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Esipuhe
Jo vuonna 1916 professori U.L. Lehtonen 
ja dosentti Väinö Voionmaa ehdottivat 
Suomen Historialliselle Seuralle keisari-
kuntaan ja ulkomaille muuttaneiden suo-
malaisten historian kirjoittamista. Vuonna 
1963 Turun yliopistossa alkaneella profes-
sori Vilho Niitemaan johtamalla Suomen 
kaukosiirtolaisuuden tutkimusprojektilla 
oli tavoitteena moniosaisen Suomen siir-
tolaisuuden historian kirjoittaminen. Kum-
matkaan aloitteet eivät toteutuneet.

Vuonna 1974 Turkuun perustettu valta-
kunnallinen muuttoliikkeiden tutkimuslai-
tos Siirtolaisuusinstituutti totesi kokonais-
esityksen puutteen Suomen siirtolaisuuden 
vaiheista. Mutta alkuvuosina sen resurssit 
eivät riittäneet näin mittavaan tehtävään. 
Vuonna 1988 vietetyn Delaware-siirtolai-
suuden 350-vuotisjuhlan ja Australian eu-
rooppalaisen asutuksen 200-vuotisjuhlan 
yhteydessä korostettiin Suomen siirtolai-
suuden historian tarvetta. Niinpä Siirtolai-
suusinstituutti ryhtyi toimenpiteisiin Suo-
men siirtolaisuuden historian aikaan saa-
miseksi. Tähän liittyi myös v. 1992 vietetty 
Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhla. Ta-
voitteena oli tieteellisesti ja samalla kan-
sanomaisesti kirjoitettu kuvitettu Suomen-
kielinen teos. Samoihin aikoihin käynnis-
tettiin myös Siirtolaisrekisteri, joka vuonna 
2008 sisältää noin miljoona tietuetta Suo-
men siirtolaisista.

Aluksi suomalaisen siirtolaisuuden his-
toriasta oli tarkoitus tehdä vain kolmiosai-
nen, mutta aiheen laajuudesta johtuen pää-
dyttiin kuuteen osaan seuraavasti:

Osa 1. Reino Kero, Suureen Länteen –  »
Siirtolaisuus Suomesta Pohjois-Amerik-
kaan (1996).
Osa 2. Reino Kero, Suomalaisina Poh- »
jois-Amerikassa – Siirtolaiselämää Yh-
dysvalloissa ja Kanadassa (1997).
Osa 3. Jouni Korkiasaari – Kari Tarkiai- »
nen, Suomalaiset Ruotsissa (2000).
Osa 4. Olavi Koivukangas, Kaukomai- »
den kaipuu – Suomalaiset Afrikassa, 
Australiassa, Uudessa Seelannissa ja La-
tinalaisessa Amerikassa (1998).
Osa 5. Max Engman, Suureen Itään  »
– Suomalaiset Venäjällä ja Aasiassa 
(2005).
Osa 6. Krister Björklund ja Olavi Koivu- »
kangas (toim.), Suomalaiset Euroopassa 
(2008).

Suomalaisen Siirtolaisuuden historia -sar-
jan toimituskuntaan ovat kuuluneet alus-
ta lähtien akateemikko Olavi Granö pu-
heenjohtajana ja jäseninä ministeri Jaakko 
Numminen, professori Tom Sandlund ja 
professori Pertti Pesonen, joka kuoli tam-
mikuussa 2005. Osoitamme kunnioitusta 
hänen muistolleen. Projektin johtajana ja 
päätoimittajana on toiminut Siirtolaisuus-
instituutin johtaja Olavi Koivukangas.
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Tuntemalla suomalaisten lähtöä siirto-
laisiksi ja sopeutumista uusiin oloihin ym-
märrämme paremmin myös Suomeen tu-
levia maahanmuuttajia ja heidän ongelmi-
aan. Kun suomalaisen siirtolaisuuden his-
toria on nyt valmistunut, seuraava tehtävä 
olisi kirjoittaa ”Suomeen muuton historia”. 
Silläkin on vuosisataiset perinteet. Siitäkin 
tulisi moniosainen teossarja. Mutta se on 
seuraavan tutkijapolven tehtävä.

Olavi Koivukangas
Päätoimittaja

Siirtolaisuusinstituutin johtaja

Esitän parhaat kiitokset toimituskunnan 
jäsenille monipuolisesta asiantuntemuksesta 
ja kiinnostuksesta työhön. Kiitän myös mui-
ta teossarjan toimittamiseen osallistuneita 
sekä kaikkia kirjoittajia. Opetusministeriö-
tä kiitän hankkeelle saadusta taloudellisesta 
tuesta. Kiitän myös kirjapaino Gummerusta 
hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella.

Yli miljoonan suomalaisen siirtolaisen ja 
heidän jälkeläistensä vaiheet ovat osa Suo-
men kansakunnan historiaa säilytettäväksi 
tuleville sukupolville. Suomi on 1990-luvul-
ta lähtien muuttunut maahanmuuttomaak-
si ja monikulttuurisyhteiskunnaksi. Siirto-
laiset – sekä Suomesta että Suomeen – ovat 
aina olleet kansainvälistymisen ja monikult-
tuurisuuden edelläkävijöitä.
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Johdanto 

Suomi on historiallisesti ollut euroop-
palaisen yhtenäiskulttuurin rajamaa, 

mutta se ei kuitenkaan ole ollut eristyksis-
sä eurooppalaisen sivilisaation keskuksis-
ta. Suomalaisia on matkustanut ja asettunut 
eri puolille Eurooppaa ammoisista ajoista 
saakka, ensin hakemassa oppia, tekemässä 
kauppaa ja käymässä sotaa ja nykyaikana 
siirtolaisina samalla tavalla kuin muualle-
kin maailmaan. Tämä kirja kertoo heistä. 

Ennen itsenäisyyttä Suomi nivoutui Eu-
rooppaan ensin Ruotsin ja sitten Venäjän 
kautta. Suomalainen muuttoliike näihin 
maihin on poikennut luonteeltaan muuhun 
Eurooppaan kohdistuneesta. siirtolaisuu-
desta. ”Suomalaisen siirtolaisuuden” aiem-
min julkaistut osat ”Suomalaiset Ruotsis-
sa” ja ”Suureen Itään” käsittelevät muutto-
liikkeitä näihin entisiin emämaihin. 

Suomalaisten matkustelu ja asettuminen 
eri puolille Eurooppaa ennen toista maa-
ilmansotaa kosketti eniten yläluokkaa ja 
kulttuurieliittiä, siksi muuttoliikettä ei voi-
da käsitellä erillään kulttuurisiteistä. Siirto-
laisuus käsitteen tavanomaisessa merkityk-
sessä sai vauhtia vasta 1960-luvulla.

Krister Björklund
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piispat ja pappismiehet. Kun Pohjois-Sak-
saan perustettiin yliopistoja, suomalaisten 
ei enää tarvinnut matkustaa kaukaisempiin 
opinahjoihin oppia saamaan. 

Uskonpuhdistus 1500-luvulla katkai-
si vanhat kirkolliset yhteydet Roomaan, 
ja suomalaisten matkustelu harveni. Vuo-
sina 1518–1530 ei ole tiedossa yhtäkään 
suomalaista opiskelijaa ulkomaisissa yli-
opistoissa. Kun yhteydet ulkomaailmaan 
vakiintuivat uskonpuhdistuksen jälkeen, 
opiskelu ulkomailla jatkui. Vuonna 1528 
Turun piispaksi valittu Martti Skytte lähet-
ti korkeampiin kirkollisiin virkoihin val-
mistuvia opiskelijoita Wittenbergiin. Wit-
tenbergin kävijöistä kasvoi se pappispol-
vi, joka varsinaisesti pani uskonpuhdistuk-
sen Suomessa toimeen. Kuuluisin heistä on 
Mikael Agricola.

Ruotsin suurvaltakausi vei myös suoma-
laisia sotimaan Pohjois- ja Keski-Euroop-
paan. Tämä katkaisi suomalaisten opiske-
lun saksalaisissa yliopistoissa miltei täysin. 
Sodankäynnissä kulttuurit törmäävät mutta 
myös vaikuttavat toisiinsa. Moni sotaret-
kiin osallistunut asettui Keski-Eurooppaan 
ja sodasta hengissä selvinneiden mukana 
tuli kulttuurivaikutteita Suomeen. 

Yläluokan matkustelu Euroopassa ei 
täysin tyrehtynyt 1600-luvulla, laaja valta-
kunta jopa mahdollisti sen eri tavalla kuin 
ennen. Ruotsalaisia aatelisia, joukossa 
myös suomalaisia, kävi Italiassa asti. Siir-
tolaisuuttakin oli, mutta se suuntautui lähi-
alueille, Värmlannin suomalaismetsiin, Ve-
näjälle ja Inkerinmaalle. 

Sotien ja 1690-luvun nälkävuosien jäl-
keen olot olivat Suomessa huonot, mutta 
rauhan tultua maanviljelys ja muut elinkei-
not elpyivät nopeasti. Vuonna 1721 Suomen 
väkiluku oli n. 390 000, mutta 1800-luvun 
alussa jo yli 900 000. Muutto Ruotsin val-
takunnan sisällä yltyi, etenkin rannikkokau-
pungeissa. Suomalaisia opiskelijoita ja tut-

Meri oli suomalaisille tärkein yhteys-
väylä ulkomaille rautateiden aikaan saak-
ka, ja sitä kautta eurooppalainen kulttuu-
ri myös tuli Suomeen. Ensin Baltian kaut-
ta ja myöhemmin länsislaaviselta alueelta. 
Ruotsalaisten ekspansio Etelä-Suomeen 
ja kristinuskon leviäminen 800–1300 toi 
alueen eurooppalaiseen kulttuuripiiriin. 
Tämä side vahvistui hansakauppiaiden tu-
lon myötä 1300-luvulla, jolloin saksalai-
nen kulttuuri sai jalansijan. Tähän aikaan 
Suomen alue tarkoitti Lounais-Suomea, 
joka pohjoisessa rajoittui Pohjanmaahan 
kun taas itäinen Suomi oli Novgorodin 
vaikutuksen alainen. Pähkinäsaaren rau-
ha 1323 piirsi rajan itään, mutta Suomea 
sanan nykyisessä merkityksessä ei silloin 
vielä ollut; kahtiajako jatkui voimakkaana 
1800-luvulle saakka, läntinen osa suuntau-
tui Tukholmaan ja itäinen osa Venäjään.

Kirkollinen organisaatio vakiintui Suo-
messa Turun piispanistuimen alaisuudessa 
ja sitoi Suomen yleiseurooppalaiseen kris-
tilliseen kulttuuripiiriin. Matkat Avigno-
niin tai Roomaan sekä opintomatkat Eu-
roopan yliopistoihin tukivat Suomen eu-
rooppalaistumista. Dokumentoitua tietoa 
suomalaisten yhteyksistä eurooppalaiseen 
kulttuuriin ja siihen liittyvästä matkustami-
sesta Suomen alueen ulkopuolelle löytyy 
jo 1200-luvulta. Katolisen kauden aikana 
Suomen ja muun Euroopan välille kehit-
tyi siten kanssakäyntiä sekä kulttuurisella 
että kaupallisella pohjalla kirkon, kaupan 
ja opiskelun kautta.

Ennen kuin Kööpenhaminan ja Upp-
salan yliopistot perustettiin 1470-luvulla, 
suomalaiset hakivat oppia Saksasta, Rans-
kasta ja Italiasta. Pariisin ja Prahan yliopis-
toissa tiedetään olleen suomalaisia opiske-
lijoita jo 1300-luvun alussa. Keskiaikaisista 
yliopistoista Pariisi oli suomalaisille ehdot-
tomasti tärkein 1400-luvun lopulle saakka. 
Sieltä hakivat oppinsa useimmat keskiajan 
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kijoita suuntasi taas Euroopan eri yliopis-
toihin, varsinkin Saksaan. Aateliset ja si-
vistyneistö ryhtyivät taas tekemään ”Grand 
Tour” matkoja, usein kohteenaan Italia. Carl 
von Linné ja monet muut ajan oppineet in-
noittivat tutkijoita matkusteluun ja tieteelli-
seen havainnointiin. 

Napoleonin sotien seurauksena Suo-
mesta tuli Venäjän suuriruhtinaskunta ja 
maa sai maantieteellisesti määritellyt ra-
jat. Kalevala toi Suomen eurooppalaiseen 
tietoisuuteen, ja Suomen kansallisaate haki 
vaikutteita eri puolilta Eurooppaa. Sak-
sa oli keskeisessä asemassa, sieltä tuotiin 
tiedettä, tekniikka ja kulttuuria. J.V. Snell-
man kuvaili matkapäiväkirjoissaan Saksaa, 
Sveitsiä ja Itävaltaa, maiden yhteiskuntaa, 
tiedettä ja kulttuuria, ja otti niistä oppia so-
vellettavaksi Suomen oloihin.

Suomen asema Venäjän suurruhtinas-
kuntana muutti kulttuurista suuntautumis-
ta 1800-luvun loppua kohti; Pietarin seu-
rapiireistä ranskalaisen kulttuurin ihailu le-
visi Suomeen, Italian ja Saksan kulttuuri-
nen vetovoima väheni Pariisin merkityksen 
kasvaessa. Vaikka Venäjä pyrki rajoitta-
maan alamaistensa matkustelua, ettei ”vaa-
rallisia” aatteita leviäisi valtakuntaan, tai-
teilijat, kirjailijat ja tutkijat matkustelivat 
Euroopan eri metropoleissa, solmivat suh-
teita ja keräsivät vaikutteita. Akseli Gal-
len-Kallela, Albert Edelfelt, Jean Sibelius, 
Hugo Simberg, Pekka Halonen, Juhani Aho 
ja monet muut kiersivät ahkerasti Euroop-
paa. Kansallisuusaate innoitti kielitieteili-
jöitä ja kulttuurieliittiä suomalais-ugrilai-
suuden lähteille, ja kiinnostus Unkariin ja 
Viroon oli heijastusta sekä nationalismista 
että romantiikasta. Yläluokka viljeli henki-
lökohtaisia suhteita yli rajojen, myös avio-
liittositeitä solmittiin suomalaisten ja mui-
den eurooppalaisten välillä. Eurooppalaiset 
kulttuurimatkailijat ryhtyivät 1800-luvulla 
yhä enemmän etsiytymään maalaukselli-

siin matkakohteisiin tunnettujen reittien ul-
kopuolelle. Vähitellen irtauduttiin akatee-
misista matkustusperinteistä. 

Tavallinen kansa sen sijaan alkoi 1800-lu-
vun loppupuolella lähteä suurin joukoin 
siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan. Muutto-
liike oli siten yhteiskunnallisesti kahtiaja-
kautunut – kärjistetysti sanoen Amerikkaan 
ei hyväosaisia juuri lähtenyt eikä vähäosai-
sempia Eurooppaan. Merimiehet muodosti-
vat tosin poikkeuksen; heille Euroopan sa-
tamakaupungit olivat tuttuja ja moniin niis-
tä oli perustettu suomalaisia merimieskirk-
koja. Kirkoista tulikin ensimmäisiä suoma-
laisyhteisöjen henkisiä tukikohtia, joiden 
toiminta ei rajoittunut vain merimiehiin.

Ensimmäinen maailmansota katkaisi 
yhteydet ulkomaailmaan ja tärkeisiin Sak-
san yliopistoihin muutamaksi vuodeksi, 
mutta saksalaisen kulttuuritradition voima 
Suomessa oli edelleen suuri. Akateemisel-
le eliitille yhteydet Saksan yliopistoihin ja 
tutkijoihin olivat tärkeitä, joten pian sodan 
jälkeen nämä solmittiin uudestaan. Saksas-
ta oli tullut latinan väistyessä tieteen kan-
sainvälinen kieli Suomessa. Kansan piiris-
sä saksalainen kulttuuri ei ollut niin vah-
vassa asemassa, muiden kulttuurien vaiku-
tus oli voimakas, varsinkin englanninkie-
listen maiden – olihan Amerikka siirtolai-
suuden vuoksi paljon tutumpi kuin Euroop-
pa. Vielä vuoden 1919 koulujärjestyksessä 
saksa vahvistettiin tärkeimmäksi vieraaksi 
kieleksi itsenäisen Suomen oppikouluille, 
mikä sinetöi Suomen virallisen kulttuuri-
sen orientoitumisen. 

1920-luvun kulttuuripoliittiseksi vai-
kuttajaksi nousi Tulenkantajat–ryhmä. Sii-
hen kuuluneet Mika Waltari, Olavi Paa-
volainen, Katri Vala, Elina Vaara ja mo-
net muut pitivät itseään maailmankansa-
laisina ja halusivat uudistaa sisäänlämpiä-
vää suomalaista kulttuuria. Uusi sukupolvi 
ryhtyi uudistamaan kirjallista elämää isku-
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lauseenaan Elmer Diktoniuksen muotoi-
lema ”Ikkunat auki Eurooppaan”. He kui-
tenkin unohtivat, että vuosisadan vaihteen 
kulttuurimatkailijat olivat sen jo tehneet. 
1920-luvun Suomi nykyaikaistui nopeasti 
ja otti osansa uusista eurooppalaisista vir-
tauksista. 

Suomen suuntautuminen länteen tä-
hän aikaan liittyi loitontamispyrkimyksiin 
Neuvostoliitosta. Natsismia kohti kulke-
vaan Saksaan viljeltiin suhteita kuten en-
nenkin, sekä virallisella että henkilökohtai-
sella tasolla. Muuttoliike jatkui samankal-
taisena kuin ennen sotaa, Pohjois-Amerik-
ka ja Ruotsi olivat massamuuton kohteina.

Heti toisen maailmasodan jälkeen Suo-
mesta oli vaikeaa muuttaa ulkomaille. Jopa 
valuutan saaminen oli hankalaa sodanjäl-
keisinä pulavuosina. Kun siirtolaisuus taas 
tuli mahdolliseksi, osa sotaa käyneestä su-
kupolvesta seurasi vanhempien jälkiä ul-
komaille ja muutti Kanadaan, osa vieläkin 
kauemmaksi Australiaan, mutta useimmat 
emigrantit suuntasivat Ruotsiin. Kun suuret 
ikäluokat alkoivat tulla aikuisikään, lähes-
kään kaikille ei riittänyt työtä ja toimeen-
tuloa Suomesta, joten työvoimaa kaipaava 
Ruotsi oli luonnollisin vaihtoehto. Tämä 
ikäluokka oli kuitenkin saanut paremman 
koulutuksen kuin edellinen, ja halu nähdä 
maailmaa oli suuri. Siksi muutkin kuin pe-
rinteiset siirtolaisuuden kohdemaat herätti-
vät kiinnostusta.

Pienet suomalaisyhteisöt ympäri Eu-
roopan huomasivat 1960-luvulla yllätyk-
sekseen jääneensä vähemmistön vähem-
mistöksi kun nuoria muutti Saksaan, Bri-
tanniaan, Sveitsiin ja muihin maihin opis-
kelemaan, töihin ja avioliittoon. Saksa oli 
Eurooppaan muuttavien suosiossa, koska 
saksan kielen asema koulun kieliopetuk-
sessa oli niin vahva, vuoteen 1972 asti se 
oli tärkein ulkomainen kieli. Samasta syys-
tä saksankielinen osa Sveitsiä veti puoleen-

sa nuoria. Sotienjälkeinen Sveitsi oli ainoa 
maa joka pystyi vaalimaan saksankielistä 
kulttuuria; Saksa oli luhistunut ja Itävallan 
tilanne oli kaoottinen. Sveitsi korvasi väli-
aikaisesti Saksan muuttokohteena.  

Eurooppaan muutto poikkesi Ruotsiin 
muutosta monessa suhteessa; muuttajilla 
oli parempi koulutus, ylivoimaisesti suu-
rin osa heistä oli naisia, ja muutto oli usein 
kaksivaiheinen: ensin maaseudulta suu-
rempiin kaupunkeihin, varsinkin Helsin-
kiin, ja sieltä edelleen ulkomaille. Huomat-
tavan usein päädyttiin johonkin Euroopan 
maahan sattumien summana. Kun matkus-
telu yleistyi 1960-luvulla moni tapasi tule-
van elämänkumppaninsa ulkomailla ja jäi 
sille tielleen. Halu nähdä maailmaa vei pal-
jon nuoria naisia au-paireiksi ja sen jälkeen 
opiskelemaan. Suurin yksittäinen ryhmä 
koostui terveydenhuoltoalan ammattilai-
sista. Saksassa, Sveitsissä, Englannissa ja 
Norjassa oli (ja on vieläkin) puutetta sai-
raanhoitajista, ja kun 1970-luvulla heidän 
työmarkkinatilanteensa Suomessa oli huo-
no, moni päätti etsiä onneaan ulkomailta 
missä palkat olivat paremmat. 

Sopeutumisessa auttoi myös Suomen 
hyvä maine. Sotien aikana ja heti jatko-
sodan päättymisen jälkeen Suomi oli saa-
nut runsaasti sympatiaa ja aineellista apua 
Euroopan eri maista. Monesti tämän avun 
taustalla oli ulkomaille avioitunut suoma-
lainen, jonka puoliso oli perustanut Suomi-
ystävyysseuran ja saanut muita mukaan. 
Vähitellen näihin liittyi yhä enemmän 
maassa asuvia suomalaisia ja toiminta laa-
jeni. Perustettiin Suomi-kouluja, tanhuryh-
miä, kuoroja, pesäpalloseuroja ym. ja orga-
nisoitiin halpoja lentoja Suomeen. 

1990-luvulla, varsinkin Suomen liityttyä 
Euroopan Unioniin 1995, muuton luonne 
muuttui. Suomalaisia yrityksiä hakeutui yhä 
enemmän Euroopan markkinoille kun mah-
dollisuudet paranivat. Eri alojen ammattilai-
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sia suomalaisten ja kansainvälisten yritysten 
palveluksessa (ns. Nokia-siirtolaiset) muutti 
Euroopan eri maihin kasvavin joukoin. Si-
ten muodostui kolme euroopansuomalais-
ten ryhmää: vanhat siirtolaiset, eli ennen so-
tia ja 1950-luvulla muuttaneet, suurten ikä-
luokkien siirtolaiset, jotka muuttivat pääasi-
assa 1960–1980 –luvuilla, sekä 1990-luvun 
jälkeen muuttaneet uudet siirtolaiset. Kak-
si ensimmäistä ryhmää ovat siirtolaisia sa-
nan varsinaisessa merkityksessä, he ovat jo 
juurtuneet asuinmaahansa, eivätkä todennä-
köisesti enää palaa Suomeen asumaan. Uu-
det siirtolaiset ovat heterogeeninen joukko 
ja suuri osa heistä on asunut monessa eri 
maassa säilyttäen juurensa Suomessa, min-
ne yleensä aikovat palata. 

Oman lukunsa muodostavat Välimeren 
maihin, erityisesti Espanjaan ja Portugaliin 
muuttaneet eläkeläiset. Suurin osa heistä 
on muuttolintuja, jotka viettävät talvet ete-
lässä ja palaavat Suomeen kesäisin. Hei-
dän elämänsä ulkomailla kuluu useimmi-
ten muiden suomalaisten seurassa, eivätkä 
he integroidu samalla tavalla kuin työssä-
käyvät ja ulkomaille avioituneet. 

Nyt ovat vilkkaimman muuttokauden 
euroopansiirtolaisten lapset tulossa aikui-
sikään. Suurimmalla osalla heistä on suo-
malainen äiti ja ulkomainen isä. On tavallis-
ta, että heillä on ainakin jonkinasteinen suo-
men kielen taito. He ovat viettäneet lomia 
Suomessa vanhempiensa kanssa ja vaali-
vat juuriaan. Suomeen he eivät mitä toden-
näköisimmin tule muuttamaan. Perhesiteet 
pitävät ulkomaille avioituneet suomalaiset 
asuinmaassaan, vaikka moni haaveilee elä-
kepäivistä Suomessa. Suomalaisuus on va-
kaasti juurtunut Eurooppaan, mutta nähtä-
väksi jää mikä sen tulevaisuus on. Maan-
tieteellinen etäisyys Suomeen vaikeuttaa 
suomalaisen kulttuurin säilymistä tulevai-
suudessa, internetistä ja hyvistä lentoyhte-
yksistä huolimatta. Tämä näkyy jo nyt suo-
malaisten seurojen jäsenmäärän ja harras-
tusryhmien kirjon vähenemisenä. Valopilk-
kuna ovat kuitenkin Suomi-koulut, joiden 
oppilasmäärä joissakin maissa on jopa li-
sääntynyt uusien muuttajien myötä. 
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Yleiskatsaus

Jouni Korkiasaari

Suomalaisten siirtolaisuus Euroop-
paan on Ruotsia lukuun ottamatta 

jäänyt niin tutkimuksessa kuin julkisessa 
keskustelussakin vähälle huomiolle. Yksi 
syy tähän on se, että se on pääsiirtolaisvir-
toihin verrattuna ollut määrältään melko 
vaatimatonta. Toisaalta sen todellista laa-
juutta ei ole tarkkaan tiedetty puutteellisen 
tilastoinnin vuoksi. Kun tämä muuttoliike 
on lisäksi suuntautunut moniin eri maihin, 
on kokonaisuus jäänyt hahmottumatta.

Vähäistä kiinnostusta selittänee myös 
se, että euroopansiirtolaisuus on koettu mel-
ko ongelmattomaksi. Työttömyyden, toi-
meentulokysymysten ja muiden yhteiskun-
nallisten tekijöiden merkitys muuton syy-
nä on ollut siinä toissijainen. Koska lähtijät 
ovat olleet tavanomaista paremmin koulu-
tettuja, ei muutoista ole katsottu aiheutu-
van sanottavia ongelmia sen paremmin yh-
teiskunnalle kuin muuttajille itselleenkään. 
Heidän oleskelunsa ulkomailla on lisäksi 
ollut usein vain tilapäistä tai määräaikaista. 
Eurooppaan suuntautunut siirtolaisuus on 
pikemminkin nähty Suomen kansainvälis-
tymisen ja kotimaahan palaavien ulkomail-
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la hankkiman tietotaidon vuoksi myöntei-
senä ja toivottavana ilmiönä, vaikka ajoit-
tain onkin kannettu huolta aivoviennistä.

Eurooppaan muutto tilastojen valossa

Siirtolaisuuden tilastoinnissa keskeinen on-
gelma on siirtolaisuus-käsitteen määrittely 
eli miten erottaa ”varsinaiset” siirtolaiset 
muista muuttajista. Perinteisesti siirtolai-
suus on nähty pysyväisluonteisena tai aina-
kin suhteellisen pitkäaikaisena ulkomaille 
muuttona, jonka pääasiallisena syynä on 
ollut toimeentulon hankkiminen siellä.1

Siirtolaisuuden tilastointiperusteet ovat 
vaihdelleet huomattavasti eri vuosikym-
meninä. Vanhimmat suomalaiset siirto-
laistilastot perustuivat passinottoihin. Toi-
sen maailmansodan jälkeen nämä tilastot 
muuttuivat matkailun ja muun tilapäisen 
liikkuvuuden lisäännyttyä epäluotettavik-
si. Koska ulkomaille muutoista ei tarvinnut 
erikseen ilmoittaa, kävi niiden luotettava 
tilastointi mahdottomaksi.

Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautu-
neiden muuttojen osalta tilanne korjaantui 
1970-luvun alussa ja muiden maiden osalta 
1980-luvun alussa. Tuolloin maastamuut-
tajiksi alettiin laskea vähintään vuodeksi 
ulkomaille lähtevät. Muuton syytä, oleske-
lun tarkoitusta tai tosiasiallista kestoa ei ti-
lastoinnissa huomioitu. 

Yksi ongelma tilastoinnissa on ollut se, 
että ajoittain jopa hyvin suuri osa tilastoita-
vista muutoistakin on jäänyt rekisteröimät-
tä. Kohdemaissa muuttojen tilastointi on 
poikennut huomattavasti Suomessa nou-
datetusta käytännöstä. Siksi niiden tilastot 
eivät ole kovinkaan käyttökelpoisia auk-
kopaikkojen täydentäjänä tai vertailukoh-
teina. Kohdemaiden maahantulotilastoihin 
tehtyjen vertailujen perusteella on kuiten-
kin arvioitu, että esimerkiksi 1960-luvulla 

jopa 40 prosenttia Pohjoismaiden ulkopuo-
lelle muuttaneista olisi jäänyt Suomessa re-
kisteröimättä.2

Pääsyynä tilastojen väliseen eroon ovat 
maiden erilaiset muuttojen rekisteröintipe-
rusteet3. Suomessa tilastoinnin lähtökohta-
na on jo pitkään ollut se, että muuttaja on 
tai ainakin aikoo olla ulkomailla vähintään 
vuoden, kun taas monissa kohdemaissa on 
rajana ollut esimerkiksi puolen vuoden tai 
jopa sitä lyhyempi oleskelu. Toisaalta kai-
kista kohdemaista ei ole lainkaan saatavis-
sa suomalaisia koskevia tilastoja, koska he 
muodostavat niissä niin pienen siirtolais-
ryhmän, ettei heitä ole tilastoissa katsottu 
tarpeelliseksi erottaa omaksi ryhmäkseen.

Eurooppaan muuttaneiden lukumäärä

Eurooppaan suuntautuneesta siirtolaisuu-
desta on Ruotsi pois lukien laadittu Suo-
messa tilastoja vuodesta 1924 lähtien. Eri-
tyisesti toisen maailmansodan jälkeen tilas-
toinnissa olleiden puutteiden vuoksi muut-
tajien kokonaismäärää ja maakohtaisia 
muuttovirtoja kuvaavat luvut ovat 1980-lu-
vulle asti suurelta osin arvioita ja siten vain 
karkeasti suuntaa-antavia. Saatavissa ole-
van tilastoaineiston perusteella on kuiten-
kin pääteltävissä, että ennen 1960-lukua 
suomalaisten siirtolaisuus Eurooppaan oli 
vähäistä.

Vuosina 1924–1944 Eurooppaan (Ruot-
si ja Neuvostoliitto pois lukien) muutti vi-
rallisten tilastojen mukaan noin 1 800 Suo-
men kansalaista. Toisen maailmansodan 
jälkeen (1945–2006) määrä on ollut lähes 
93 000, joista Norjaan, Tanskaan ja Islan-
tiin vajaat 30 000. 

Kohdemaiden tilastojen perusteella lu-
kumäärät ovat huomattavasti suurempia, 
mutta niissä on laskettu mukaan myös ly-
hytaikaisemmat oleskelut. Esimerkiksi Sak-
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san tilastoissa maahan muuttaneiden suo-
malaisten määrä on ollut Suomen maasta-
muuttotilastoihin verrattuna noin 4–5-ker-
tainen. Sveitsissä vastaava luku on ollut 
noin kolminkertainen ja Alankomaissa yli 
kaksinkertainen.4

Eurooppaan muuttaneiden määrää ei 
siis ole mahdollista tarkasti eikä yksiselit-
teisesti laskea. Saksan, Sveitsin ja Alanko-
maiden tilastojen perusteella voidaan kui-
tenkin päätellä, että Eurooppaan (Ruotsi 
pois lukien) on sotien jälkeen muuttanut 
ja siellä ainakin joitakin kuukausia asunut 
arviolta 150 000 suomalaista. Eri asia on 
tietenkin, kuinka suuri osa heistä voidaan 
laskea ”varsinaisiksi” siirtolaisiksi. Tämä 
koskee tietenkin yhtälailla Euroopan ulko-
puolelle muuttaneita.

Toisen maailmansodan jälkeen on ollut 
vain kaksi ajankohtaa, jolloin paluumuutto 
ulkomailta on ollut suurempaa kuin maas-
tamuutto. Ensimmäisen kerran näin tapah-
tui vuosina 1971–1974. Toinen paluuvoi-
ton kausi oli 1980-luvulla. Kummallakin 
ajanjaksolla suurin osa palaajista oli ruot-
sinsuomalaisia, mutta melko paljon hei-

tä tuli myös muualta Euroopasta. Keskei-
senä yhteiskunnallisena syynä takaisin 
muuttoon oli kummallakin kerralla nähtä-
vissä kotimaan hyvä taloudellinen tilanne. 
1980-luvun paluumuutossa toinen merkit-
tävä syy liittyi ulkosuomalaisväestön si-
säisiin muutostekijöihin. 1960- ja 1970-lu-
vulla ulkomaille siirtyneet olivat tuolloin 
keski-ikäistyneet ja perustaneet perheen. 
Monia vaivasi kotikaipuu ja halu kasvat-
taa lapset Suomessa. Taloudellisen tilan-
teen paraneminen tarjosi sopivan tilaisuu-
den palaamiseen.5

1990-luvulla paluumuutto tyrehtyi ta-
louslaman seurauksena. Ulkomaalaisia 
maa hantulijoita oli sen sijaan poikkeuk-
sellisen paljon. Suurin osa heistä oli pako-
laisia, inkerinsuomalaisia ja entisen Neu-
vostoliiton alueen kansalaisia. Laman seu-
rauksena väheni myös maastamuutto. Sekä 
kotimaassa että kohdemaissa tapahtunut ta-
louden elpyminen käänsi kuitenkin muut-
tovirrat jälleen kasvuun vuosikymmenen 
puolivälin jälkeen. Toinen keskeinen syy 
tähän käänteeseen oli Suomen liittyminen 
Euroopan unionin jäseneksi. Ruotsin si-

Suomen kansalaisten maastamuutto kohdealueittain vuosina 1924–2006.

Ajanjakso Ruotsi Ent. NL*/ 
Venäjä

Muu 
Eurooppa

Muut 
maanosat Yhteensä

1924-29 985 450 669 29 378 31 482
1930-39 3273 1438 956 6288 11 955
1940-49 5 217 13 531 2 968 8 729
1950-59 102 000 58 3 072 25 408 130 538
1960-69 169 000 92 1 492 9 260 179 844
1970-79 150 000 276 4 369 7 759 162 404
1980-89 53 187 124 16 120 7 471 76 902
1990-99 28 537 649 30 691 9 508 69 385
2000-06 20 844 388 36 575 11 921 69 728
1924–2006 533 043 3 488 94 475 109 961 740 967

Lähde: STV 1924–1979; Väestönmuutostilastot 1980–2006.
* Entisestä Neuvostoliitosta itsenäistyneet maat sisältyvät muun Euroopan lukuihin.
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Suomen kansalaisten maastamuutto kohdealuettain 1980–2006.

Lähde: Suomen väestönmuutostilastot 1980–2006 (Tilastokeskus).

jasta muutot suuntautuivat nyt entistä use-
ammin muualle Eurooppaan. On kuitenkin 
tärkeää muistaa, että vuosina 1980–2006 
ulkomaille siirtyneiden suomalaisten mää-
rä oli 1,5–2 kertaa vähäisempi kuin 1960- 
ja 1970-luvulla, mikä johtui tietenkin ensi-
sijaisesti Ruotsiin muutosta.

Maastamuuton kohdentuminen ja 
rakenne

Täsmällisempi kuva Eurooppaan muu-
tosta alkoi hahmottua vasta 1980-luvul-
la, kun tilastointi parani ja tietoja alettiin 
maakohtaisten muuttajamäärien lisäksi 
saada myös muuttaneiden ominaispiirteis-
tä (ikä, sukupuoli, siviilisääty, äidinkieli, 
koulutus).

Kohdemaittain tarkastellen merkittä-
vin muutos maastamuutossa oli Ruotsiin 
muuton väheneminen ja muualle Euroop-

paan suuntautuneen muuton nopea lisään-
tyminen. Ruotsin osuus maastamuuttaneis-
ta Suomen kansalaisista putosi vuosien 
1980–2006 välillä 79:stä alle 28 prosenttiin 
ja muun Euroopan osuus vastaavasti kas-
voi 14:stä noin 53 prosenttiin. Myös Poh-
jois-Amerikkaan ja Aasiaan suuntautunut 
muutto lisääntyi jonkin verran. Muutok-
sesta huolimatta Ruotsi pysyi siis edelleen 
selvästi tärkeimpänä yksittäisenä kohde-
maana (102 500 maastamuuttajaa vuosina 
1980–2006). Muista Euroopan maista hou-
kuttelevimpia olivat Norja (15 700), Sak-
sa (12 500), Iso-Britannia (12 200), Espan-
ja (9 700), Tanska (6 800), Sveitsi (4 000), 
Ranska (3 000), Belgia (3 100), Alanko-
maat (2 900) Italia (2 700), Viro (2 000) ja 
Kreikka (1 300). Itä-Euroopan maat eivät 
sen sijaan suomalaisia sanottavasti kiin-
nostaneet, vaikka muuttaneiden määrä nii-
hinkin lisääntyi. Yhteen laskienkin heitä 
oli vain muutamia satoja.
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Maastamuuttaneet Suomen kansalaiset kohdealueittain 1980–2006.

Maa / maanosa
Henkilöä Netto- 

muutto Naisten osuus (%)

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2006

1980-
2006

1980- 
2006

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2006

1980-
2006

Ruotsi 53 187 28 537 20 844 102 568 19 715 49,3 51,2 52,3 50,4
Norja 3 963 5 810 5 942 15 715 -3 162 53,4 56,3 53,9 54,7
Tanska 1 622 2 948 2 259 6 829 -1 085 55,8 57,1 61,2 58,2
Alankomaat 438 1 036 1 382 2 856 -1 019 72,1 60,0 59,0 61,4
Belgia 249 1 452 1 439 3 140 -1 480 56,2 53,6 56,5 55,1
Iso-Brit. 1 803 3 735 6 653 12 191 -5 414 74,8 62,1 62,9 64,4
Saksa 3 172 4 850 4 494 12 516 -4 040 73,3 57,3 55,0 60,5
Sveitsi 1 141 1 177 1 640 3 958 -1 830 74,8 60,5 56,8 63,1
Ranska 593 1 371 1 701 3 665 -1 442 74,9 57,2 58,0 60,4
Italia 574 1 003 1 140 2 717 -1 081 82,1 70,8 67,3 71,7
Espanja 1 392 3 674 4 592 9 658 -3 954 56,1 44,8 47,3 47,6
Venäjä - 499 388 887 171 - 19,6 29,4 23,9
ent. N-liitto 124 150 - 274 224 50,0 16,7 - 31,8
Viro - 715 1 321 2 036 -844 - 19,3 27,0 24,3
Muu Eurooppa 1 049 2 778 4 012 7 839 -2 280 70,3 60,4 55,7 59,3
USA 2 624 4 305 5 669 12 598 -4 870 60,7 54,8 53,4 55,4
Kanada 1 121 771 890 2 782 -539 54,6 56,8 53,9 55,0
Australia 1 443 792 868 3 103 -1 051 53,6 56,7 59,1 55,9
Uusi-Seelanti 40 77 166 283 -90 70,0 63,6 66,3 66,1
Pohjoismaat 58 772 37 295 29 288 125 355 15 680 49,7 52,4 53,5 51,4
Muu Eurooppa 10 659 22 582 28 519 61 760 -23 371 70,7 54,5 55,0 57,5
Aasia 1 213 2 426 3 116 6 755 -866 56,9 48,2 42,5 47,1
Afrikka 633 465 585 1 683 191 53,4 49,0 46,5 49,8
Pohj.-Amerikka 3 745 5 076 6 559 15 380 -5 413 58,9 55,1 53,4 55,3
Latin. Amerikka 335 499 528 1 362 43 53,7 45,5 43,0 46,5
Oseania 1 484 881 1 076 3 441 -1 077 54,0 57,4 59,4 56,6
Tuntematon 61 230 57 348 2 907 55,7 40,0 45,6 43,7
Yht. 1980-2006 76 902 69 454 69 728 216 084 -11 906 53,3 53,2 53,5 53,3

Lähde: Väestönmuutostilastot 1980–2006 (Tilastokeskus).

Maastamuuttaneiden sukupuolirakenne

Naiset olivat yhtä vuotta (1988) lukuun otta-
matta koko tarkastelujaksolla (1980–2006) 
maastamuuttaneissa enemmistönä. Keski-
määrin heitä oli yli 53 prosenttia. Yleisesti 
ottaen naisten osuus kasvoi Pohjoismaihin 
suuntautuneessa muutossa, mutta supistui 
muiden maiden kohdalla. Muutostrendi oli 
melko suoraviivainen. Erityisen selvä tämä 

pudotus oli Länsi-Eurooppaan muutossa. 
Esimerkiksi Saksaan, Isoon-Britanniaan ja 
Ranskaan siirtyneistä 75–85 prosenttia oli 
1980-luvun alussa naisia, 1990-luvun lo-
pussa enää 55–60 prosenttia. 2000-luvulla 
naisenemmistö on joidenkin maiden koh-
dalla jälleen kasvanut. Ruotsi oli pitkään 
yksi niistä harvoista maista, joihin muut-
to oli miesvoittoista, mutta 1990-luvulla 
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sekin kääntyi niukasti naisten eduksi. Es-
panjaan muutto sen sijaan muuttui vuoden 
1987 jälkeen selvästi miesvaltaiseksi, kun 
se aiemmin oli hyvin naisvoittoista. Muu-
ten Etelä-Eurooppa veti edelleen puoleensa 
ennen muuta naisia. Toisen ääripään muo-
dostivat Euroopan entiset sosialistisetmaat, 
joihin naisia muutti hyvin vähän.

Miehet ovat perinteisesti olleet nai-
sia taipuvaisempia palaamaan takaisin ko-
timaahan. Vuosina 1980–2006 miesten 
muuttotase olikin yli 2 700 henkeä voiton 
puolella. Naisten kohdalla sen sijaan tuli 
muuttotappiota noin 14 500 henkeä. Jos 
Ruotsi jätetään huomioimatta, oli muut-
totase tappiollinen myös miesten kohdal-
la. Ruotsia lukuun ottamatta Suomi me-
netti kansalaisiaan käytännöllisesti katso-
en kaikkiin kohdemaihin ja erityisesti Eu-
rooppaan.

Maastamuuttaneiden ikä- ja perherakenne

Maastamuuttaneiden ikärakenteessa 1980- 
ja 1990-luvun olennaisin muutos oli nuor-
ten, 15–24-vuotiaiden muuton vähenemi-
nen ja vastaavasti iäkkäämpien, etenkin yli 
30-vuotiaiden sekä lasten (alle 15-vuotiai-
den) muuton voimistuminen. Maastamuu-
ton elpyessä nuorten osuus tosin alkoi vuo-
den 1994 lähtien jälleen kasvaa.

Ikärakenteen muutokset heijastuivat 
luonnollisesti muuttaneiden siviilisääty-
jakautumassa. Muuttajamäärien laskies-
sa naimisissa olleiden suhteellinen osuus 
muuttaneista kasvoi ja muuton voimistu-
essa vastaavasti laski. Naimattomat olivat 
silti määrällisesti enemmistönä lähtijöistä 
(noin 60 prosenttia).

Muuttaneiden ikä ja siviilisääty vaihteli 
huomattavasti kohdemaittain. Pohjoismai-
hin muutti suhteellisen paljon nuoria ja nai-
mattomia, ts. perheettömiä henkilöitä, kun 
taas muihin Länsi-Euroopan maihin men-

neet olivat hieman varttuneempia ja use-
ammin perheellisiä, mikä voidaan päätel-
lä suuremmasta lasten osuudesta. Poikke-
uksen tästä muodostivat Portugali ja eten-
kin Espanja, sillä niihin muuttaneista 50–
60 prosenttia oli yli 40-vuotiaita eikä lapsia 
ollut mukana juuri lainkaan. Toinen erottu-
va ryhmä olivat entisiin sosialistisiin mai-
hin siirtyneet, joista pääosa oli yli 40-vuo-
tiaita. Määrällisesti tälle alueelle muutta-
neita oli kuitenkin vähän.

Maastamuuttaneiden koulutusrakenne

Elinkeinoelämän rakennemuutos ja sen ai-
heuttamat muutokset työvoiman laadulli-
sessa ja määrällisessä kysynnässä 1980- ja 
1990-luvulla lisäsivät selvästi työelämän 
valikoivuutta erityisesti koulutuksen mu-
kaan. Tämä näkyi selvästi myös maasta-
muutossa. Korkeakoulututkinnon suorit-
taneiden osuus maastamuuttajista kasvoi 
vuosina 1987–1996 lähes suoraviivaisesti 
runsaasta 10:stä yli 30 prosenttiin. 

Vuonna 1997 koulutusluokitteluun teh-
tiin muutoksia, joiden vuoksi sen jälkeiset 
koulutustilastot eivät ole suoraan verratta-
vissa aiempiin tilastoihin. Niistä voidaan 
kuitenkin päätellä, että maastamuuttanei-
den koulutustason kohoaminen selvästi ta-
saantui 1990-luvun puolivälin jälkeen, mikä 
viittaa siihen, että talouden elpyessä myös 
vähemmän koulutetuille tarjoutui enemmän 
mahdollisuuksia muuttaa ulkomaille. Kor-
keammin koulutetuilla taloussuhdanteiden 
vaikutus muuttoon on vähäisempää kuin 
vähemmän koulutusta saaneilla.

Kohdemaittaiset erot maastamuuttanei-
den koulutustasossa olivat tarkastelujaksol-
la huomattavia. Maanosittain tarkastellen 
korkeimmin koulutettuja olivat Afrikkaan 
ja Aasiaan siirtyneet Euroopan ja Oseani-
an ollessa ”peränpitäjinä”. Euroopan sisäl-
lä erot olivat kuitenkin hyvin suuria. Bel-
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gia, Ranska Alankomaat, Saksa ja Sveitsi 
vetivät koulutetuinta väkeä, kun taas Ruot-
si, Viro, Kreikka ja Espanja houkuttelivat 
myös vähemmän koulutettuja. Tällä on sel-
vä yhteys muuttaneiden ikärakenteeseen.

Maastamuuttaneiden ammateista ei ole 
saatavissa tilastoja, mutta mitä ilmeisim-
min koulutukseen yhteydessä olevaa va-
likoitumista on tapahtunut myös ammat-
tiryhmittäin. Toimihenkilöiden ja muiden 
ns. valkokaulusammattiryhmiin kuuluvien 
osuus on toisin sanoen kasvanut ja työn-
tekijä- eli ns. sinikaulusammattiryhmien 
osuus laskenut.

Euroopansuomalaisten määrä

Ulkomailla eri ajankohtina asuneiden Suo-
men kansalaisten tai suomalaista syntype-
rää olevien määrän laskeminen on vielä 

vaikeampi tehtävä kuin maastamuuttanei-
den tilastointi. Joistakin kohdemaista saa-
tujen tilastojen ja arvioiden mukaan Euroo-
passa asui 2000-luvun alussa noin 157 000 
Suomen kansalaista, heistä liki 100 000 
Ruotsissa. Kansalaisuuden vaihtojen vuok-
si Suomessa syntyneiden euroopansuoma-
laisten määrä oli kuitenkin huomattavasti 
tätä suurempi. Esimerkiksi Ruotsissa asui 
tuolloin Suomessa syntyneitä noin 190 000. 
Muissa Euroopan maissa kansalaisuutensa 
vaihtaneita oli kuitenkin suhteellisesti vä-
hemmän.

Euroopan maissa syntyneistä jälkipol-
vista tilastot puuttuvat lähes kokonaan. 
Alankomaiden tilastoihin perustuvien suh-
delukujen perusteella voidaan kuitenkin 
arvioida, että Ruotsi pois lukien Euroopas-
sa asui vuosituhannen alussa noin 68 000 
Suomessa syntynyttä eli ensimmäisen su-
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kupolven suomalaista. Heille siellä synty-
neiden lasten eli toisen sukupolven määrä 
oli arviolta 42 000. Yhteen laskien ensim-
mäisen ja toisen polven ”euroopansuoma-
laisia” oli näin ollen noin 110 000. Etnis-
ten seka-avioliittojen vuoksi jälkimmäisis-
tä tietenkin suurin osa on vain ”puoleksi” 
suomalaisia.

Eurooppaan muutto tutkimusten 
valossa

Suomesta Eurooppaan suuntautuneen siirto-
laisuuden tutkimus alkoi Ruotsia lukuun ot-
tamatta pääosin vasta 1980-luvulla. Useim-
mat tutkimukset ovat olleet opinnäytteitä 
ja koskeneet vain joitakin yksittäisiä koh-
demaita. Ne ovat tavallisesti perustuneet 
muutaman kymmenen hengen haastattelui-
hin ja käsitelleet näissä maissa asuneiden 
suomalaisten identiteetti- ja sopeutumis-
kysymyksiä. Ammattimaista tutkimusta on 
tehty hyvin vähän. Niistä voidaan mainita 
esimerkkeinä Outi Tuomi-Nikulan ”Sak-
sansuomalaiset” (1989, Krister Björklun-
din ”Suomalaiset Sveitsissä” (1998) ja Ant-
ti Kariston ”Suomalaiselämää Espanjas-
sa” (2000). Historiatieteelliset tutkimukset 
puuttuvat lähes kokonaan. Tällaista tietoa 
löytyy lähinnä suppeina yleiskatsauksina 
muutamien tutkimusten johdantoluvuista ja 
ulkosuomalaisyhdistysten historiikeista.

Vertailevia tutkimuksia useampaan Eu-
roopan maahan suuntautuneesta suomalais-
siirtolaisuudesta on tiettävästi tehty vain 
kaksi (Korkiasaari 1989 ja 1992). Niiden 
lähdeaineistot perustuivat postikyselyyn, 
muuttoilmoituksiin ja tilastoihin. Tätä te-
osta varten tehtiin lisäksi kyselytutkimus 
muutamista kohdemaista 1990- ja 2000-lu-
kujen vaihteessa.

Varsinaisten tutkimusten lisäksi aiheesta 
on julkaistu tilastoihin ja yksittäisten henki-
löiden haastatteluihin perustuvia artikkelei-
ta tai artikkelikokoelmia, joista osa on ollut 
luonteeltaan tieteellisiä ja osa tavanomaisia 
artikkeleita sanoma- ja aikakauslehdissä.

Miksi Eurooppaan?

Kirjoittajan tekemässä useamman kohde-
maan vertailututkimuksessa6 selvästi tär-
kein Eurooppaan muuton motiivi 1980-lu-

Euroopassa asuneet Suomen kansalaiset 
maittain 2001/2002* (asuinmaiden tilastojen 
mukaan).
Maa Henkilöä
Ruotsi 98 000
Saksa 16 100
Iso-Britannia 12 000
Norja 6 100
Espanja 4 700
Belgia 2 800
Ranska 2 800
Sveitsi 2 700
Tanska 2 100
Alankomaat 2 100
Italia 1 500
Kreikka 1 000
Itävalta 1 100
Viro 1 000
Luxemburg 800
Portugali 550
Unkari 300
Islanti 150
Latvia 150
Liettua 50
Yhteensä 156 000

* Luvut ovat pääsääntöisesti ao. vuoden alun 
tilanteen mukaan. Joissakin tapauksissa tie-
to on muutamaa kuukautta aiemmalta tai myö-
hemmältä ajankohdalta. Taulukosta puuttuvis-
ta maista (lähinnä Itä-Eurooppa) ei ole saatavis-
sa tilastoja.
Lähde: Recent Demographic Developments in 
Europe 2000–2002. Council of Europe. Stras-
bourg ( Council of Europe / EuroStat ) sekä ao. 
maiden väestötilastot.
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vulla liittyi ihmissuhteisiin, erityisesti avi-
oitumiseen. Läntisen Euroopan maihin 
muuttaneista yli 40 prosenttia oli mainin-
nut tämän syyn. Työn vuoksi lähteneitä oli 
runsas kolmasosa. Eläkkeelle jäännin ja 
terveydellisten seikkojen yhteenlaskettu 
osuus oli yllättäen suurempi kuin opiske-
lun (9 % vs. 5 %). Tähän oli ilmeisesti syy-
nä se, että opiskelu oli monissa tapauksis-
sa ollut melko lyhytaikaista (alle vuoden), 
minkä vuoksi kohderyhmä oli tutkimukses-
sa aliedustettu. Toisaalta eläkeläisten muut-
to etenkin Espanjaan oli jo tuolloin varsin 
tavallista. Työn merkitys muuton syynä 
oli selvästi kasvanut 1980-luvun lopulla. 
Tämä koski erityisesti projektiluonteisia 
töitä. Avioitumisen suhteellinen osuus oli 
vastaavasti vähentynyt.

Oli tarkoitus pitää koulusta ”välisuo- ¸
si”. Tapasin mieheni, rakastuin, menin nai-
misiin ja jäin ”ikuisiksi ajoiksi”. Ja koulu 
jäi sitten käymättä, mikä onkin ainoa asia 
joka on jäänyt kaduttamaan... (Kreikka)

Hyvä kansainvälinen työpaikka tilan- ¸
teessa jossa olin Suomessa urani huipulla. 
Ranskalainen vaimo. (Ranska)

Seurustelun alkuaikoina lensin vähän  ¸
väliä Suomi-Englanti väliä. Sitten matka-
ni tänne tulivat vain pidemmiksi ja Suomen 
matkani lyhyemmiksi. Varsinaista muutto-
päivää ei koskaan ollut minä vain jäin tän-
ne. (Britannia)

Muuton motiiveissa oli eri kohdemaiden 
välillä huomattavia eroja. Avioituminen oli 
selvästi merkittävin muuton syy Italiaan, 
Kreikkaan ja Isoon-Britanniaan muutta-
neilla, vaikka se oli tärkein motiivi myös 
Ranskaan, Saksaan, Sveitsiin ja Itäval-
taan siirtyneillä. Saksankielisiin maihin 
oli hyvin usein muutettu myös työn vuok-

si. Kaikkein merkittävimpiä tässä suhtees-
sa olivat kuitenkin Benelux-maat, Belgia, 
Alankomaat ja Luxemburg, joiden kohdal-
la työsyiden osuus oli noin kaksikolmas-
osaa. Eläkkeelle jäämiseen ja terveyteen 
liittyvät tekijät koskivat lähinnä Espan-
jaan ja Portugaliin siirtyneitä, joista lähes 
puolet oli maininnut ne lähtönsä syyksi. 
Opiskelu tai kielitaidon kohentaminen ko-
rostuivat Britanniaan, Saksaan ja Sveitsiin 
muutoissa.

Itse olin äitiyslomalla, miehelle tuli  ¸
mielenkiintoinen työtarjous ensin vuodek-
si, sitten kahdeksi ja työn määräaikaisuu-
desta huolimatta oleskelumme Saksassa 
näyttää jatkuvan. (Saksa)

Mieheni firman projekti myytiin Britan- ¸
niaan, ja ostaja tarvitsi jonkun joka osasi 
ja tunsi sen. (Britannia)

Miesten ja naisten väliset erot muuton mo-
tiiveissa olivat odotetusti suuria. Naisis-
ta yli puolet oli muuttanut avioitumisen 
vuoksi, miehistä taas suurin osa työsyistä. 
On myös luonnollista, että määräaikaisik-
si arvioiduista muutoista lähes kaikki liit-
tyivät työhön ja opiskeluun tai muuhun it-
sensä kehittämiseen. Pysyvästi oli lähdetty 
ennen muuta avioitumisen vuoksi. Selviä 
olivat myös ikäryhmittäiset erot. Avioitu-
misen ja itsensä kehittämisen merkitys ko-
rostui alle 25-vuotiailla ja väheni iän myö-
tä. Työ oli tärkein motiivi keski-ikäisten 
ryhmässä. Terveydelliset ja eläkkeelle siir-
tymiseen liittyvät tekijät sekä henkilökoh-
taiset syyt olivat sitä tärkeämpiä mitä van-
hemmasta henkilöstä oli kysymys. (ks. tar-
kemmin Korkiasaari 1992)

”Elinikäinen haave” päästä jonnekin  ¸
lämpimään maahan. 17-v asti se maa oli 
Kreikka. Ensimmäinen mahd. avautui kun 
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pääsin opiskelemaan kreikan kieltä Atee-
naan. Sen jälkeen sukkuloin kahden maan 
välillä. -95 opintojen jälkeen pääsin vih-
doin ”rauhoittumaan” tänne. (Kreikka)

Valmistuin yliopistosta, menin naimi- ¸
siin ja tunsin Ranskan toiseksi  kotimaak-
seni. Luonteeltani tunsin sopivani tänne 
”paremmin” kuin Suomeen, jossa olin aina 
ollut ”erilainen”. (Ranska)

Kirjoittajan kymmenen vuotta myöhem-
min (1998–2001) tätä historiateosta varten 
tekemässä kyselytutkimuksessa kohde-
maina olivat Britannia, Espanja, Kreikka, 
Ranska ja Saksa. Sen tulokset olivat hy-
vin samanlaisia kuin vuoden 1990/1991 
kyselyssä. Kaikissa tutkituissa kohderyh-
missä avioliitto tai ”rakastuminen” oli Es-
panjaa lukuun ottamatta kaikkein keskei-
sin muuton motiivi. Kreikansuomalaisista 
jopa liki 70 prosenttia oli muuttanut tämän 
syyn vuoksi. Saksan- ja britanniansuo-
malaisilla työn merkitys oli suhteellisesti 
suurempi kuin muiden tutkittujen maiden 
kohdalla. Espanjansuomalaista taas lähes 
80 prosenttia oli muuttanut terveydellis-
ten ja ilmastollisten syiden, maan oloihin 
ihastumisen, eläkepäivien vieton, verotuk-
sen tai Suomen oloihin tyytymättömyyden 
vuoksi.

Ajatus eläkeiästä Espanjassa oli jo mel- ¸
ko selvää ennen 40:ttä ikävuotta. Loma-
matkoilla oli tutustuttu Välimeren maihin, 
joista Espanja hyvin pian tuntui ”omalta”. 
Puolison sairaus aikaisti muuttoa n. 15:sta 
vuotta. (Espanja)

Firma kaatui, verot maksamatta, velat  ¸
maksamatta, vankila uhkasi! (Espanja)

Euroopansuomalaisten muuttomotiivit eivät 
tutkimusten perusteella muuttuneet merkit-

tävästi 1990-luvulla. 2000-luvulta ei ole asi-
asta tutkimuksia, mutta muuttoliikkeen ti-
lastollisen kehityksen perusteella tilanne on 
pysynyt ennallaan. Ainoastaan ammatissa 
etenemisen ja erilaisten projekti luonteisten 
työmuuttojen osuus lisääntyi jonkin ver-
ran opiskelun ja avioitumisen merkityksen 
vastaavasti vähentyessä. Muuttoliikkeissä 
havaittujen yleisten lainalaisuuksien pe-
rusteella tämä oli melko odotettua, koska 
muuttoliikkeen voimistuessa taloudellisten 
motiivien merkitys yleensä korostuu. Kyse 
oli ilmeisesti myös pysyvämmästä muutok-
sesta, jonka taustalla oli muuton muodollis-
ten esteiden madaltuminen ja yrityselämän 
kansainvälistyminen sekä niihin liittyvä 
työmarkkinoiden laajeneminen kotimaan 
rajojen ulkopuolelle.

Olimme tyttöystäväni kanssa sunnun- ¸
taina lukemassa HS:mia ja siellä oli mai-
nostus – ”Suomalaisia kosmetologia ja 
kampaajia” töihin Englantiin. Vastasimme 
siihen ihan huvimielessä mutta siitä tulikin 
todellisuus. Muutin kolmen tyttöystäväni 
kanssa Lontooseen. (Britannia)

Yhteenvetoa

Ankeista sodan jälkeisistä elinoloista huo-
limatta siirtolaisuus Suomesta Eurooppaan 
oli vielä 1950-luvulla vaatimatonta. Jäl-
leenrakennus tarjosi ihmisille työtä ja us-
koa tulevaisuuteen. Olot muissa sodan run-
telemissa maissa eivät toisaalta olleet sen 
paremmat. Teollisuuden ja talouden elpy-
minen Keski- ja Länsi-Euroopassa alkoi 
kuitenkin vähitellen imeä puoleensa siir-
totyöläisiä köyhemmistä Etelä-Euroopan 
maista. Suomen työttömille ja muille vähä-
osaisille löytyi houkuttelevampia vaihtoeh-
toja lähempää, Ruotsista ja Norjasta. 1950- 
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ja 1960-luvulla myös Australia ja Kanada 
houkuttelivat työvoimaa Euroopasta. Tu-
hannet suomalaisetkin lähtivät valtamerten 
taakse paremman elämän toivossa.

Muihin Pohjoismaihin muutolle ei ol-
lut vuonna 1954 solmitun ns. yhteispoh-
joismaisen työmarkkinasopimuksen jäl-
keen minkäänlaisia muodollisia esteitä, 
koska passia, viisumia ja työlupaa ei enää 
tarvittu. Hyväpalkkaista työtä ja asuntoja 
oli tarjolla lähes kaikille tulijoille. Muut-
toetäisyyden ja maiden välisten sosiaalis-
ten ja kulttuuristen erojen merkitys oli lä-
hes merkityksetön. Kauemmas, esimerkik-
si Eurooppaan, ei siksi monenkaan tarvin-
nut eikä kannattanut ainakaan paremman 
toimeentulon toivossa lähteä.

Yleisten olojen suotuisa kehitys oli sil-
ti osaltaan vaikuttamassa siihen, että Eu-
rooppaan muuton mahdollisuus tuli entis-
tä useamman ulottuville. Liikenneyhteyk-
sien paraneminen, matkojen halpeneminen 
ja ajattelutapojen vähittäinen kansainvälis-
tyminen edesauttoivat liikkuvuutta innos-
tamalla etenkin nuoria lähtemään Euroop-
paan kesätöihin ja matkailemaan. Tämä 
houkutteli myöhemmin osan lähtemään 
pidemmäksikin aikaa mm. opiskelemaan 
ja ’piikomaan’. Hyvin monet, etenkin nai-
sista, jäivät sittemmin pysyvästi ulkomail-
le. Tavallisimmin siihen oli syynä avioitu-
minen. Siirtolaisuus Eurooppaan oli siten 
luonteeltaan vaiheittaista ja melko huo-
maamatonta.

Yrityselämän kansainvälistyminen ja 
Suomen liittyminen Euroopan unionin jä-
seneksi aiheuttivat 1990-luvulla sen, että 
Eurooppaan muutosta tuli entistä arki-

päiväisempi ilmiö. Unionin alue muuttui 
eräänlaiseksi kotimaisten työmarkkinoi-
den jatkeeksi tai laajennukseksi samalla ta-
valla kuin Pohjoismaat 1950-luvulla. Yhä 
useammalla lähdön syy liittyikin tavalla tai 
toisella työhön.

Siirtolaisuutta selittävän ”työntö–veto 
-mallin” mukaan Eurooppaan muutto on 
Ruotsia lukuun ottamatta ollut vetopainot-
teista eli tavoitemuuttoa. Toisaalta kyse on 
ollut valikoitumisesta. Sinne ovat lähteneet 
etupäässä ne, joilla on ollut riittävästi muu-
ton edellyttämiä ”resursseja”: kielitaitoa, 
koulutusta ja sopivia ammatillisia valmiuk-
sia. Yleistäen voidaan sanoa, että Euroop-
paan muuttajat ovat olleet tyypillisesti joko 
ulkomaille avioitujia tai tavoitteistaan hy-
vin tietoisia määräaikaismuuttajia. Viime-
mainituista moni on kuitenkin jäänyt lopul-
ta pysyvästi ulkomaille. Yhä tavallisempia 
ovat olleet myös ns. kausisiirtolaiset, jotka 
asuvat ulkomailla vain osan vuotta. Erityi-
sesti Espanjaan näitä enimmäkseen eläke-
ikäisiä ”muuttolintuja” on lentänyt vuosit-
tain tuhansia. Kaikki heistä eivät näy muut-
totilastoissa, koska he ovat pysyneet viral-
lisesti ”kirjoilla” Suomessa.

Euroopan taloudellisen integraation 
myötä vaihtelut työvoiman kysynnässä ta-
pahtuvat nykyisin hyvin samanaikaisesti 
ja -suuntaisesti kaikissa maissa. Toisaalta 
kysyntä kohdistuu yhä enemmän ammatti-
taitoisiin ja hyvin koulutettuihin henkilöi-
hin, joilla olisi mahdollista saada työtä ko-
timaastakin. Muuttopäätökseen vaikuttavat 
tällöin enemmän muut kuin taloudelliset 
tekijät kuten ammattiuralla eteneminen ja 
vaihtelunhalu.
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Norja 

Marjut Anttonen

Norjaan suuntautuneen suomalais-
muuton varhaisimmat vaiheet osui-

vat 1600-luvun alkuvuosiin, jolloin Norjan 
ja Ruotsin raja-alueen suuriin metsiin tuli 
Vermlannin kautta uudisasukkaita.

Pohjois-Norja oli suomenkielisen vä-
estön muuton kohteena 1700-luvulta läh-
tien. Uudisasukkaat asettuivat ensin pää-
asiassa Länsi-Ruijaan, mutta suunta kään-
tyi Itä-Ruijaan 1800-luvun puolivälin tie-
noilla. Ruijan siirtolaisuuden huippukau-
si kesti 1830-luvulta 1860-luvulle, minkä 
jälkeen se tyrehtyi 1900-luvun vaihteessa 
lähes kokonaan. Pohjois-Norjan suomen-
kielistä alkuperää olevan väestön määräk-
si on arvioitu n. 10 000 henkeä – tosin lu-
kumäärä vaihtelee hyvinkin paljon lasku-
tavasta riippuen. Vaikka tämä väestönosa 
on monin tavoin norjalaistunut, identifi-
oituvat monet suomenkieliseen taustaan-
sa ja ilmentävät sitä itselleen sopivin ta-
voin. Toiset käyttävät mieluiten nimitys-
tä kveeni, toiset taas karttavat sen käyttöä. 
1990-luvulla osa kveeneistä on ryhtynyt 
voimakkaasti politisoimaan etnistä identi-
teettiään.



26 – Norja 

Toisen maailmansodan jälkeinen työ-
siirtolaisuus alkoi 1960-luvulla samoista 
syistä kuin Ruotsiin muutto, mutta Nor-
jaan lähteneiden määrät olivat paljon pie-
nemmät. Työtä oli tarjolla mm. Pohjois-
norjan kala- ja kaivosteollisuudessa sekä 
Etelä-Norjan öljy- ja konepajateollisuudes-
sa. Suurin osa maahan vakituisesti jääneis-
tä on norjalaisen kanssa avioituneita suo-
malaisnaisia. Tässä mielessä Norjan siir-
tolaisuus muistuttaa muualle läntiseen Eu-
rooppaan suuntautunutta suomalaisnaisten 
avioliittomuuttoa.

Uusin vaihe on ollut lääkäreiden ja 
sairaanhoitajien työmuutto noin vuodes-
ta 1995 lähtien, mikä lähes kaksinkertaisti 
maassa asuvien suomalaisten määrän lyhy-
essä ajassa. Määrä oli pysytellyt vuosikau-
det noin 3 000–3 500 hengessä, mutta nou-
si 1990-luvun puolivälin jälkeen nopeasti 
yli 6 000 vakiintuakseen 2000-luvulla noin 
6 000 henkeen. Seuraavissa luvuissa luo-
daan katsaus norjansuomalaisuuden yleis-
piirteisiin. 

Finnskogenin eli Suomalaismetsien 
asukkaat  

Suomalaismetsien asuttaminen 
1600-luvulla

Ensimmäiset erämetsiä kaskeavat savolai-
set ja hämäläiset uudisasukkaat saapuivat 
Vermlannin kautta Norjaan 1600-luvun al-
kuvuosina. Tuolloin Suomi kuului Ruot-
sin kuningaskuntaan. 1580-luvulla Kaar-
le-herttua lupasi kuusi verovapaata vuot-
ta niille kaskitalonpojille, jotka tulisivat 
Ruotsiin viljelemään asumattomia alueita. 
Samaan aikaan Suomessa vallitsivat hei-
kot taloudelliset olot katovuosien, sotien 
ja sodan uhkien vuoksi, joten ei ihme, että 
Vermlannissa humisevat suuret kuusimet-

sät sekä lupaus verovapaudesta houkutte-
livat kaskeamiseen tottuneita talonpoikia. 
Heitä lähti tuhansittain varsinkin Savos-
ta ja Pohjois-Hämeestä. Suurin asutusalue 
syntyi Ruotsin ja Norjan välisen rajan mo-
lemmin puolin olevalle laajalle metsäseu-
dulle Vermlantiin ja Hedmarkiin. Norjassa 
Glommajoen itäpuolelle ja Kongsvingerin 
ja Elverumin kaupunkien välille rajautuva 
alue sai nimekseen Finnskogen eli Suoma-
laismetsät.

Ensimmäiset kirjalliset tiedot Norjaan 
tulleista suomalaisista uudisasukkaista ovat 
1640-luvulta, ja vilkkaimmillaan muutto oli 
1660- ja 1680 -luvulla. Viranomaiset teet-
tivät vuonna 1686 väestön laskennan (ns. 
”finnemantallet”), jonka mukaan maassa 
oli tuolloin yli 1 200 suomalaista syntype-
rää olevaa ihmistä. Täysin suomalaisia oli 
hieman yli tuhat ja loput niitä, joiden van-
hemmista toinen oli ruotsalainen tai norja-
lainen. Suurin osa oli syntynyt Vermlan-
nissa, ja vain harvat ilmoittivat syntyneen-
sä Suomessa ja tulleensa suoraan Norjaan. 
Tämä osoittaa sen, että Norjaan asettuneet 
uudisasukkaat olivat suurimmaksi osaksi 
toisen polven muuttajia, joiden vanhemmat 
olivat aikanaan tulleet Vermlantiin. Kaiken 
kaikkiaan yhteydenpito Norjassa ja Ruot-
sissa asuvien metsäsuomalaisten välillä 
oli vilkasta – olivathan monet keskenään 
sukua.1 

Suomalaismetsien asukasmäärästä on 
esitetty toisistaan poikkeavia lukuja. Esi-
merkiksi 1600-luvun Vermlannin uudis-
asukkaiden määräksi on arvioitu noin 
8 000–9 000 tai 12 000 tai jopa 20 000 hen-
keä. 1800-luvun alussa koko Vermlannin 
väestöstä arvioitiin noin 17–18 % olevan 
suomalaista alkuperää. 1920-luvulla Ruot-
sin ja Norjan suomalaismetsistä löytyi enää 
muutama sata suomea puhuvaa vanhusta.2

Vuonna 1999 metsäsuomalaiset saivat 
kansallisen vähemmistön aseman Norjassa. 
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Gottlundin mukana Suomalaismetsissä 

Metsäsuomalaisten elinoloista ei tiedetty 
1800-luvun alussa paljoakaan, vaan hei-
dän ilmeisesti ajateltiin ruotsalaistuneen ja 
norjalaistuneen uusilla asuinseuduillaan. 
Uppsalassa opiskellut suomalainen yli-
oppilas Carl Axel Gottlund (1796–1875) 
ikään kuin löysi heidät uudelleen kulkies-
saan vuosina 1817 ja 1821 Ruotsin ja Nor-
jan tiheimmin asutuilla suomalaisseuduil-
la. Päiväkirjassaan vuodelta 1821 Gottlund 
kertoo havainnoistaan seuraavasti:

 Oli jo täysin pimeää, kun vihdoin saa- ¸
vuimme perille Norjan puolelle Varaldsko-
geniin [Värälään]. Kylässä oli 4 taloa, ja 
kaikissa puhuttiin puhdasta suomea. Siel-
lä tapasin ensi kertaa sellaisia pikkulapsia, 
suunnilleen 5–6 –vuotiaita, jotka osasivat 
ainoastaan suomea; nämä kyllä ymmärsi-
vät myös vähän ruotsia, mutta vastasivat 
mieluiten suomeksi. Majapaikkani isäntä 
oli norjalainen, mutta naimisissa suoma-
laisen kanssa. Hän ei itse osannut suomea, 
mutta kaikki hänen lapsensa osasivat. Nor-
janpuoleinen suomalaismetsä ei ulotu ko-
vinkaan kauas rajan taa, korkeintaan 2:n 
peninkulman päähän, mutta sikäläiset suo-
malaiset ovat puhtaampia eivätkä ole sa-
massa määrin sekaantuneet paikalliseen 
väestöön kuin Ruotsin puolella. Kansa ei 
osannut kertoa omasta alkuperästään, eikä 
minullakaan liioin ollut kovin paljon aikaa 
ruvetakseni tiedustelemaan asiaa. Muuan 
talonpoika osasi lukea suomea jotenkuten 
ja sai sen vuoksi yhden kappaleen ”Runo-
jani”. Täkäläiset savupirtit olivat valtavan 
isoja, samankokoisia kuin suurimmat mei-
käläiset tai karjalaiset pirtit; joskus pirtin 
mitta saattoi olla nurkasta nurkkaan 6 syl-
tä, jopa enemmänkin. Kylässä asui seuraa-
via suomalaissukuja: Soikkaisia, Tenhui-
sia, Rahikaisia ja Haikoisia.3 

Gottlund kiinnitti erityisesti huomiota met-
säsuomalaisten tukalaan asemaan Verm-
lannin pohjoisosissa ja Norjan puolella. 
Monet olivat joutuneet joko maanomista-
jien tai puutavarakauppiaiden hyödynta-
voittelun uhreiksi. 1800-luvun alussa suu-
ret kauppahuoneet ostivat metsäalueita ke-
hittyvän sahateollisuuden tarpeisiin, minkä 
vuoksi väestö ei enää saanut käyttää metsää 
omiin tarkoituksiinsa. Monilla ei edes ollut 
omistusoikeutta alueisiinsa, sillä viralliset 
paperit olivat jääneet maahan tullessa te-
kemättä. Lisäksi norjalaisia metsänomista-
jia ärsytti suomalaisten tapa polttaa metsää 
kaskeamalla, eivätkä nämä muutenkaan 
herättäneet myönteisiä tunteita. Suomalais-
tausta aiheutti pikemminkin harmia uudis-
asukkaiden jälkipolville.4

Gottlund ryhtyi ajamaan metsäsuoma-
laisten asiaa kutsumalla heitä kyläkokouk-
siin. Hän myös innosti heidän paristaan lä-
hetystön hakemaan Tukholmasta parannuk-
sia oloihin vuonna 1823. Tarkoituksena oli 
saada metsäsuomalaisille oikeus lunastaa 
raivaamansa tilat omikseen ja kruununveron 
alaisiksi. Yhtenä hankkeena oli saada suo-
malaisia kirkkoja ja suomenkielisiä pappe-
ja seudulle. Gottlund oli kiinnostunut siitä, 
miten metsäsuomalaiset voisivat säilyttää 
suomen kielen, joten hän auttoi heitä tilaa-
maan suomenkielisiä kirjoja ja lehtiä sekä 
jakoi myös omia kirjojaan. Vaikka kaikki 
pyrkimykset eivät edenneet toivotulla taval-
la, kohenivat suomalaisten olot vähitellen. 
He saivat mm. kaksi uutta kirkkoa Etelä- ja 
Pohjois-Vermlantiin sekä verohuojennuk-
sia. Finnskogeniin rakennettiin pieni kappe-
li vuonna 1863 ja kirkko vuonna 1886.5 

Gottlundin seikkaperäiset päiväkirjat 
kuuluvat tärkeimpiin aikalaismuistiinpa-
noihin Norjan ja Ruotsin metsäsuomalaisis-
ta. Hän luetteli tapaamansa ihmiset nimel-
tä ja kuvaili paikat, joissa kävi. Hän pyrki 
myös selvittämään kylien ja yksittäisten ta-
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lojen ja torppien syntyvaiheita ja historiaa. 
Lisäksi päiväkirjoissa on kansantarinoita, 
uskomuksia ja runoperinnettä, mutta myös 
nuoren miehen kuvauksia lemmenleikeis-
tään paikallisten neitojen kanssa. Gottlun-
diin on suhtauduttu ristiriitaisesti, ainakin 
osittain hänen persoonansa ja elämäntapan-
sa vuoksi. Arvostusta puolestaan osoittaa 
se, että hänet on nimitetty suomalaismetsi-
en apostoliksi, jolle vuonna 1951 pystytet-
tiin muistopatsas Gruen kirkon pihalle.6

Omaleimaista metsäsuomalaiskulttuuria

Finnskogenin rakennus-, ruoka- ja musiik-
kiperinteestä sekä paikallisesta nimistös-
tä löytyy edelleen suomalaisesta taustasta 
kertovia piirteitä. 

Uudisasukkaat toivat mukanaan mm. 
kuusimetsien polttamiseen perustuvan 
kaskiviljelyn, jota hyödyntäen etelärinteil-
tä korjattiin suuria ruissatoja. Elantoa han-
kittiin lisäksi metsästämällä ja kalastamal-
la, minkä muistona on perimätietoa mm. 
suomalaistyyppisistä pyydyksistä ja yh-
destä puusta veistetyistä haapioista. Maata 
muokattiin suomalaistyyppisellä auralla, 
mihin viittaa myös työvälineen norjankie-
linen nimitys ”finneplog”. Finnskogenin 
rakennusperinteeseen kuuluvat savutuvat, 
riihet ja saunat. Monet vanhakantaiset ra-
kennukset ovat edelleenkin oman aikansa 
muistomerkkeinä, joista osa on nykyisin 
museoina. Savupirttejä on jäljellä parisen-
kymmentä. Omaleimaiseen paikalliskult-
tuuriin kuuluvat myös suomalaisesta ruo-
kaperinteestä tutut viilihuttu, mutti, penk-
kivelli ja pannurieska. Maantieteellises-
tä välimatkasta johtuen erilaiset kulttuu-
riset piirteet eivät muuttuneet ja uudistu-
neet samalla tavoin tai yhtä nopeasti kuin 
Suomessa, vaan säilyivät pitempään siinä 
muodossa, jossa ne olivat esivanhempien 
maastamuuton aikoihin.7

Suomalaismetsien tarina- ja loitsuperin-
ne on oma rikas aarteistonsa. Siihen kuu-
luu vauhdikkaita tarinoita kuuluisista hir-
ven- ja karhunkaatajista, metsänneidoista, 
vedessä asuvista näkeistä ja muista tuon-
puoleisista olennoista. Verenpysäyttäjistä 
on paljon kertomuksia. Koska suomalaiset 
asuivat metsissä ja paransivat sairauksia ja 
erilaisia vaivoja luonnonrohdoilla, alkoi-
vat norjalaiset uskoa suomalaisten osaavan 
noitua. Suomenkieliset loitsut lisäsivät vie-
lä maagista tehoa. Kaikki loitsut esitettiin 
suomeksi, minkä vuoksi ne elivät pitem-
pään kuin monet muut sanat, vaikka nor-
jan kieli muuten yleistyi vähitellen valta-
kieleksi. On jopa esitetty, että suomalaisten 
ympärille syntynyt mystiikka pelasti osan 
heidän kulttuuristaan aina 1900-luvun puo-
lelle saakka.8 

Ruotsin valtakunta vuonna 1660. Karttaan mer-
kittynä Ruotsin Vermlanti ja Norjan Finnskogen 
eli Suomalaismetsät.
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Suomenkielisestä alkuperästä kerto-
vat myös paikannimet, kuten Mullikkala, 
Nuttula ja Valgama. Suuri osa nimistä on 
saanut norjan kielen mukaisen kirjoitus-
asun: esimerkiksi Balagombo viittaa Pa-
lokumpuun, Gorgiamænnike Korkeamän-
nikköön, Gangosmäk Kangasmäkeen ja 
Ogonlambsberget Ukonlammenvuori-ni-
meen.9 

Suomalaismetsien viimeisestä vael-
tajasta Niittahon-Jussi Oinosesta tai nor-
jalaisittain kirjoitettuna Nitahå-Jussista 
(1873–1964) kerrotaan edelleen paljon ta-
rinoita. Hän oli tunnettu työmies, maan-
kiertäjä ja tarinankertoja, jonka esivan-
hemmat olivat Rautalammilta Vermlantiin 
lähteneitä Oinosia. Jussi oli yksi viimeisiä 
suomenpuhujia, joka vielä 1950-luvulla 

yli 80-vuotiaana puhui niin norjaa, ruot-
sia kuin savolaisittain murtaen vermlan-
ninsuomeakin.10

Finnskogenin kasvatteja ovat myös 
monet kirjailijat. Yksi tunnetuimmista on 
Åsta Holt, suomalaista Lehmoisten sukua 
Gruesta, joka kirjoitti metsäsuomalaiselä-
mää kuvailevia romaaneja, novelleja ja ru-
noja.11 

Finnskogenin kolmipäiväinen tasavalta

Paikallisidentiteetin merkitys näkyy koti-
seutupäivillä, joilla esitellään metsäsuo-
malaisten kansanelämää ja kulttuuriperin-
teitä. Ensimmäistä kertaa kesäjuhla jär-
jestettiin vuonna 1970 ja sen jälkeen vuo-
sittain heinäkuun toisena viikonloppuna. 

Norjan hallitus ratifioi vuonna 1999 Euroo-
pan neuvoston kansallisten vähemmistöjen 
suojelua koskevan puitesopimuksen vii-
den vähemmistöryhmän osalta. Näitä ovat 
kveenit, metsäsuomalaiset, romanit/mus-
talaiset, kiertolaiset/tattarit14 ja juutalaiset. 
Kansalliseksi vähemmistöksi määritellään 
etninen, uskonnollinen ja/tai kielellinen vä-
hemmistö, joka on ollut maassa pitempään 
kuin sata vuotta.

Hallituksen selonteossa todetaan, että 
valtiovalta on päättänyt käyttää kveeni-ni-
mitystä, vaikka jotkut tähän ryhmään kuulu-
vista haluaisivat että heitä kutsutaan ”suo-
malaistaustaisiksi” tai ”suomalaisten siirto-
laisten jälkeläisiksi”. Perusteluksi esitetään 
se, että kveeni-nimityksellä on ryhmän nor-
jankielisenä nimityksenä pitkä perinne, jo-
ten sen vaihtaminen olisi epäkäytännöllis-
tä. Lisäksi valtiovalta toteaa olevansa tie-
toinen siitä, että Ruijan Kveeniliitto toivoo 
käytettävän kveeni-nimitystä.15 Selonteon 
suomenkielisessä tiivistelmässä kuvataan 
vähemmistöjen nykytilannetta seuraavasti:

Norjassa arvioidaan tällä hetkellä kvee-
niksi tai kveeni-/suomalaissukua olevaksi 
henkilöksi itsensä laskevien lukumääräksi 
10 000-15 000 henkeä. Kveenin/suomen 
kieli on tärkeä tuntomerkki ja identiteettiä 
luova tekijä tälle ryhmälle, mutta norjalais-
tamisprosessi on johtanut siihen, että mo-
net eivät enää puhu muuta kuin norjaa. Vii-
me vuosikymmenten aikana kveenien kes-
kuudessa on tapahtunut etnopoliittista mo-
bilisointia.

Norjassa lasketaan olevan useita satoja 
henkilöitä, jotka katsovat kuuluvansa met-
säsuomalaisiin. Tämä vähemmistöryhmä 
puhui aikaisemmin suomea, ja suomenkieli-
siä sanoja ja sanontoja on vieläkin käytössä 
Suomalaismetsissä. Viime vuosina on ollut 
näkyvissä metsäsuomalaiskulttuurin elpy-
mistä. Nykyään on olemassa useita alueel-
lisia ja paikallisia järjestöjä, jotka työskente-
levät metsäsuomalaisten kulttuurin parissa, 
sekä organisoituja verkostoja, joilla on yhte-
yksiä maan rajojen yli.16

Metsäsuomalaisille ja kveeneille kansallisen vähemmistön asema 1999
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Ohjelmaan kuuluu myös leikillinen Finn-
skogenin tasavallan perustaminen. Tuol-
loin alue irrottautuu Norjan kuningas-
kunnasta kolmeksi päiväksi ja julistautuu 
omaksi tasavallakseen, jolla on oma halli-
tus ja presidentti. Kirjailija Åsta Holt oli 
juhlien itseoikeutettu presidentti elämänsä 
loppuun, vuoteen 1999, saakka. Sen jäl-
keen kunniavirkaa on hoitanut suurlähet-
tiläs Jorma Inki, joka toimi Suomen suur-
lähettiläänä Norjassa vuosina 1993–99.12 
Vuonna 1992 järjestettyä kesäjuhlaa ku-
vattiin seuraavasti: 

 Gruen kunnassa suomalaismetsiin las- ¸
kettavan alueen keskus on Svullryan kylä, 
jossa tasavallan vihreä-musta-harmaa lip-
pu liehui ja kuuden ministerin hallitus pre-
sidentin johdolla hallitsi kolme päivää. 

Kylään autolla saapuneiden oli maksetta-
va 10 kruunun viisumi, mutta se kannatti – 
vanhat aina 1600-luvulle ulottuvat suoma-
laisperinteet olivat tarjolla niin Finnetune-
tin metsäsuomalaismuseon työnäytöksis-
sä, ruokamaistiaisissa, kiertoajeluilla kuin 
tansseissa ja musiikissa. Väkeä kertyi viiti-
sentuhatta. Jokavuotinen kesäjuhla haluaa 
korostaa näinäkin päivinä suomalaismet-
sien riippumattomuutta ja omaleimaista 
kulttuuria, joka teki metsäsuomalaiset kas-
kiviljelmineen erityisryhmäksi niin Ruotsin 
Vermlannin kuin Itä-Norjan yhdeksän ny-
kyisen kunnan alueella.13 

Samalla kun paikallista identiteettiä vaali-
taan, sitä tuotteistetaan ja markkinoidaan 
nykykansalaisten tarpeita vastaaviksi elä-
myksiksi modernissa yhteiskunnassa.

Pohjois-Norjan kolmikielisyys tulee näkyviin myös paikannimissä. Karttaan on merkitty paikkakun-
tien suomalaisperäiset nimet.
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Ruijaan muuton varhaisvaiheita 
1700-luvulla

Tornionlaaksosta Länsi-Ruijaan 

1700-luvulla alkanutta saamelaisten, norja-
laisten ja suomenkielisen väestön kohtaa-
mista ja asettumista samoille alueille kut-
sutaan Pohjois-Norjassa ”kolmen heimon 
kohtaamiseksi” (”tre stammers møte”).  
Suomenkieliset uudisasukkaat saivat nor-
jalaisilta nimityksen kveeni17, mikä on käy-
tössä edelleenkin.

Suomenkielisen väestön saapuminen 
Jäämeren rannikolle oli seurausta Peräpoh-
jolan ja Lapin asuttamisesta, joka levisi jo-
kivarsia pitkin ylemmäs 1600- ja 1700-lu-
vulla. Muutamia yksittäisiä nimiä18 tunne-
taan jo 1600-luvulta, mutta useampia hen-
kilöitä ja kokonaisia perheitä alkoi tul-
la 1700-luvulla lähinnä Pohjois-Tromsiin. 
Suurin osa oli lähtöisin Tornionlaaksosta, 
varsinkin tiheästi asutulta jokisuulta. Myös 
monet tuon ajan koettelemukset ajoivat ih-
misiä liikkeelle; näistä mainittakoon esi-
merkiksi vuosien 1695–97 suurkato, jon-
ka aiheuttaman nälänhädän seurauksena 
Suomi menetti liki 30 prosenttia väestös-
tään. Pohjois-Pohjanmaan alueelta on las-
kettu kuolleen yli 11 000 ihmistä. Yhtenä 
muuttosyynä olivat myös suuri Pohjan sota 
(1709–1720) sekä isonvihan miehitysajat. 
Ruijan suomalaisasutus lisääntyi erityisesti 
1740- ja 1790-luvuilla eli niillä vuosikym-
menillä, jolloin Ruotsi ja Venäjä kävivät 
keskenään sotia.19 

Varhaisen kveenihistorian kirjoittaja Just 
Qvigstad mainitsee 1720-luvulla Tromsin 
voutikunnassa asuvien suomalaisten ensim-
mäiseksi muuttosyyksi sodan venäläisten 
kanssa. Toiseksi syyksi hän esittää sen, että 
suomalaiset olivat kuulleet vuonokalastuk-
sen tuottoisuudesta, ja kolmanneksi heillä 
oli hyvät kulkuyhteydet Torniosta Enonteki-

ön kautta Yykeään (Skibotn), jonka markki-
nat tunnettiin laajalti. Muita lähinnä sodan 
aiheuttamia syitä olivat köyhyys, nälänhätä 
ja velkaantuminen. Muutamat välttelivät so-
tapalvelusta, muutamat puolestaan piilotte-
livat rikoksiensa vuoksi.20

Esimerkiksi Wegeliuksen pappissuvun 
Oulusta tiedetään olleen isoavihaa paossa 
Yykeässä vuosina 1714–1722. Juhana We-
gelius, joka sittemmin toimi mm. Enonteki-
ön pappina ja kirjoitti tärkeimpänä hartaus-
kirjana käytetyn Wegeliuksen postillan, on 
kirjoittanut muistelmissaan Norjassa viete-
tystä pakoajasta. Tuolloin hän mm. tutustui 
Pohjois-Norjan historian tunnetuimpaan 
pappiin Thomas von Westeniin ja sai seu-
rata kuinka tämä teki saamelaisten parissa 
käännytystyötä.21

Uusien tulokkaiden määrä oli kuitenkin 
pieni; esimerkiksi vuoden 1723 henkikirjoi-
hin on Yykeän, Raisin ja Naavuonon alueel-
la merkitty yhteensä 24 suomenkielistä per-
hettä. Vuonna 1750 oli Tromsin voutikun-
nan maakirjaan merkitty 35 kveeniperhettä. 
Toinen suomalaiskeskus alkoi kasvaa Alat-
tion (Alta) seudulla, jossa asui 1730-luvul-
la kymmenen suomenkielistä henkilöä. Sen 
sijaan Porsangissa oli 1750-luvulla vasta 
yksi suomalaisperhe, ja Vesisaaresta maini-
taan muutama yksittäinen henkilö.22

Alattioon suunnanneet muuttajat sai-
vat tanskalais-norjalaisilta viranomaisilta 
luvan asettua asumaan Alattionjoen ran-
noille, jonne toivottiin lisää maata viljele-
vää väestöä. Tornionjoelta lähteneet uudis-
asukkaat olivat taitavia lohipatojen raken-
tajia, jotka Ruijaan tultuaan opettivat tai-
don myös paikallisille norjalaisille. Tosin 
tulokkaiden läsnäolo aiheutti myös kon-
flikteja; heitä syytettiin mm. liiasta metsän-
käytöstä Alattion laaksossa, jossa oli yksi 
Euroopan pohjoisimmista mäntymetsistä. 
Sieltä saatiin puutavaraa mm. veneiden ra-
kennukseen koko Finnmarkun alueelle.23
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Alattion asutushistoriaan kuuluu myös 
tunnettu tarina suomalaisväestön elämää 
hankaloittaneesta maaherra Kjeldsenis-
tä, joka syytti näitä mm. kauppasäännös-
ten rikkomisesta ja metsän turmelemises-
ta. Kiista kulminoitui siihen, että sittemmin 
legendaariseksi hahmoksi tullut Knut Ol-
sen (tunnetumpi nimellä Knut Kven) läh-
ti 1740-luvun lopulla valittamaan asiasta 
kuninkaalle Kööpenhaminaan. Maaherra 
joutui lähtemään sittemmin virastaan, tosin 
muidenkin syiden vuoksi.24

1700-luvulla Ruijaan muuttaneiden 
määrästä on kuitenkin vaikeaa saada tark-
koja lukumääriä, sillä tuolloiset väestö-
laskentaperusteet olivat horjuvia. Vuoden 
1769 väestölaskennassa otettiin ensim-
mäistä kertaa mukaan koko Pohjois-Nor-
jan tuolloinen väestö, mutta saamelaisia ja 
kveenejä ei rekisteröity omiksi ryhmikseen. 
Kirjoihin viedyt tiedot ovat pitäjänpappien 
satunnaisia kommentteja väestön etnisestä 
taustasta kirkonmiesten oman näkemyksen 
mukaan. Vuoteen 1845 saakka ei suomen-
kielistä väestöä rekisteröity missään Nor-
jan väestölaskussa omaksi ryhmäkseen, 
vaan useimmiten samaan ryhmään saame-
laisten kanssa myös veroluetteloissa.25 

Tervetulleita uudisasukkaita

Viranomaiset suhtautuivat yleisesti otta-
en suopeasti maata viljeleviin tulokkaisiin 
1700-luvulla. Tuohon aikaan pohjoiseen hou-
kuteltiin talonpoikia myös Etelä-Norjan run-
sasväkisiltä alueilta. Kalastukseen perustuvaa 
elinkeinorakennetta haluttiin monipuolistaa 
ja rannikolle toivottiin kiinteää maatalousvä-
estöä, joka olisi lujemmin sidoksissa maahan 
kuin kalastajat tai saamelaiset. Suomenkieli-
siä uudisraivaajia pidettiin tuossa vaiheessa 
ahkerana ja kunnollisena väestönosana, vaik-
kakin suosion takana olivat lähinnä kansanta-
loudelliset ja poliittiset syyt.26

1700-luvun alkupuolen tanskalais-nor-
jalaisessa lainsäädännössä saamelaisille 
suotiin ikimuistoiseen perimysoikeuteen 
pohjautuva oikeus asua tiloillaan ilman 
maanvuokramaksuja tai velkoja. Muuta-
mat suomenkielisistä tulokkaista avioitui-
vat paikallisten merisaamelaisten kanssa, 
jolloin he sulautuivat ryhmään mm. kie-
len ja pukeutumisen osalta ja samalla myös 
saivat vapaat asumisoikeudet saamelaisti-
loilla. Tästä syystä he kirjautuivat saame-
laisiksi myös väestölaskussa. Maanomis-
tusoikeuksiin tuli muutos vuonna 1755, 
kun erityisoikeudet poistettiin ja alueen 
kaikkia asukkaita, niin norjalaisia, saame-
laisia kuin kveenejäkin, alettiin verottaa 
samalla tavalla. Paitsi että tarkoituksena 
oli väestön samanarvoinen kohtelu, halut-
tiin samalla myös kehittää vuononrantojen 
maanviljelystä. Suomenkielisille maahan-
muuttajille lainmuutos toi mahdollisuu-
den hankkia maata itselleen, jolloin heidän 
Tornionlaaksosta tuomansa maanviljely-, 
metsänkäyttö-, tervanpoltto- ja muut taidot 
pääsivät kunnolla oikeuksiinsa.27

1700-luvulla kirkko huolehti kansan-
opetuksesta järjestämällä lähinnä rippi- ja 
kiertokoulua. Samalla saamelaisia käänny-
tettiin kristinuskoon. Koko 1700-luvun ajan 
käytiin keskustelua siitä pitäisikö lähetys-
työn ja koulukielen olla norjaa, tanskaa vai 
saamea. Myös suomenkielisen opetuksen 
tarve huomattiin jo varhain, sillä historian 
lähteistä löytyy tieto, jonka mukaan Alat-
tion pappi Morten Lund ehdotti jo vuon-
na 1727, että ”pari kveenipoikaa” koulu-
tettaisiin suomenkielisten lasten opettajak-
si siinä missä saamelaispoikia suunniteltiin 
koulutettavaksi saamelaisten opettajiksi. 
Ehdotus jäi kuitenkin toteutumatta.28 

1700-luvulla Ruijaan tulleiden määrä 
ei ollut kovin suuri - muutamia kymmeniä 
sinne tänne asettuneita henkilöitä monen 
vuosikymmenen aikana – mutta sen seu-
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rauksena syntyi selvät suomalaisasutuk-
sen keskukset Pohjois-Tromsiin ja Alatti-
oon. Vuoden 1801 väestönlaskentatietojen 
mukaan Pohjois-Norjassa asui ainakin 126 
suomenkielistä perhettä eli hieman yli 770 
henkeä, joista suurin osa oli lähtöisin Tor-
nionlaaksosta.29 

1800-luvun muuttoaalto

Ruijaan muutto vauhdittuu 

Ruijan väestö kasvoi lisääntyneen synty-
vyyden, alentuneen kuolleisuuden ja muut-
toliikkeen ansiosta1800-luvulla. Norjan ete-
läisempien osien liikaväestöä siirtyi pohjoi-
seen ennen vuoden 1870 tienoilla alkanutta 
suurta Amerikkaan muuttoa. Jäämeren ran-
nan alkujaan talonpoikainen kalastus ke-
hittyi 1800-luvun aikana suurkalastukseksi 
niin menetelmiltään kuin markkinoiltaan-
kin, joten työvoimaa tarvittiin runsaasti.30 

Suomalaismuutto vauhdittui. Suu-
ri osa lähtijöistä oli kotoisin Kemin, Torni-
on ja Rovaniemen asutuimmilta seuduilta 
sekä Kittilästä, Sodankylästä, Kemijärvel-
tä ja Kuusamosta. Paljon lähtijöitä oli myös  
Ruotsin Länsi-Pohjasta, Ala- ja Ylitornion 

suomenkielisiltä seuduilta, jotka olivat jää-
neet muutamaa vuosikymmentä aikaisem-
min vuoden 1809 rajanvedossa Ruotsin val-
takunnan puolelle. Pohjois-Suomessa vä-
estömäärä kasvoi ennätyksellisesti, mutta 
maatalous oli pysähtynyttä, eivätkä sivue-
linkeinotkaan tuottaneet tarpeeksi väestön 
elättämiseksi. Ankeat elinolot saivat ihmiset 
hakeutumaan kohti Jäämeren rantaa; seson-
kivaelluksiin oli totuttu ja muut kulkijat ker-
toivat Ruijan tarjoamista mahdollisuuksista. 
Tosin joidenkin lähtöalttiutta lisäsivät enim-
mäkseen henkilökohtaiset syyt. Suuret näl-
kävuodet 1860-luvun puolivälin jälkeen an-
toivat lopullisen sysäyksen lähtöön.31 

 Vähävaraista väkeä Ruijan kävijät  ¸
enimmäkseen olivat, tilatonta, toisen katon 
alla asuvaa joukkoa, palvelijakansaa ja 
mökinmiehiä, pikku talollisia ja velkaan-
tuneita maanomistajia, ynnä pienten talo-
jen poikia ja tyttäriä, joille kaikille taval-
lisinakin vuosina vähäinenkin rahansaalis 
oli kovin tarpeellista.32

Kaavuonoon (Kåfjord), yhteen Alattion-
vuonon haaroista, vuonna 1825 perustettu 
kuparikaivos oli yksi suomalaismuuttajien 
vetonaula.  Kaivostoiminta laajeni ja kehit-

Ruijan kulttuuripäivät jär-
jestettiin vuonna 1997 
Raisissa. Kuvassa kult-
tuuripäiville osallistunut-
ta yleisöä tutustumassa 
paikalliseen museotilak-
si muutettuun Tørrfossin 
eli Kuivakosken kveeniti-
laan. – Kuva: Marjut Ant-
tonen. 
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tyi niin nopeasti, että vilkkaimpana aikana 
Kaavuono oli suurempi kuin muut Ruijan 
kaupungit: Tromssa, Hammerfest, Vuorei-
ja ja Vesisaari. Vuonna 1855 siellä oli lä-
hes 800 henkeä, joista yli puolet suomalai-
sia, ja heistä suurin osa kouluttamattomia 
ruumiillisen työn tekijöitä. Kaivoksen joh-
dossa olivat englantilaiset ja kaivosammat-
tilaisina norjalaiset ja ruotsalaiset. Huip-
pukauden jälkeen ja toimintaedellytysten 
heikentyessä kaivostyö lopetettiin kannat-
tamattomana vuonna 1878. Suomalaisista 
osa muutti Varanginvuonolle, osa suoraan 
Amerikkaan.33

Vesisaari kehittyy suomalaiskeskukseksi

Ruijan suomalaiskyliin saapui koko 1800- 
luvun ajan lisää väkeä Suomesta, sillä mo-
net lähtivät sukulaisten ja kotikyläläisten 
perässä uuteen maahan, mutta suurin muut-
tovirta kääntyi Itä-Ruijaan erityisesti Vesi-
saaren (Vadsø) seudulle. Vesisaari oli saa-
nut kauppakaupunkioikeudet vuonna 1833, 
minkä lisäksi Varanginvuonon kalastus oli 
tuottoisaa ja saaliit hyviä. Alueen vetovoi-
mana oli se, että maa oli täysin ilmaista aina 
vuoteen 1863 saakka, sillä maanhankintaa 
alettiin rajoittaa vasta 1800-luvun lopulla. 
Alkuvaiheessa niin norjalaiset kuin suoma-
laisetkin uudisasukkaat saivat asettua min-
ne mielivät. 

Suomalaisten muuttaminen Vesisaaren 
seudulle sai melkeinpä kansainvaelluksen 
luonteen vuosina 1830–1880, jolloin hei-
dän määränsä kasvoi muutamassa vuosi-
kymmenessä yli kymmenkertaiseksi. Väes-
tölaskutietojen mukaan vuonna 1845 Vesi-
saaressa ja ympäristössä asui 140 suomen-
kielistä asukasta, mikä oli noin 16 prosent-
tia koko asukasluvusta. Vuonna 1885 heitä 
oli reilusti pari tuhatta eli yli 57 prosenttia 
asukkaista. Tästä syystä Vesisaari sai ”suo-
malaisten pääkaupungin” nimityksen, joka 

on edelleenkin toista sataa vuotta myöhem-
min käytössä. 

Suomalaisille oli tyypillistä asettautu-
minen omien maanmiestensä pariin Vesi-
saaren molemmille ulkolaidoille. He eivät 
asuneet norjalaisten parissa keskikaupun-
gilla vaan ”sisäpäässä” eli keskuksen län-
sipuolella vuononpohjukkaan päin tai kau-
pungin ”ulkopäässä” avomerelle päin.34 

Toiseksi suurinta suomalaismuutto oli 
Varanginvuonon vastakkaiselle rannalle, 
jossa Etelä-Varangin suomenkielisten asuk-
kaiden määrä nousi yli 40 prosenttiin.

Myös muuta Varangin alueen asutusta 
leimaa selvä jakautuneisuus suomalais- ja 
norjalaiskyliin. Suomalaiskyliä ovat mm. 
Varanginvuonon pohjoisrannalla sijaitse-
vat Annijoki, Salttijärvi, Ekreija, Kallijoki 
ja Kiiperi sekä etelärannalla sijaitseva Py-
keija. Monissa näistä kylistä oli norjalaise-
nemmistö vielä vuonna 1855, mutta seu-
raavien vuosikymmenten aikana suomalai-
set tulivat enemmistöksi.35 

Suomalaisten muutto loppui käytännös-
sä kokonaan vuosien 1890–1900 tienoilla, 
minkä jälkeen ainoastaan muutamia yksit-
täisiä henkilöitä saapui sinne tänne. Ruija 
kävi vähemmän houkuttelevaksi, kun Nor-
jan lainsäädäntöä muutettiin siten, etteivät 
norjaa taitamattomat ulkomaalaiset enää 
voineet saada kansalaisuutta, harjoittaa ka-
lastusta tai hankkia maata. Elinkeinojen 
harjoittamisen ehdoksi asetettiin siis norjan 
kielen taito. Toisaalta myös kalastus ammat-
timaistui 1800-luvun lopussa, jolloin ran-
nikon kalastajatalonpoikien ansiomahdolli-
suudet pienenivät. Samaan aikaan Pohjois-
Suomessa avautui uusia työtilaisuuksia en-
nen kaikkea alkavan metsäteollisuuden pa-
rissa. Savotat työllistivät niitä, jotka muu-
ten olisivat lähteneet ainakin sesonkikalas-
tukseen Norjan puolelle. Lisäksi Amerikan 
kuume oli voimakkaimmillaan ja houkutteli 
väkeä lähtemään suoraan Atlantin taakse.36



Marjut Anttonen – 35 

Väestötilastojen monimutkaisuutta

1800-luvun alussa suomenkielinen väestö 
arvioitiin noin 700 hengeksi. Vuosisadan 
loppuun mennessä määrä oli kymmenker-
taistunut ja vuoden 1900 väestönlaskussa 
suomalaistaustaisia oli reilut 7300 henkeä. 
Korkeimmillaan ruijansuomalaisten määrä 
oli vuoden 1875 väestönlaskussa, jolloin 
heitä oli noin 24 prosenttia Finnmarkun 
väestöstä (noin 5 800 henkeä) ja 8 prosent-
tia Tromsin väestöstä (noin 3 500 henkeä). 
Tämän jälkeisen vähenemisen sanotaan ol-
leen ainakin osittain vain näennäistä, koska 
monet ilmoittautuivat mieluummin norja-
laisiksi. Se oli heille käytännön syistä edul-
lisempaa. Toisaalta väkilukua pienensivät 
tuonaikainen suuri lapsikuolleisuus, paluu-
muutto sekä tavallinen jatkomuutto Ame-
rikkaan.37

Väestölaskennan monimutkaisuutta 
osoittavat monet tilastoinnissa tapahtuneet 
muutokset. Kun norjalaiset, saamelaiset ja 
kveenit rekisteröitiin vuonna 1846 ensim-
mäistä kertaa omiksi ryhmikseen, ei mo-
nietnisten avioliittojen seurauksena synty-
neelle väestölle ollut omaa luokitusta. Pari 
vuosikymmentä myöhemmin, vuoden 1865 
laskennassa, pappeja kehotettiin merkit-
semään niin sanottuun sekaväestöön (nor-
jaksi ”blandede”) kuuluvat henkilöt omak-
si ryhmäkseen sekä mainitsemaan osaako 
kyseinen henkilö norjaa. Vuonna 1875 ky-
syttiin etnisen taustan lisäksi kansallisuutta 
ja vuosien 1891, 1900 ja 1910 laskennoissa 
tämän lisäksi myös kieltä. Viranomaisilla 
oli tarve saada selville väestön todellinen 
koostumus, sillä edeltävät vuosikymme-
net olivat olleet huomattavan suomalais-
muuton aikaa.  Monietniseen kategoriaan 
merkittiin ne, joiden tausta oli kveeni-nor-
jalainen, saamelais-norjalainen tai kveeni-
saamelainen. Tämän ryhmittymän määrä 
kasvoi nopeasti vuoden 1891 väestönlas-

kennan jälkeen ennen kaikkea interetnisten 
avioliittojen lisääntymisen vuoksi.38 

1900-luvun alussa arvioi suomalainen 
August Hjelt suomalais-norjalaista avio-
liittokenttää seuraavasti: 

 Norjan tarkasta tilastosta käy selville,  ¸
että avioliitot norjalaisen miehen ja suo-
malaisen naisen välillä ovat verrattomas-
ti lukuisammat kuin suomalaisen miehen 
ja norjalaisen naisen välillä. Kokemus nä-
kyy osottavan, että seka-avioista syntyneet 
säännöllisissä oloissa saattavat sulautua 
yhtä hyvin suomalaiseen kuin norjalaiseen 
kansallisuuteen, mutta että hallitsevan 
kansan enemmistöasemalla kuitenkin täs-
sä kohden todellisesti on suurempi vaiku-
tusvoima.39

Hjeltin esimerkkien mukaan vuosien 1891 
ja 1900 väestönlaskuissa oli norjalaisen 
miehen ja suomalaisen naisen avioliittoja 
hieman yli tuhat kumpanakin vuonna, kun 
taas päinvastaisia liittoja oli vain noin 400 
ja 550. Tyypillistä on se, että ensimmäinen 
siirtolaispolvi enimmäkseen avioituu omi-
en maanmiestensä kanssa, mutta seuraavat 
sukupolvet ylittävät rajoja niin norjalaisten 
kuin saamelaistenkin suuntaan.

Perinteenkerääjä Samuli Paulaharju 
kiersi Jäämeren rannoilla vuosien 1925 ja 
1927 kesinä ja kiinnitti myös huomiotaan 
norjalaisen, suomalaisen ja saamelaisen 
väestön sekoittumiseen. Hän kuvaili pie-
nen Kamöyvärin rantakylän väestöä näin:

 Kolmisensataa aapojen soutajaa asuu  ¸
Kamöyvärin rannoilla, ja nämä kolmesa-
taa meren armoilla elävää sielua ovat niin 
sekaista pahnaa, että vain taivaan Vanhin 
sekä kaikkitietäväiset kylän vanhimmat 
osaavat niitä selvitellä. Ruijan rantojen 
kolme raatajakansaa, lappalainen, suoma-
lainen ja norjalainen ovat täällä Kamöy-
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värin tunturikolossa, jos missään, tavannut 
toisensa. Suomensukua ja lapinpahnaa on 
miltei joka mökissä.40

Maahanmuuttajat kansallisuusaatteen 
pyörteissä

Koko 1800-luku oli Norjassa kansallisro-
mantiikan värittämää, kasvavan kansalli-
suusaatteen aikaa samoin kuin Suomessa 
ja muualla Euroopassa. 

Molempien maiden hallinnollinen ti-
lanne muuttui 1800-luvun alussa. Suomes-
ta tuli Suomen sodan (1808–09) seuraukse-
na autonominen osa Venäjän suuriruhtinas-
kuntaa. Tanska puolestaan luopui Norjasta 
Napoleonin sotien jälkeen tehdyssä Kie-
lin rauhassa vuonna 1814 ja Norja liitettiin 

Ruotsiin korvauksena menetetystä Suo-
mesta. Samalta vuodelta 1814 on Norjan 
perustuslaki, jossa se julistettiin vapaaksi 
ja jakamattomaksi valtakunnaksi, vaikka 
se oli unionissa Ruotsin kanssa itsenäisty-
misvuoteen 1905 saakka. 41 

Kansallisen identiteetin ja norjalaisen 
kansan luominen tuli tärkeäksi ja jatkui 
unionin hajoamiseen ja itsenäistymiseen 
saakka. Erityisesti vuoden 1848 jälkeen 
alettiin kehitellä kansallisvaltioideaa, jos-
sa puhtaimmillaan esitettiin ajatus ”yhden 
kansan, yhden kielen ja yhden kulttuurin” 
valtiosta. Kansakunnan rakentaminen oli 
erityisen haasteellista maan pohjoisosis-
sa kulttuurisen ja etnisen moninaisuuden 
vuoksi. Laajalla alueella asui hajanaisesti 
kolmen heimon tai ”kansan” väkeä, useim-
mat tiiviisti omilla asuinalueillaan.

Pykeijan naiset ovat kokoontuneet pyykkipäivänä kaivolle. Oikealla pyykkisaavin ääressä seisoo 
Agnes Wilhelmina Randa (o.s.Marjavara, 1898-1996) ja hänen vieressään Astrid Bauna sekä Olga 
Gaski. Keskellä seisoskelee Agnesin puoliso Eilert William Randa (1897–1977). Vesisankoja kantaa 
Johanna Kiviniemi, ja takimmaisena seisoo William Gaski. Pykeijan väestöstä oli 1920-luvulla yli 80 
prosenttia suomalaista syntyperää, ja vielä 1960-luvullakin yli 60 prosenttia. Kuvan on ottanut Samuli 
Paulaharju kiertäessään haastattelumatkallaan Ruijassa vuonna 1927. – Kuva: Museovirasto.
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Vaikka suomenkieliset uudisasukkaat 
olivat aikanaan olleet toivottu väestönlisä 
pohjoisilla rannoilla, alkoi virallinen ja ylei-
nen asennoituminen muuttua negatiivisem-
maksi 1800-luvun puolivälin jälkeen. Kvee-
neistä tuli saamelaisten ohella väestöpoliit-
tinen ongelma; he olivat ”fremmede nas-
joner”, vieras väestönosa norjalaisessa yh-
teiskunnassa. 1800-luvun puolivälissä alka-
nutta asennemuutosta kuvattiin seuraavasti:

 Menneinä aikoina hallitus kyllä suosi  ¸
suomalaisten siirtymistä pohjoiseen Nor-
jaan. Nähtiin mielihyvällä tulokkaiden 
asuttavan autioita vuonojen rannikoita, 
annettiinpa apurahoja huoneitten rakenta-
mista, veneiden ja kalastustarpeiden hank-
kimista varten.  Mutta viime vuosisadan 
keskivaiheilla alettiin karsain silmin suo-
malaisia katsella. Nämä polkevat päivä-
palkkoja, raiskaavat metsiä, aikaansaavat 
pahennusta; heidän kielensä tunkee tiel-
tään sekä norjan että lapin; heidän takian-
sa syntyy vaikeuksia ja hankaluutta, sillä 
jos heihin tahtoo vaikuttaa, on pakko oppia 
heidän kieltään jne. Erikoisesti valitetaan 
sitä, että suomalaiset eivät tahdo oppia 
norjaa sekä että ne, jotka lapsina ovat sen 
oppineet, nyt häpeävät sitä ymmärtää; he 
eivät salli lastensa käydä norjalaista kou-
lua eikä kotonaan norjaa puhuttavan.42

Suhtautuminen saamelaisten ja ruijansuo-
malaisten kielellisiin oikeuksiin muut-
tui täysin 1800-luvun aikana. Vuosisadan 
alussa vallinnut suopeus muuttui vähitellen 
ankaraksi norjalaistamiseksi. 

Norjalaistamispolitiikan keinoja

Kielipolitiikka alkoi jyrkentyä 1850-luvul-
la tehtyjen koulu-uudistusten myötä. Suo-
men ja saamen käyttö oli kuitenkin edel-
leenkin sallittua apukielinä. 1860-luvun 

lopulla suomi oli jonkin aikaa oppiainee-
nakin Tromssan seminaarissa. Oppima-
teriaalia hankittiin varhaisvaiheessa Suo-
mesta, minkä lisäksi Norjassa julkaistiin 
1860-luvulla muutamia kaksikielisiä oppi-
kirjoja, esimerkiksi suomalaiseen aapiseen 
perustuva norjan- ja suomenkielinen aapi-
nen vuonna 1867. Ne poistettiin käytöstä 
norjalaistamispolitiikan edetessä. Päämää-
ränä oli kielellinen norjalaistaminen, joten 
koulujen kieliohjeita tiukennettiin. Vuonna 
1880 julkaistut säännökset sallivat saamen 
ja suomen käytön vain kaikkein välttämät-
tömimmissä tilanteissa.43

Valtio alkoi rakentaa 1900-luvun alku-
vuosina rajaseuduille internaattirakennuk-
sia, suuria asuntolakouluja, joihin haja-asu-
tusalueiden lapset koottiin.  Kolmen vuosi-
kymmenen aikana eri puolille Pohjois-Nor-
jaa perustettiin yhteensä parikymmentä in-
ternaattia, jotka olivat viranomaisten mää-
ritelmän mukaan ”kirkkojen ja kappeleiden 
ohella kulttuurisia rajalinnoituksia”. Opetus-
suunnitelmissa päämääränä oli saada lapset 
oppimaan mahdollisimman paljon norjaa, ja 
suomen tai saamen puhumista yritettiin kiel-
tää niin oppilasasuntoloissa kuin välitun-
neillakin, mutta kielloista huolimatta oppi-
laat kuitenkin puhuivat keskenään ja oppivat 
toisiltaan myös saamea ja suomea. Sittem-
min internaattien merkityksestä norjalaista-
mispolitiikan välineinä on todettu, etteivät 
ne kuitenkaan - onneksi - saavuttaneet aina-
kaan täysin niille asetettuja päämääriä.44

Kansakunnan rakentamista tuettiin lain-
säädännöllä; kalastuslainsäädäntö kutisti 
ulkomaalaisten mahdollisuuksia, ja kansa-
laislaki vuonna 1888 vahvisti vaatimuksia 
Norjan kansalaisuudesta. Kielen osaami-
sesta tuli eräänlainen pakote siinäkin mie-
lessä, että vuodesta 1895 lähtien oli osatta-
va norjaa kansalaisuuden saamiseksi, eikä 
maata voinut ostaa ilman kansalaisuutta. 
Vuonna 1902 säädetyssä maanmyyntilais-
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sa oli kielto myydä maata kieltä taitamatto-
mille henkilöille. Maata omistavan henki-
lön piti osata puhua, lukea ja kirjoittaa nor-
jaa sekä käyttää sitä päivittäin.45

Norjalaistamispolitiikkaan liittyi myös 
sosiaalidarwinistiseksi luonnehdittuja piir-
teitä, joiden mukaan ns. alkukantaiset ja 
kehittymättömät ryhmät, kuten kveenit ja 
saamelaiset piti nostaa ”sivistyneelle” ta-
solle norjalaistamalla ne. Aikalaiskirjoitus-
ten mukaan politiikalla oli suorastaan ih-
misystävällinen päämääränsä, sillä ”…joll-
ei suomalaisia norjalaistuteta, he eivät saa 
minkäänlaista kulttuuria. Tämä on norja-
laistuttamisen aatteellinen oikeutus”.46

Kaikki eivät ankaraa politiikkaa hyväk-
syneet, vaan puolsivat vähemmistöjen oi-
keutta saada esim. uskonnon ja muutakin 
opetusta omalla kielellään. Yksi puolesta-
puhujista oli Vesisaaren pitäjänpappina toi-
minut Nils Vibe Stockfleth (1787–1866), 
josta tuli myöhemmin saamen kielen tut-
kija ja opettaja Kristianian (Oslo) yliopis-
toon. Hän opiskeli myös suomea, oleske-
likin Suomessa vuonna 1845, ja kirjoitti 
mm. teoksen kveeneistä.47 Hänen oppilaan-
sa J.A. Friis, josta tuli saamen ja suomen 
kielen professori Oslon yliopistoon vuonna 
1874, paheksui kouluissa käytettyjä ope-
tusmenetelmiä:

 Aikaisempien tietojeni ja nyt tuoreel- ¸
taan ja välittömästi vanhemmilta ja nuo-
remmilta saamieni vaikutelmien perusteel-
la en voi mitään muuta Jumalan ja oman-
tuntoni edessä kuin vastustaa ankaria ope-
tusmenetelmiä pelkästään norjan kielellä 
suomalaisten ja lappalaisten parissa.48

”Suomalaisen vaaran” kausi

Norjalaistamispolitiikan viimeistä ja ko-
vinta vaihetta maailmansotien välillä on 
nimitetty myös ”suomalaisen vaaran” kau-

deksi. Vuonna 1905 itsenäistyneessä Nor-
jassa tunnettiin epäluuloa ja pelkoa itäisiä 
naapureita kohtaan. Vuoden 1917 jälkeisen 
Neuvostoliiton mahdollisia ekspansiopyr-
kimyksiä Jäämerelle epäiltiin samalla kun 
itsenäistynyt Suomi loi norjalaisten mie-
liin omia uhkakuviaan. Valkoisten voitet-
tua kansalaissodassa voimistuivat suursuo-
malaiset liikkeet, jotka suuntasivat propa-
gandansa myös valtakunnan rajojen ulko-
puolella oleviin ”vanhoihin heimoihin”. 
Suomen itsenäistymisen jälkeen uhkaku-
vaa pitivät yllä Akateemisen Karjalaseuran 
(AKS) toiveet Ruijan yhdistämisestä suun-
niteltuun Suur-Suomeen. Yhtenä esimerk-
kinä nähtiin ylioppilaiden yritys levittää 
suomenkielistä kirjallisuutta Ruijassa.49

Norjalaiset eivät olleet varmoja ruijan-
suomalaisten eivätkä saamelaistenkaan lo-
jaalisuudesta Norjaa kohtaan, vaan suhtau-
tuivat näihin varautuneesti. Mahdollista 
kriisiä ounastellessa epäiltiin Suomen suu-
riruhtinaskunnassa syntyneiden henkilöi-
den muodostavan separatistisen ryhmän, 
minkä vuoksi heidät haluttiin norjalaistaa 
ajoissa mm. kokonaan norjankielisen kou-
lulaitoksen avulla.50

Suomalaisvastaista mielialaa luotiin le-
vittämällä mm. kielteisiä stereotyyppisiä 
kuvia suomalaisten kansanluonteesta sa-
malla kun varsinainen valvonta- ja tiedus-
telutoiminta kehittyi järjestelmällisemmäk-
si. Finnmarkun koulutoimenjohtaja esitti 
vuonna 1926 virkamies- ja poliitikkopii-
reissä käsityksen suomalaisista epäluotet-
tavana itäisenä naapurina, joka haluaa saa-
da Norjan omistukseensa. 1920-luvun puo-
livälissä norjalaiset viranomaiset ryhtyivät 
suojautumaan mahdollisia suursuomalaisia 
pyrkimyksiä vastaan. Kriittisintä aluetta 
oli Varangin seutu, jossa suomalaisasutus 
oli tiheintä ja joka oli lähinnä sekä Suomea 
että Neuvostoliittoa. Vesisaari olikin polii-
tikkojen ja viranomaisten huomion polt-
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topisteessä. Suomenkielistä väestöä sekä 
heidän kontaktejaan Suomeen tarkkailtiin, 
suomalaisten pappien, poliitikkojen ja tut-
kijoiden vierailuja rajoitettiin, ja suomalai-
sen kirjallisuuden leviämistä pyrittiin estä-
mään. Suomalaisjärjestöjen toimintaa val-
vottiin erityisesti lestadiolaisalueilla.51 Sa-
muli Paulaharjuunkaan ei luotettu täysin. 
Hänellä oli J. Qvigstadin allekirjoittamas-
ta suosituskirjeestä huolimatta hankaluuk-
sia norjalaisten kanssa tullessaan kenttä-
työmatkoilleen ruijansuomalaisten pariin 
1920-luvulla.52

1900-luvun alkupuolella norjalaista-
mispolitiikkaa vastusti julkisuudessa näky-
vimmin vesisaarelaispappi ja kielitieteilijä 
Johan Beronka, joka itsekin oli suomalais-
taustaista sukua. Hän kirjoitti mielipiteen-
ään seuraavasti:

 Norjalaiset lienevät Euroopan äänek- ¸
käimpiä puolustaessaan alistettuja kanso-
ja. Se sopii huonosti sen kanssa, etteivät 
he antaisi Norjassa asuvien vähälukuisten 
vieraiden säilyttää kansallisuuttaan. (...) 
Kveeneillä ei ole mitään sitä vastaan, että 
he norjalaistuvat ja tulevat norjalaisiksi. 
Mutta sen on tapahduttava ilman pakkoa, 
muuten norjalaistuminen pysähtyy. (...) 
Kveenit pelkäävät ehkä aivan liikaa sitä, 
että heille nauretaan, kun he puhuvat huo-
noa norjaa, ja norjalaiset aivan liian hel-
posti nauravat ja pitävät heitä pilkkanaan; 
sen vuoksi monet kveenit eivät käytä vä-
häistäkään osaamaansa norjaa. (...) Mie-
lestäni kveenit ovat aivan yhtä isänmaalli-
sia norjalaisia kuin militarismia vastusta-
vat sosialistit, jotka nykyisin pitävät kovaa 
ääntä täällä pohjoisessa.53

Beronka valitti sitä, ettei hänellä ollut lupa 
saarnata seurakunnassaan suomeksi. Hän 
toivoi, että norjalaiset kunnioittaisivat 
kveenejä enemmän, ja että heidän kieltään 

käytettäisiin sekä kirkossa että koulussa 
apukielenä vuonna 1898 annetun säädök-
sen mukaisesti. Suomi jäi kuitenkin kou-
luista kokonaan pois vuoden 1936 koulula-
kiuudistuksen yhteydessä.54

Jälkeenpäin kritiikkiä on esitetty ennen 
kaikkea koulujen kielenopetuksesta; moitit-
tavaa oli se, ettei saamelaisille ja suomen-
kielisille oppilaille annettu mahdollisuutta 
oppia lukemaan ja kirjoittamaan äidinkiel-
tään. Sen sijaan siitä ei ollut kysymys, et-
tei vähemmistöihin kuuluville lapsille olisi 
pitänyt opettaa norjaa. Ankara kielipolitiik-
ka jatkui siis usean sukupolven ajan, ja sen 
traumaattisesta vaikutuksesta on sittemmin 
keskusteltu paljon. Politiikkaa on nimitetty 
myös kielisorroksi, sillä erilaisten lakien, 
asetusten ja toimenpiteiden avulla olot jär-
jestettiin vähitellen sellaisiksi, että maassa 
ei voinut elää muuten kuin norjankielise-
nä norjalaisena. Toisen maailmansodan jäl-
keen norjalaistamispolitiikkaa ei enää har-
joitettu, vaikka vanhat säädökset poistettiin 
virallisesti vasta paljon myöhemmin.55

Suomenkielisistä norjan puhujiksi 

 On osoittautunut kaikkialla missä suo- ¸
malaiset asuvat, että viimeinen ominai-
suus, josta he luopuvat, on kieli. Sen vuok-
si heidän lapsensa eivät opi kotonaan van-
hemmiltaan puhumaan norjaa niin kauan 
kuin nämä vielä puhuvat suomea.56

Saapuessaan Norjaan suomalaiset asettui-
vat suurimmaksi osaksi maanmiestensä 
asuttamiin kyliin ja kaupunginosiin, joten 
he selviytyivät äidinkielellään. Tarvetta 
norjan kielen oppimiseen ei ollut pitkiin ai-
koihin. Tilanne kuitenkin muuttui 1800-lu-
vun lopulta lähtien ja Ruijan suomenkieli-
nen väestö vaihtoi kielensä norjaan muu-
tamassa sukupolvessa. Tämä johtui paitsi 
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Perheen isä, hattupäinen Andreas Edvard 
(Eetu) Hänninen syntyi Kuusamossa vuon-
na 1871 ja tuli vanhempiensa Adolf eli Aatu 
(s.1847) ja Anna (s.1846) Hännisen muka-
na Annijoelle noin vuonna 1875. Eetun vie-
rellä seisoo hänen vaimonsa Ida Karoline 
(s. 1877), joka oli paikallisia Aleksanderse-
nin tyttäriä. Ida Karolinen isoisä oli Sodan-
kylästä vuonna 1837 muuttanut Aleksanteri 
Jaakola. Hän työskenteli ensin Vesisaares-
sa Esbensenin kauppaliikkeen palvelukses-
sa, otti vaimokseen yhden kauppiaan tans-
kalaisista palvelustytöistä ja muutti sen jäl-
keen Annijoelle noin vuonna 1840. Alek-
santeri Jaakolan kolme poikaa Aleksander, 
Hans Petter ja Eskil ottivat kukin eri sukuni-
met: Aleksandersen, Hansen ja Jakola. Ku-
vassa on vasemmalta lukien Eetun ja Idan 
poika Rikard eli Riku ja tytär Hilda Severi-
ne Thuv, kuvan nykyisen omistajan isoäiti. 
Takimmaisena seisoo heidän poikansa An-

selm eli Anselmi ja hänen vaimonsa Helga 
(o.s. Palo). Kaikki lapset ovat Anselmin ja 
Helgan perhettä. Oikeassa reunassa on Ee-
tun ja Idan tytär Sigrid Janssen, joka aino-
ana kuvassa olevista aikuisista, vielä vuon-
na 2008, elää Kirkkoniemessä pitkälti yli 
90-vuotiaana. Kuva on ottanut Sigridin mies 
Viggo Janssen, joka harrasti innokkaasti va-
lokuvausta. Eetu ja pojat elättivät perheensä 
kalastajina ja maanviljelijöinä. Kuva on otet-
tu perheen rantatontilla, jolla on edelleen oi-
keus merilohen pyyntiin. Eetu oli suvussa 
kulkevan muistitiedon mukaan huumorinta-
juinen mies, jolla oli pilkettä silmäkulmas-
sa. Hänet tunnettiin Annijoella myös lesta-
diolaisena saarnaajana. Samuli Paulaharju 
jututti Hännisen miehiä kiertäessään Varan-
ginrannikkoa vuonna 1927 ja mainitsee hei-
dät teoksessaan Ruijansuomalaisia. – Kuva: 
Morten Thuvin yksityiskokoelma, Annijoki.

Eetu ja Ida Hännisen perhettä Annijoella vuoden 1935 tienoilla
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norjalaistamispolitiikasta, myös maahan-
muuttajien ja varsinkin seuraavien suku-
polvien omasta sopeutumisen halusta. Kie-
len oppiminen oli menestymisen ehtona 
norjalaisessa yhteiskunnassa, jossa koulun-
käynnin ja tiedonvälityksen merkitys kas-
voi samalla kun yhteydet muuhun Norjaan 
paranivat ja vilkastuivat.

Ruijassa kuulee vielä 2000-luvulla tari-
noita isovanhemmista, jotka puhuivat ”täyt-
tä suomea” ja nuoremmista sukupolvista, 
jotka eivät enää näin tee. Norjan opettele-
miseen liittyi alkuvaiheessa monia käytän-
nön ongelmia, eivätkä varsinkaan naiset ja 
lapset oppineet sitä päinvastoin kuin mie-
het, joilla oli kalastusammatissaan kontak-
teja norjalaisiin. Myöhemmin kuitenkin ti-
lanne kääntyi päinvastaiseksi, ja nimen-
omaan naiset norjalaistuivat kielellisesti 
miehiä nopeammin ja paremmin.57

Kielitieteilijät Aikio ja Lindgren ovat 
osoittaneet miten kielenvaihto suomesta 
norjaan tapahtui käytännössä muutaman 
sukupolven aikana vuosien 1890–1950 
välillä. Noin 60 vuoden mittaisen proses-
sin kulku oli seuraavanlainen. Ensimmäi-
sen sukupolven perhe oli suomenkielinen, 
mutta lapset oppivat norjaa koulussa ja al-
koivat puhua sitä keskenään: He ymmär-
sivät myös suomea. Vanhemmat puhuivat 
keskenään suomea, samoin isät lapsilleen, 
vaikka nämä vastasivatkin norjaksi. Vähi-
tellen äidit alkoivat puhua lapsilleen nor-
jaa, jotta nämä oppisivat uuden kotimaan 
kielen nopeammin. Tämä oli tyypillinen 
ylimenokauden kaksikielinen tilanne. Seu-
raavan sukupolven perhe oli jo norjankie-
linen. Kotona puhuttiin norjaa, mutta van-
hemmat olivat edelleen kaksikielisiä. Isä 
puhui suomea, muttei käyttänyt sitä koto-
na, vaan toisten miesten ja muiden suomen-
puhujien kanssa. Äitikin ymmärsi suomea, 
mutta puhui vain norjaa ja vastasi norjaksi, 
jos häntä puhuteltiin suomeksi. Tiukan pai-

kan tullen hän selviytyi jotenkin suomel-
la, esimerkiksi joutuessaan puhumaan suo-
malaisten kanssa. Kolmannen sukupolven 
perhe oli kokonaan norjankielinen. Todel-
lisuus ei tietenkään noudata tällaista kaa-
vaa tarkasti, vaan siitä löytyy monenlaisia 
poikkeamia, mutta muutaman sukupolven 
aikana tapahtuneen kielenvaihdon kulku 
on tämän suuntainen.58 

Sukupuolten välillä oli – on ehkä vielä-
kin - eroja siinä, kuinka nopeasti ajatus kie-
len vaihtamisesta hyväksyttiin. Ruijan suo-
menkielisissä yhteisöissä naisten roolin sa-
nottiin sisältäneen kielellistä sopeutumista 
edistäneitä ja miesten roolin sitä vastustanei-
ta tekijöitä. Kaksikielisissä perheissä, joissa 
vanhemmat puhuivat suomea ja lapset nor-
jaa, valitsivat lapset aikuistuessaan erilaiset 
mallit. Pojat lähtivät miesten mukana merel-
le, tervahaudoille ja tunturiin, missä puhut-
tiin suomea. Poikien on sanottu jopa salaa 
opetelleen suomea norjalaistamiskautena, 
joten he varttuivat kaksikielisiksi. He myös 
säilyttivät kaksikielisyytensä pitempään, jo-
ten suomesta tuli tällä tavoin miesporukoit-
ten kieli. Tytöt puolestaan menivät jo nuo-
rina piikomaan norjalaisiin taloihin. Lisäk-
si miesten ja naisten kielellisiä valintoja on 
selitetty erilaisella arvomaailmalla. Suomen 
kielen häpeämisen on sanottu olleen tyypil-
listä naisille, kun taas miesten asenne kieltä 
kohtaan oli myönteinen.59

Norjalaistumista hillitsi 1800-luvun puo-
livälissä levinnyt lestadiolainen herätysliike. 
Karesuvannosta alkaneen liikkeen pääkiele-
nä oli suomi, vaikka toiminta sittemmin oli-
kin monikielistä. Suomen kielen merkitystä 
kuvaa se, että se on mainittu lestadiolaisuu-
den pyhäksi kieleksi, lingua sacraksi. Seu-
roissa käytettiin suomea, tarvittaessa maal-
likkotulkkien avulla, ja Suomesta saatiin 
uskonnollista kirjallisuutta. Samalla lesta-
diolainen konservatismi modernia elämän-
muotoa kohtaan antoi suomea puhuvalle vä-
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estölle paitsi turvallisuuden tunnetta myös 
kielellistä itsetunnon kohotusta.60 

Useissa yhteyksissä on muistutettu sii-
tä, että kielenvaihdon prosessi on ollut tie-
toisestakin valinnasta huolimatta tunnepi-
toinen ja tuskallinen prosessi: ”Kivuton so-
peutuminen ja sulautuminen norjalaiseen 
yhteiskuntaan on pelkkä myytti.”61 

Ruijansuomalaisuus sotien jälkeen

Suomalaiskylien asukkaat

Ruijanrannan kylissä elettiin sodan jälkeen 
jälleenrakennusaikaa kuten muuallakin 
Pohjois-Norjassa. Systemaattisen norja-
laistamisen aika oli jäänyt sotaa edeltäville 
vuosikymmenille ja suomalaistaustaista vä-
estöä, joita norjalaiset nimittivät kveeneik-
si, pidettiin norjalaiseen valtakulttuuriin 
integroituneina. Vaikka väestö oli monin 
tavoin norjalaistunut, näkyi suomalaispe-
räinen tausta monissa paikallisissa kulttuu-
ripiirteissä. Näitä olivat esimerkiksi sau-
nat, tietyt ruokalajit, laulut, musiikki jne. 
Aikuisväestö puhui sodan jälkeisinä vuosi-
kymmeninä keskenään suomea ja muuten 
norjaa, mutta viimeistään 1940- ja1950-
luvun vaihteesta lähtien lapset kasvatettiin 
norjankielisiksi. Kielenvaihdon prosessit 
olivat täydessä vauhdissa.62

Kielenvaihto näkyy vuosien 1930 ja 
1950 väestönlaskennoista. Kun vuonna 
1930 rekisteröitiin Finnmarkussa ja Trom-
sissa yhteensä 8215 suomea puhuvaa asu-
kasta, oli määrä huomattavasti pienempi 
kahta vuosikymmentä myöhemmin. Vuo-
den 1950 väestönlaskennassa kysyttiin maa-
seudulla asuvien henkilöiden päivittäin ko-
tonaan käyttämää kieltä. Tuolloin suomea 
käytti Finnmarkussa 1704 ja Tromsissa 59 
henkilöä. Kaupunkien väestö mukaan lu-
ettuna suomenpuhujien määräksi arvioitiin 

hieman yli 2000 henkeä. Lisäksi kolmisen 
sataa henkilöä ilmoitti käyttävänsä norjan 
ja suomen tai suomen ja saamen sekoitus-
ta. Vaikka väestölaskentojen luvut eivät ole 
luotettavia, antavat ne kuitenkin käsityk-
sen siitä, miten kieliolot olivat muuttuneet 
1900-luvun puoliväliin mennessä.63

Vielä 2000-luvun ensimmäisellä kym-
menellä ikäihmiset käyttävät murrettaan 
päivittäisenä kielenä, ja monet nuoremmat-
kin tietyissä tilanteissa. Suomea puhutaan 
tietyissä ympäristöissä ja tilanteissa, taval-
laan norjankielisen kommunikaation kat-
veessa. Kerrotaan, että esimerkiksi Pykei-
jan lohenpyyntiveneissä miesporukat puhu-
vat edelleen keskenään paikallista suomea. 
Sitä voi myös kuulla metsästysretkillä tai il-
lanistujaisissa, joissa lauletaan usein myös 
suomeksi. Kieli näyttää säilyneen kaikkein 
parhaiten yli 50-vuotiaiden miesten vapaa-
ajan kielenä.64 Kielentutkijoiden mieles-
tä suomen puhuminen on ollut jopa siinä 
määrin ”yksityisasia”, että satunnaisilta ul-
kopuolisilta henkilöiltä saattaa jäädä koko-
naan huomaamatta, että yhteisössä ylipää-
tään puhutaan muutakin kuin norjaa.65

Kaikkein eniten suomea kuulee sekä 
Pohjois- että Etelä-Varangissa, erityisesti 
Annijoella, Pykeijassa ja Paatsjokilaaksos-
sa, jossa puhuttu kieli on lähellä Pohjois-
Suomen murteita. Pyssyjoessa, Porsangis-
sa, Alattiossa, Raisissa ja Yykeässä puhu-
tussa kielessä on enemmän norjan ja saa-
men vaikutusta.66 

Kulttuurista omaleimaisuutta etsimässä

Kiinnostus ruijansuomalaista kulttuuria 
kohtaan alkoi herätä hiljaiselon jälkeen. 
Tämä liittyy eri puolilla maailmaa 1960- ja 
1970-luvulla virinneeseen kiinnostukseen 
etnisyydestä. Tuolloin havahduttiin tarkas-
telemaan erilaisia vähemmistöjä, jotka eivät 
olleetkaan täysin valtakulttuureihin sulau-
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tuneita, vaan olivat edelleen monin tavoin 
kulttuurisesti ja kielellisesti omaleimaisia.67

Varhaisia merkkejä kiinnostuksen he-
räämisestä oli ensimmäisen Norjalais-suo-
malaisen yhdistyksen (Norsk-Finsk Fore-
ning) perustaminen Vesisaareen Suomen 
itsenäisyyspäivänä 1963. Sen tehtävänä oli 
”säilyttää ja kehittää Norjan ja Suomen vä-
lisiä hyviä suhteita” ja ”rakentaa yhä lujit-
tuvaa yhteisymmärrystä kansojemme vä-
lille”. Tämä seura olikin toistakymmentä 
vuotta ainoa ystävyysseura ennen muiden 
vastaavien järjestöjen perustamista.68

Vuonna 1970 alettiin Vesisaaren lukios-
sa opettaa suomea, ja samana vuonna Nor-
jan yleisradion Finnmarkun alueradio (NRK 
Finnmark) aloitti suomenkieliset radiolähe-
tykset. Merkille pantavaa on se, että mo-
net hankkeet laitettiin vireille Vesisaaressa, 
”vanhassa suomalaisessa pääkaupungissa”. 

Noihin aikoihin monet historian-, kie-
len- ja perinteentutkijat lähtivät liikkeel-
le; he paneutuivat niin siirtolaisuuteen ja 
asutushistoriaan kuin ruijanmurteiden ja 
suomalaisperäisten paikannimien keruu-
seen.69 Suomalaiskyliä alettiin tutkia, min-
kä lisäksi monet yksittäiset kirjailijat, va-
lokuvaajat ja musiikkiperinteen kerääjät 
kulkivat Ruijassa. 70

Kveeni-nimitykseen vanhastaan liitty-
nyt negatiivinen kaiku näkyi tuossa vai-
heessa muun muassa siinä, miten tutki-
jat suhtautuivat nimitykseen. Osa otti ni-
mityksen käyttöön, osa ei halunnut käyt-
tää sitä omissa julkaisuissaan. Esimerkiksi 
syksyllä 1972 aloitettiin kirkko- ja opetus-
ministeriön toimeksiantona Pohjois-Nor-
jan suomalaisperäisen kulttuurin ja kielio-
lojen selvitystyö, jonka tuloksena ilmestyi 
raportti 1970-luvun puolivälissä. Siinä kir-
joittajat ilmoittivat, etteivät käytä raportis-
saan nimitystä, koska se on ollut paikalli-
sesta väestöstä käytetty kielteisesti sävytty-
nyt liikanimi.71 Sittemmin nimitykseen liit-

tyvät mielipiteet ovat olleen moneen ker-
taan myllerryksessä. 

Vuonna 1978 tehtiin Pohjoismaiden 
Neuvostolle jäsenaloite, jossa kiinnitettiin 
huomiota kveenikulttuurin olemassaoloon 
sekä vaadittiin Pohjoismaiden Neuvostolta 
toimenpiteitä kveeneihin kohdistuvan kult-
tuurityön ja tutkimuksen aktivoimiseksi. 
Tästä seurasi sekä Suomen että Norjan ra-
hoittamana suuria tutkimushankkeita. Tut-
kimusinnostus oli siis hyvässä vauhdissa 
1980-luvun alussa.72

Ruijan siirtolaisuudelle monumentti 
Vesisaareen

Siirtolaismonumentti paljastettiin Vesisaa-
ressa 18. kesäkuuta 1977. Hankkeen oli 
pannut alulle Vesisaaren Norjalais-suoma-
lainen yhdistys jo vuonna 1970, ja tulok-
sena saatiin kemiläiseltä kuvanveistäjä En-
sio Seppäseltä (1924–2008) tilattu yli kah-
deksan metriä korkea monumentti, jonka 
valmistaminen kesti kolme vuotta. Kuvan-
veistäjä Seppänen on selittänyt työn ver-
tauskuvallista sanomaa seuraavasti:

 Alhaalla jalustassa näkyvä mustankiil- ¸
tävä alue, josta nuoli lähtee halkaisemaan 
jalustanpintaa, on vertauskuvana suoma-
laisista, joiden oli pakko mustan hädän ta-
kia hakeutua tänne karuun maahan. Vanha 
mies, joka istuu pitäen lapiota kädessään, 
on suomalainen - hän toi maanviljelystai-
don mukanaan Ruijaan. Hän keräsi rannoil-
la kasvavaa levää käyttäen sitä lannoituk-
sena viljellessään maata. Lakki, joka hänel-
lä on päässään, on tyypillinen kalastajan-
lakki. Vanha mies istuu ja katsoo tytärtään, 
joka pitää pientä lastaan - tulevaisuutta - 
sylissään. Suoraselkäinen kalastaja tähyää 
tarkkana merelle. Hän on norjalainen ja ty-
tön aviomies. Hänen terävä katseensa pal-
jastaa tuon armottoman kamppailun, jota 
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käydään Jäämerta vastaan. Ankkuri, joka 
on asetettu taakse, on vertauskuvana siitä, 
että suomalaiset viimein heittivät ankkurin 
– asettuivat Ruijaan asumaan.73

Muistomerkin paljastamistilaisuudessa oli-
vat läsnä kolmen valtion päämiehet: Norjan 
kuningas Olavi V, Suomen tasavallan pre-
sidentti Urho Kekkonen ja Ruotsin kunin-
gas Kaarle XVI Kustaa. Tilaisuutta sanot-
tiin leikillisesti mutta hyvällä syyllä jälleen 
kerran ”kolmen heimon kohtaamiseksi”. 

Kuningas Olavi piti patsaan paljastus-
puheen, joka tulkattiin suomeksi. Juhlalli-
suuksiin kuului myös samana iltana pidetty 
suuri kansalaisjuhla, jossa Suomen presi-
dentti puhui. Hänen juhlapuheessaan käyt-
tämällä kveeni-nimityksellä on myöhem-
min ollut tärkeä merkitys kveenien etno-
poliittisessa liikkeessä.74 Seuraavan aamun 
juhlajumalanpalveluksen jälkeen paljas-
tettiin kirkon vieressä toinen muistomerk-
ki: kivipaasi, johon oli kaiverrettu paikal-
la olevien valtioiden päämiesten nimikir-
joitukset muistoksi Vesisaaren vierailusta. 
Saman päivän aikana presidentti Kekkonen 
vieraili Tuomaisen talolla ja vuonon vasta-
rannalla sijaitsevassa Pykeijan kylässä.75 

Suomen kieli Pohjois-Norjan kouluissa

Sen jälkeen kun suomi poistettiin oppiai-
neiden joukosta vuoden 1936 koululakiuu-
distuksen yhteydessä, ei sitä opetettu ruija-
laiskouluissa yli kolmeenkymmeneen vuo-
teen. Vaikka kielenvaihtoprosessit olivat 
edenneet pitkälle, oli muutamissa kylissä 
silti vielä 1940- ja 1950-luvun taitteessa 
lapsia, jotka eivät koulunkäyntiä aloittaes-
saan osanneet norjaa.76

Uusi peruskoululaki toi valinnaisai-
neet kouluihin vuonna 1969, joten siinä 
yhteydessä tuli ajankohtaiseksi ottaa suo-
men kieli uudelleen opetusohjelmaan. To-

sin suomalaistaustaisten sukujen jälkikas-
vu oli jo niin norjankielistä, että suomea oli 
liian myöhäistä alkaa käyttää opetuskiele-
nä. Sen sijaan sitä alettiin opettaa vaihtoeh-
toisena kolmantena vieraana kielenä. En-
simmäisenä opetuksen aloitti Vesisaaren 
lukio lukuvuonna 1970–71. Oppilasmää-
rä oli alkuvuosina parinkymmenen tienoil-
la. Sittemmin kiinnostus suomen kieleen 
on lisääntynyt siinä määrin, että 1980-lu-
vun lopulla sitä opetettiin vieraana kielenä 
yhteensä noin 30 peruskoulussa sekä noin 
kymmenessä lukiossa.77

Vesisaaren keskustassa kohoaa yli kahdeksan-
metrinen siirtolaismonumentti, jonka valmisti ke-
miläinen kuvanveistäjä Ensio Seppänen. Veis-
toksen jalustassa lukee: Tämä muistomerk-
ki pystytettiin vuonna 1977 tunnustukseksi sii-
tä merkityksestä, mikä suomalaisten maahan-
muutolla on ollut Finnmarkin läänin kehityksel-
le ja kasvulle. – Kuva: Siirtolaisuusinstituutin ar-
kisto.
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Pyssyjoen koulu toteutti vuodesta 1978 
lähtien omaa opetuskokeiluaan, jossa tor-
nionlaaksolaisen esimerkin mukaan ope-
tettiin ensin paikallista murretta, josta siir-
ryttiin vähitellen vieraampaan suomensuo-
meen. Tämä johtui siitä, että kieltä opetet-
tiin kveenioppilaille, jotka eivät itse juuri 
osanneet sitä, mutta olivat tottuneet kuule-
maan varttuneen väen puhetta.78

Lapsilla, joiden vanhemmista ainakin toi-
nen oli maahan muuttanut suomalainen, oli 
vuodesta 1974 lähtien mahdollisuus saada 
äidinkielen opetusta tietty viikkotuntimää-
rä. Vuosina 2003 ja 2004 lakiin tuli muutok-
sia, minkä jälkeen maahanmuuttajien lapsil-
le annetaan äidinkielenopetusta vain jos he 
eivät osaa norjaa, tai siihen asti kunnes ovat 
oppineet riittävät taidot norjassa.79

Yliopistotasoista suomen opetusta annet-
tiin Oslossa vuodesta 1848 vuoteen 2001. 
Tromssan yliopistossa suomen opetus alkoi 
vuonna 1977 ja Finnmarkun aluekorkeakou-
lussa Alattiossa vuotta myöhemmin 1978.80

Vuosina 1990 ja 1993 toteutettiin Poh-
jois-Norjassa suomi toisena kielenä – ope-
tuskokeilu, jossa oli mukana seitsemän 
koulua ja noin 100 oppilasta. Kokeilussa 
suomea opetettiin kveeni- ja suomalais-
taustaisille oppilaille, jotka eivät itse puhu-
neet suomea ensimmäisenä kielenään, mut-
ta joiden esivanhempien kieli se oli. Varsi-
naisen kielenopetuksen lisäksi painotettiin 
paikallisen historian, paikannimistön, mur-
teiden sekä ruoka-, käsityö- ja musiikkipe-
rinteiden merkitystä.81 

Opetuskokeilua seurasi vilkas julkinen 
keskustelu, jossa eri puolilta norjalaista yh-
teiskuntaa esitettiin runsaasti mielipiteitä 
suomen opetuksen puolesta ja sitä vastaan. 
Suomen opetuksen lisäämistä myös kriti-
soitiin ja vastustettiin. Lopputuloksena suo-
mi kuitenkin sai peruskoulu-uudistuksessa 
aseman toisena kielenä; historiallinen suur-
käräjäpäätös tehtiin 11. tammikuuta 1996. 

Sen mukaan suomea opetetaan toisena kie-
lenä Finnmarkun ja Tromsin lääneissä niil-
lä alueilla, joilla on kveeni- ja suomalais-
väestöä. Päätöksen seurauksena lisääntyi 
välittömästi niiden oppilaiden määrä, jotka 
halusivat lukea suomea koulu-uudistuksen 
astuessa voimaan syksyllä 1997.82  Muuta-
massa vuodessa oppilasmäärä nousi yli tu-
hanteen, mutta vuoden 2007 tienoilla luku-
määrät olivat laskussa. 

Kveenin kieli itsenäiseksi kieleksi

 Ruijan kruunu antoi – kovan tappelun  ¸
jälkhiin – kainun kielele statuksen omana 
kielenä vuona 2005, ja kainun kieltä kos-
kee nyt kans Euroopan minoriteettikieli-
sopimus, mikä anttaa oikkeuđen käyttäät 
ja rakenttaat ylös ommaa kieltä.83

Pohjois-Norjassa puhutulla suomella on 
ollut 1800-luvulta saakka useita nimityk-
siä, kuten suomi, ruijansuomi, suomen kie-
len peräpohjalainen tai ruijansuomalai-
nen murre, kveenimurre, tai kveeni, joita 
kaikkia on käytetty synonyymeinä. Pitkään 
vallalla olleen käsityksen mukaan Ruijas-
sa puhuttu kieli on erilaisia suomen kielen 
murrevariantteja.84

Kielestä ja kielen asemasta on keskus-
teltu vilkkaasti vuosikymmenien ajan, ja 
1990-luvulla nousi kysymykseksi se, onko 
kyseessä itse asiassa itsenäinen kveenin 
kieli. Nämä näkemykset voimistuivat sen 
jälkeen kun suomi oli saanut opetussuun-
nitelmassa aseman toisena kielenä vuon-
na 1996. Vajaan viidentoista vuoden aika-
na ovat muun muassa kielentutkijat muut-
taneet mielipidettään. Monet niistä, jotka 
vielä 1990-luvun puolivälissä pitivät kieltä 
suomena, pitävät sitä 2000-luvulle tultaes-
sa itsenäisenä kveeninä.85 

Norjan hallitus teki ratkaisunsa asiassa 
huhtikuussa 2005 tunnustamalla kveenin it-
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senäiseksi kieleksi.86 Sen jälkeen on tutki-
japiireistä esitetty käsitys siitä, että kveenin 
kielen nimi itse asiassa on kainun kieli.87 

Kainun kielele oon viimi vuossiin aika- ¸
na tapattunnu enämpi ko sitä ennen mon-
hiin vuosisathoin. Vuona 2005 Ruijan kruu-
nu antoi sille oman kielen statuksen – kii-
ni siiheen vuotheen asti sitä oli piđetty tyhä 
yhtenä suomen kielen dialektiista. Kevväilä 
2006 alkoi ensi kerran kainun kielen ope-
tus Tromssan universiteetissa; sitä saattaa 
studeerata aivan bachelor-graadhiin asti. 
Vuođen 2007 alusta tuli Kainun institut-
ti Porsangin Pyssyjovessa täytheen käynt-
hiin. Institutin tehtävänä oon kainun kielen 
ja kulttuurin revitaliseeraaminen, ja sielä 
tehđhään muun joukossa oppimateriaalii 
kainun kielen kouluopetuksheen. Kevväilä 
2007 alkoi kans työtelemhään Kainun kieli-
raati, jonka meininkinä oon planeerata kai-
nun kieltä eli ehđottaat, mihiin laihiin kai-
nun kieltä häytyis kirjoittaat, minkälainen 
grammatiikki sillä pitäis olla ja kunka sen 
sanavarraa olis rakenettava ylös.88

Tällä hetkellä tutkijat työskentelevät laati-
malla mm. kveenin kielen kielioppia ja sa-
nastoja Tromssan yliopiston suomen kielen 
laitoksella.89 

Kielten ja murteiden määritteleminen ei 
ole kielitieteellinen vaan poliittinen kysy-
mys. Näin on todettu monissa eri yhteyk-
sissä, myös kielentutkijoiden keskuudes-
sa.90 Pohjois-Norjan paikallisyhteisöissä 
seurataan 2000-luvun ensimmäisellä kym-
menellä kielikeskustelun uusimpia kääntei-
tä. Nähtäväksi jää miten kaksi rinnakkais-
ta kielimuotoa vaikuttaa koulujen opetus-
tarjontaan, ja minkälaisia valintoja oppilaat 
vanhempineen tekevät suomen ja kveenin 
tai kainun välillä 2010-luvulla. 

Pohjoisnorjalainen kielikeskustelu on 
viime vuosikymmeninä toistuvasti osoitta-

nut sen, kuinka paikallinen suomi variant-
teineen on toisaalta vanhan ruijansuomalais-
väestön ”sydämen kieli” ja toisaalta tehokas 
ase vähemmistöpoliittisessa keskustelussa.

Alkuperäiskansavaatimuksia

1990-luvulla nousi esiin uusia historiantul-
kintoja. Muutamat aktiiviset kveenipoliiti-
kot kritisoivat aiempaa historiankirjoitusta 
ja pitivät ”pelkkänä poliittisena myyttinä”, 
että kveenit olisivat olleet 1700- ja 1800-lu-
vulla Pohjois-Ruotsista ja – Suomesta tullei-
ta suomenkielisiä maahanmuuttajia. Sen si-
jaan kveenien alkukodiksi määriteltiin 900–
1100 -luvun tienoilla Pohjanlahden perukas-
sa sijainnut myyttinen Kveenimaa eli Kven-
land. Tämä oli selkeä historiantulkinnoissa 
tapahtunut muutos, jossa alkuperää etsittiin 
monta sataa vuotta varhaisemmalta ajalta.91 

Keskustelu historiallisesta taustasta liit-
tyy alkuperäiskansaoikeuksiin, jotka ovat 
olleet tapetilla siitä saakka, kun Norja vuon-
na 1990 ratifioi kansainvälisen ILO:n alku-
peräiskansasopimuksen nro 169 saamelais-
ten osalta.92 Kveeniaktivistit havittelevat 
samoja etuja ja oikeuksia, joita saamelai-
set ovat saaneet alkuperäiskansa-asemansa 
perusteella. ILO:n sopimus käsittelee alku-
peräiskansoja itsenäisissä valtioissa, ja sen 
ensimmäisessä artiklassa mainitaan alkupe-
räisaseman saamisen ehdot, muun muassa 
se, että väestö on asunut maassa ennen ny-
kyisten valtionrajojen vetämistä. Tästä syys-

”Hallitus on tehnyt päätöksen tunnustaa 
kveeni itsenäiseksi kieleksi. Tunnustamisen 
lähtökohtana on hallituksen politiikka kan-
sallisia vähemmistöjä kohtaan sekä tähän 
liittyvät kansainväliset konventiot.” Norjan 
hallituksen lehdistötiedote 26.04.2005.

Kveeni tunnustetaan 
itsenäiseksi kieleksi 2005



Marjut Anttonen – 47 

tä kveenien asutushistoria halutaan osoittaa 
vähintään yhtä pitkäksi kuin saamelaisten. 
Keskustelu kveenien mahdollisista alkupe-
räiskansaoikeuksista ei ole suinkaan yksi-
mielistä, vaan se on herättänyt erimielisyyt-
tä ja kritiikkiä paikallisyhteisöissä.93

Keskustelu on osoitus myös laajem-
masta kehityssuunnasta, jossa yhä useam-
mat etniset ryhmittymät ovat alkaneet vaa-
tia itselleen alkuperäiskansaoikeuksia eri 
puolilla maapalloa. Oikeusvaatimuksien 
legitimoimiseksi etsitään todistusaineistoa 
mahdollisimman kaukaa historiasta. Viime 
kädessä politisoituneessa kulttuuri- ja iden-
titeettikeskustelussa on kyse vallan ja talo-
udellisten resurssien jakamisesta moder-
nissa yhteiskunnassa.94 

Kaiken kaikkiaan ruijansuomalaisen ja 
kveeniväestön tilanne on muuttunut ja po-
litisoitunut niin paljon, että voidaan sanoa, 
että tuskin kukaan olisi osannut ennustaa 
tämänsuuntaista vähemmistöpoliittista ke-
hitystä muutama vuosikymmen sitten. 95

Nykypäivän identiteettikysymyksiä

1990-luvulta lähtien vauhdittuneessa etno-
poliittisessa keskustelussa on toistuvasti 
otettu kantaa suomalaistaustaisen väestön 
historiaan ja alkuperään, kieleen ja kult-
tuuriin sekä heistä käytettäviin nimityk-
siin. Onko siis olemassa yhtä ainoaa oikeaa 
nimitystä? Ovatko he ruijansuomalaisia, 
norjansuomalaisia, kveenejä vai kainulai-
sia? 96 Rakkaalla lapsella on monta nimeä, 
voidaan sanoa. Nimityskiistat ovat kuiten-
kin tulehduttaneet paikallisyhteisöissä ih-
misten välejä jo pitkään. 

Kveeni-nimitystä on vieroksuttu, koska 
se on vanhastaan ollut norjalaisten käyttämä 
haukkumanimi eikä kielteinen kaiku ja stig-
matisoitunut sävy ole vieläkään täysin hävin-
nyt ihmisten mielestä. Eri vuosikymmenillä 
nimitykseen on kuitenkin suhtauduttu vaih-

televasti; siinä missä sitä karteltiin 1970-lu-
vulla, muuttui suhtautuminen 1980-luvulla 
myönteisemmäksi. 1990-luvun politisoitu-
misen seurauksena kveeni-nimitys on toi-
saalta vakiintunut käyttöön, toisaalta sitä 
vastustetaan entistä voimakkaammin. Toi-
sille nimityskysymys on periaatteellinen, 
joten se kuumentaa tunteita puolesta tai vas-
taan, toiset suhtautuvat maltillisemmin. Ar-
kipuheessa eri nimityksiä käytetään kuiten-
kin usein rinnakkain ja samaa tarkoittavina 
tekemättä eroa niiden välillä. Monet poh-
joisnorjalaiset tutkijat ja kulttuurivaikuttajat 
ovat vuosien saatossa myös vaihtaneet mie-
lipidettään; jossain vaiheessa he ovat joko 
puolustaneet tai vastustaneet kveeni-nimi-
tyksen käyttöä, ja myöhemmin taas käänty-
neet päinvastaiselle kannalle. 97 

Vähemmistöpoliittisesti aktiiviset hen-
kilöt pitävät kveeniä ainoana oikeana ja hy-
väksyttävissä olevana nimityksenä omas-
ta ryhmästään, eivätkä mielellään näe ryh-
mänsä historiallista ja kielellistä taustaa 
yhdistettävän suomalaisuuteen tai suomen 
kieleen. He identifioituvat nimenomaan 
kveeniyteen. Esimerkiksi Ruijan kveeni-
liiton (Norske Kveners Forbund, perus-
tettu 1987) toiminnan päämääränä on ol-
lut muun muassa kveeni-identiteetin vah-
vistaminen siten, että nimitys saisi posi-
tiivisemman merkityksen.98 Kveeni-iden-
titeettiä vahvistaviin tekijöihin kuuluu 
oman kveenipuvun99 valmistuminen vuon-
na 2001 sekä kveenin kielen ja kulttuurin 
kansallinen keskus Kvensk institutt, kvee-
ninkieliseltä nimeltään Kainun institutti, 
joka vihittiin käyttöön Pyssyjoella kesä-
kuussa 2007.100

Uusimpana käänteenä on 2000-luvun 
puolivälissä voimistunut lähinnä tutkijapii-
reistä tullut ehdotus, että kveenejä alettai-
siin kutsua kainulaisiksi. Tämä liittyy pyr-
kimykseen vaihtaa kveenin kielen nimitys 
kainun kieleksi.101
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Samalla kun kveeni- ja kainulaiskes-
kustelu liittyy yhä tiiviimmin alkuperäis-
kansavaatimuksiin, ottavat monet suoma-
laistaustaiset henkilöt etäisyyttä näihin ni-
mityksiin. He korostavat sen sijaan suku-
historiallista taustaansa varhaisten suo-
malaissiirtolaisten jälkeläisinä. Tämä on 
yleistä varsinkin Itä-Ruijassa ja Varangis-
sa, missä kveeni-nimityksen vastustaminen 
on aina ollut voimakkainta.102 Esimerkiksi 
Norjalais-suomalainen liitto (Norsk-Finsk 
Forbund) korostaa sitä, että sen jäsenistöön 
kuuluvat suomalaistaustaiset henkilöt ovat 
varhaisten siirtolaisten jälkeläisiä. He ovat 
useamman sukupolven ajan integroituneet 
norjalaiseen valtakulttuuriin ja nimittävät 
itseään norjansuomalaisiksi (”norgesfin-
ne”). He myös kannattavat suomen kielen 
opetuksen ja aseman vahvistamista kvee-
nin tai kainun sijasta.103

Vilkasta keskustelua on aika ajoin käy-
ty siitä, mikä on ”aitoa ja oikeaa” kveeni-
kulttuuria nykypäivänä. Jos ajatellaan, että 
1800-luvun maahanmuuttajat olivat esi-
merkiksi uutteria tervanpolttajia, meren-
soutajia ja monilapsisia pienviljelijä-ka-
lastajan emäntiä, ovat heidän nykyajassa 
elävät jälkeläisensä eri ammateissa toimi-
via nykynorjalaisia. Heille norjansuoma-
laisuus tai kveeniys on esimerkiksi sitä, 
että he tuntevat esivanhempiensa histori-
allisen taustan. Mahdollisesti he vaalivat 
joitakin taustaansa liittyviä perinteitä tai 
tapoja. Identiteettiä osoitetaan muun mu-
assa sillä, mitä nimitystä käytetään itsestä 
ja omasta suvusta, miten kieleen tai histo-
riaan suhtaudutaan, tai miten perinne ym-
märretään. Mahdollisuuksia on paljon, ja 
osittain ne ovat vastakkaisia ja ristiriitaisia. 
Monimuotoiset käsitykset kveeniydestä ja 

Voivatko kveenit saada Norjassa alkuperäiskansaoikeudet? Tämä kysymys on herättänyt Pohjois-
Norjassa vilkasta keskustelua 1990-luvulta lähtien. Kveeni on vanhastaan norjalaisten antama ni-
mitys Pohjois-Ruotsista ja – Suomesta 1700- ja 1800-luvulla tulleille suomenkielisille uudisasukkail-
le. Alkuvaiheessa heitä muutti eniten Tornionlaaksosta, mutta muuton vauhdittuessa väkeä lähti eri 
puolilta pohjoista Suomea aina Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta ja Koillismaata myöten. Etnopoliit-
tisessa keskustelussa kiistellään muun muassa siitä, mitä nimitystä näiden muuttajien jälkeläisis-
tä käytetään. Eripuraista keskustelua käydään myös siitä, pitäisikö kveenien saada ILO:n sopimuk-
seen nro 169 perustuvat alkuperäiskansaoikeudet saamelaisten tavoin. 
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ruijansuomalaisuudesta osoittavat myös 
sen, että identiteetit eivät ole yhdenmukai-
sia ja liikkumattomia, vaan että ne osittain 
päällekkäisinä ja muuttuvina ovat jatkuvan 
pohdinnan ja neuvottelun alaisia.104

Toisen maailmansodan jälkeinen 
suomalaissiirtolaisuus 

Pohjoismaista työsiirtolaisuutta

1960-luvulla alkanut siirtolaisuus oli en-
nen kaikkea Ruotsiin muuttoon verratta-
vaa työsiirtolaisuutta, jonka syinä olivat 
Suomen työttömyys ja naapurimaan tar-
joamat mahdollisuudet. Muuttajia oli kui-
tenkin vain murto-osa Ruotsiin menneis-
tä; enimmillään Norjaan lähti 1970-luvulla 
noin 500–600 henkeä vuodessa. Kun Ruot-
sissa asuvien suomalaisten määrä arvioi-
tiin 1980-luvulla noin 300 000 hengeksi, ei 
Norjassa asuvia ollut kaikkiaankaan kuin 
noin 10 000 henkeä.105

Suomalaiset ovat asettuneet enimmäk-
seen Oslon seudulle tai Pohjois-Norjaan. 
Esimerkiksi vuoden 1982 tilaston mu-
kaan maassa asuvista noin 3000 suomalai-
sesta hieman yli 1000 asui Oslon seudul-
la, toinen 1000 Pohjois-Norjassa ja loput 
eri paikkakunnille hajaantuneina. Vuon-
na 2008 oli Norjassa yhteensä 5985 Suo-
men kansalaista, josta naisten osuus oli 57 
prosenttia. Suomessa syntyneitä ja kansa-
laisuutta vaihtaneita oli noin 500–600 hen-
keä. Suomalaisista asui Suur-Oslon alueel-
la runsaat 2000 ja Pohjois-Norjassa noin 
1 800 henkeä sekä kuten aiemminkin loput 
eri puolilla maata.106

Etelä- ja Pohjois-Norjan välisenä erona 
on suomalaismuuttajien kannalta se, että 
pohjoisessa he ovat tavanneet paikallis-
ta suomalaislähtöistä väestöä. Esimerkik-
si Itä-Ruijaan 1960- ja 1970-luvulla muut-

taneista suomalaisista monet ovat toden-
neet, että heidän sopeutumistaan helpot-
ti paikallinen ruijansuomalainen kulttuu-
ri, sillä vaikka Pohjois-Norjakin oli heille 
ulkomaata, ei alue tuntunut kulttuurisesti 
niin vieraalta kuin Norjan eteläisemmät 
osat.107 

Norja on tarjonnut työtä ennen kaik-
kea kalateollisuudessa, mutta myös hotel-
li-, matkailu- ja ravintola-alalla sekä sai-
raaloissa ja kouluissa. 1980- ja 1990-lu-
vulta lähtien suomalaisia on sijoittunut yhä 
enemmän mm. koulujen ja yliopistojen 
palvelukseen. Usean vuosikymmenen ajan 
ovat suomalaiset rakennusalan ammattilai-
set käyneet urakoimassa rakennuskohteita 
palatakseen sen jälkeen Suomeen.108

1990-luvun lopulla Suomesta läh-
ti Norjaan eniten terveydenhoitohenkilö-
kuntaa ja rakennusalan ammattilaisia. Uu-
sin siirtolaisuus on luonteeltaan määräai-
kaista, sillä monet palaavat takaisin vuo-
den tai parin kuluttua. 2000-luvun alku-
vuosina oli paljon edestakaista muuttolii-
kettä Norjassa asuvien määrän vaihdelles-
sa 6362 (v. 2003) ja 5827 (v. 2007) hen-
gen välillä.109

Norjassa asuvien suomalaisten sosiaa-
linen jakauma on suuri. Lyhyenä luonneh-
dintana on seuraava Oslossa työskennel-
leen sosiaaliavustajan selvitys maanmies-
tensä oloista vuonna 1986: 

Suomalaiset elävät hyvin erilaisissa  ¸
olosuhteissa Norjassa. Sopeutumisesta, 
kielitaidosta ja perhesuhteista sekä asuin-
paikasta kuten myös peruskoulutuksesta 
riippuen suomalaisia tapaa lääketieteen 
ja kirurgian tohtoreista siivoojaan ja pult-
sariin, eli koko mahdollisen kirjon. Maan-
tieteellinen sijoittuminen vaikuttaa myös 
ympäröivän yhteiskunnan suhtautumiseen 
suomalaisväestöön. Oslossa ja ympäristö-
kunnissa on paljon ulkoisesti katsoen hy-
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vinvoipia suomalaisia, jotka ovat avioitu-
neet norjalaisten kanssa ja ovat taloudel-
lisesti menestyneitä. Oslosta löytyy myös 
vastakohta tälle ryhmälle: asunnottomat, 
alkoholisoituneet miehet, parikymppises-
tä keski-ikäiseen, keski-iän ollessa tässä 
ryhmässä 30–35 vuotta. Nämä asuvat mo-
nesti Oslon kunnan ylläpitämissä valvo-
tuissa asuntoloissa tai yömajassa, joka on 
pohjalla, kuten täällä asia ilmaistaan. Yö-
majapalvelua käyttävistä ulkomaalaisista 
on suurin ryhmä juuri suomalaisia, ilme-
ni käymistäni keskusteluista. Talvella 1986 
arvioitiin yllämainittujen suomalaisten 
määräksi 20–30, arvioijasta riippuen. Voi 
myös todeta, että suomalaisilla on mielen-
terveys- ja/tai alkoholiongelmia olemassa 
myös Oslon seudulla. --- Suomalaisilla on 
edelleen hyvä maine työntekijöinä Norjas-
sa, heitä pidetään yleensä luotettavina ja 
työteliäinä. Suomalainen sisu tunnetaan, 
mutta valitettavasti alkoholinkäyttökin ale-
taan paikoin tuntea.110

Kuten muissa läntisen Euroopan maissa, 
ovat maahan avioituneet naiset enemmis-

tönä Norjaan pysyvästi asettuneista suoma-
laisista. Heille on tyypillistä kaksikulttuu-
riseen elämänmuotoon monin tavoin integ-
roituminen, jossa norjalaiset tavat ja käy-
tänteet yhdistyvät suomalaiseen.111 

Ei ne suuria eroja ole, mutta kyllä siinä  ¸
semmoisia pikkuvivahteita on koko ajan, 
joita ei oikein hallitse. Sanotaan nyt kaikki 
kohteliaisuusfraasit ja käyttäytyminen eri 
tilanteissa – siinä on vähän erilaiset nor-
mit kuin Suomessa. --- Meillä on karummat 
tavat. Jollakin tavalla. Jos meikäläinen sa-
noo jotain sydämellistä, niin sitä melkein 
sitten tarkoittaa.112

Urakkatyötä kalateollisuudessa

Tärkeimpänä suomalaisten houkuttime-
na Pohjois-Norjassa oli kalatehtaiden tar-
joama työ 1960- ja 1970-luvulla. Toisen 
maailmansodan jälkeisenä kautena kalas-
tuselinkeinoa modernisoitiin ja kehitettiin 
suurteollisuudeksi, jolloin perinteisten säi-
lytysmenetelmien, kuten kapakalan kui-

Eevahenna Aalto muutti 
Helsingistä Hammerfes-
tiin 1970-luvulla. Hän on 
yksi Pohjois-Norjan tun-
netuimmista tekstiilitai-
telijoista, jonka kuvaku-
doksia on monissa jul-
kisissa rakennuksissa. 
Kuva on otettu näytte-
lyssä, joka oli esillä Rui-
jan kulttuuripäivien yh-
teydessä Alattiossa ke-
säkuussa 1991. – Kuva: 
Marjut Anttonen.
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vaamisen, ohelle tuli pakastetuotanto. Sa-
moihin aikoihin suomalaisiin ruokapöytiin 
ilmestyivät uutuutena pakastefileet ja kala-
puikot.  Jäämeren rantaan nousivat nykyai-
kaiset kalatehtaat, joissa tarvittiin runsaas-
ti naistyövoimaa. Jättimodernisaatiosta oli 
esimerkkinä Hammerfestiin 1950-luvulla 
perustettu kalatehdas A/S Findus, joka al-
koi monien muiden tehtaiden tavoin vär-
vätä suomalaisia 1960- ja 1970-luvulla.  
Pienissäkin rannikkokylissä oli 1970- ja 
1980-luvulla useita kalatehtaita. Tärkeim-
millä paikkakunnilla, kuten esimerkiksi 
Båtsfjordissa ja Vuoreijassa (Vardø), oli 
yhtä aikaa kymmenkunta tehdasta toimin-
nassa ja niissä yhteensä sadoittain suoma-
laisia työntekijöitä, suurimmaksi osaksi 
nuoria naisia.113

Huippukautena 1960- ja 1980-luvulla 
Norjan tehtaille lähteminen oli hyvin suo-
sittua pohjoissuomalaisten, noin 20–25 
–vuotiaiden nuorten parissa. Osa kävi se-
sonkitöissä keväisin tai kesäisin, osalle työ-
paikka oli ympärivuotinen. Useimmat läh-
tivät hyvien ansioiden houkuttamina, muu-
tamat puolestaan uteliaisuuden ja seikkai-
lunhalu ajamina. Eniten tehtaat värväsivät 
naisia, mutta miehiäkin on ollut kalatöissä 
enemmän kuin mitä yleisesti muistetaan tai 
huomataan kertoa. Heistä monet kävivät 
Norjassa lähinnä sesonkiluonteisesti ja pa-
lasivat nopeammin Suomeen. 

1960-luvulla lähtijät olivat useimmi-
ten kansakoulun käyneitä ja ilman ammat-
tikoulutusta, mutta 1970- ja 1980-luvun 
vaihteessa kalatehtaalla saattoi tavata nuo-
ren suomalaisen sähkö- tai autonasentajan, 
kampaajan tai kosmetologin, joka oli jää-
nyt kotimaassa työttömäksi.114 

Tehtailla miesten ja naisten työt erosivat 
toisistaan. Miehet työskentelivät laituril-
la kalalastien vastaanottajina, pakastamos-
sa, koneenhoitajina jne. Heidän tehtävänsä 
olivat vähän vaihtelevampia kuin naisten, 

joiden työ oli ennen kaikkea kalan leikkaa-
mista ja pakkaamista liukuhihnan ääressä. 
Leikkaaminen tarkoitti koneellisesti puh-
distettujen ja perattujen fileiden viimeiste-
lemistä eli tiettyjen ruotojen ja evien pois-
tamista veitsellä leikaten. Valmiit fileet la-
dottiin pakastettaviin laatikkoihin. Työ su-
jui lähes automaattisesti tiettyjä liikeratoja 
toistaen. Vauhti oli kova, ja urakkatyössä 
monet kilpailivat keskenään nopeudessa. 
Samalla oli mahdollisuus päästä hyviin an-
sioihin.115

Kalatehtaat houkuttelivat suomalaisia työnteki-
jöitä lehti-ilmoituksillaan 1960- ja 1970-luvulla. 
Finduksen ilmoitus Lapin Kansassa 10.8.1967 
ja Clement Johnsonin ilmoitus Aamulehdessä 
13.4.1972. 
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 Kunhan kovasti tekee, mutta tehdä täy- ¸
tyy. Kalatyö on semmoinen, että siinä ei 
auta yhtään ajatella, että tässähän tulee, 
kun vaan seisoo. Sen kun lepäilee ja tekee 
pikku hiljaa. Ei sitä auta yhtään ajatella, 
sitä täytyy painaa niin kauheesti  että… 
Ne on ihan kerta kaikkiaan mahottomat 
ne urakat, kun ajattelee. Jos aamulla tuo-
tas se kalapino nokan alle, että tuo pitäs 
tänä päivänä tehdä, niin ei varmaan ottais. 
Sanois, että en minä jaksa. Toista tuhatta 
kiloa päivässä. Tuntuu, että ei sitä kerkeä 
edes käyttää kädessäkään niin mahotonta 
kalamäärää. Tuhannen kolmesataa ja sem-
moisia kilomääriä, kun ajattelet, kun päi-
vässä leikkaat. Päivästä toiseen.116

1960- ja 1980-luvuilla suomalaiset asui-
vat tehtaan asuntolassa samoin kuin per-
heettömät, nuoret norjalaiset. Tavallisesti 
suomalaiset pysyttäytyivät vapaa-aikoi-
naankin yhdessä eivätkä tutustuneet kovin 
hyvin norjalaisiin tai norjalaiseen yhteis-
kuntaan. Useimmat eivät osanneet norjaa 
lukuun ottamatta työpaikalla tarvittavia 
sanoja ja yksinkertaisia lauseita. Monet ei-
vät edes kokeneet tarvitsevansa norjan tai-
toa työajan ulkopuolella, koska kontakteja 
paikalliseen väestöön ei juuri ollut, ja ruo-
kaa sai valintamyymälästä ilman kielitai-
toakin. Välinpitämättömyyden suurimpa-
na syynä lienee ollut se, että useimmat ko-
kivat Norjassa asumisensa väliaikaiseksi, 

Naiset työskentelevät fileesalissa eli leikkaa-
vat kalafileitä Aarsetherin tehtaalla Vesisaares-
sa vuonna 1982. Suomalaiset olivat suurin ul-
komaalaisväestö Pohjois-Norjassa 1970- ja 
1980-luvulla, jolloin kalateollisuus työllisti hyvin. 
– Kuva: Marjut Anttonen.

Hammerfestin kaupungin keskellä on A/S Fin-
duksen suuri kalatehdas, joka 1960- ja 1970-lu-
vulla tarjosi työtä sadoille suomalaisnaisille. – 
Kuva: Siirtolaisuusinstituutin arkisto.
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vaikka työrupeama saattoikin venyä useik-
si vuosiksi.117

Osa nuorista suomalaisnaisista löy-
si norjalaisen puolison ja alkoi integroitua 
norjalaiseen yhteiskuntaan, jolloin kielen 
oppiminen, usein myös uusi ammattikou-
lutus ja positiivinen urakehitys sekä sosi-
aalisen verkoston kasvaminen tapahtuivat 
rinnakkain.118

Suuri osa tehdastyöläisistä palasi Suo-
meen viimeistään siinä vaiheessa, kun työt 
kalatehtaalla vähenivät ja lakkasivat lähes 
kokonaan 1980-luvun lopulla. Tuolloin 
Jäämeren kalastus ajautui kriisiin, jonka 
seurauksena kymmenet tehtaat lopettivat 
toimintansa. Esimerkiksi vuonna 1980 oli 
3800 asukkaan Vuoreijassa kymmenkun-
ta kalatehdasta ja 250 suomalaista. Vuonna 
1983 tapahtuneen kalateollisuuden romah-
duksen jälkeen lähes kaikki tehtaat suljet-
tiin ja monet suomalaiset muuttivat pois. 
Niillä paikkakunnilla, joiden elinkeinora-
kenne ei ollut kalateollisuuden varassa, py-
syi suomalaisten määrä tasaisempana.119

Ruijansuomalaiset kulttuuripäivät

Ensimmäiset kulttuuripäivät pidettiin 150 
vuotta täyttävässä Vesisaaren kaupungissa 
kesäkuussa 1983. Sen jälkeen ne ovat va-
kiintuneet kesäjuhliksi, jotka järjestetään 
joka toinen vuosi eri paikkakunnilla. Pää-
vastuussa on kulloinkin paikallinen Suo-
mi-seura. Vuosien saatossa on päivillä ol-
lut monenlaista ohjelmaa esitelmistä teat-
terinäytöksiin, konsertteihin, museokäyn-
teihin ja muihin tapahtumiin. Lauantain il-
tajuhla on kohokohta, ja sunnuntaiaamuna 
on vuorossa suomenkielinen jumalanpal-
velus kirkkokahveineen.

Kulttuuripäivillä ovat nähty ja kuul-
tu monia suomalaisia esiintyjiä, mutta yli-
voimaisesti eniten heitä on musiikin alal-
ta, kuten muissakin Suomi-seurojen juhla-
tilaisuuksia. Musiikki ja laulu ovat kautta 
aikojen olleet siirtolaisen ”matkaeväitä” 
niin Norjassa kuin muuallakin maailmas-
sa. Moni myös toivoo iltajuhlaan suoma-
laista tanssiorkesteria, jotta pääsisi viettä-

Norjan yleisradion Finnmarkun alueradio 
aloitti suomenkieliset lähetykset Vesisaares-
ta syksyllä 1970. Kyseessä oli aluksi vain 
viisi minuuttia kestävä viikoittainen uutis- 
ja musiikkilähetys, Finsk sending, jonka oli 
määrä palvella maahan muuttavien suoma-
laisten kasvavaa joukkoa. Ohjelma sai kuun-
telijoita myös vanhemman suomentaitoisen 
väestön parista, jotka saivat ensimmäistä 
kertaa kuulla omalla äidinkielellään toimitet-
tua radiolähetystä. Erään tarinan mukaan iä-
käs naishenkilö, jonka kouluaika oli osunut 
norjalaistamiskauteen, purskahti liikutukses-
ta ja ilosta itkuun kuullessaan ensimmäisen 
kerran suomen kieltä Norjan radiosta.122

Ohjelmassa vuorottelivat mm. ajan-
kohtaiset aiheet, perinnehaastattelut, kan-
sanmusiikki ja kielikysymykset. 1970- ja 

1980-luvulla maassa oli paljon kalatehtaa-
laisia, joten ohjelmissa käsiteltiin usein hei-
tä koskevia asioita, esimerkiksi tulkkipalve-
luja ja työntekijöitä koskevaa lainsäädän-
töä. 1990- ja 2000-luvulla ohjelmistossa 
painottuvat kveenien vähemmistöpoliittiset 
kysymykset.

Lähetysaikaa toivottiin pidemmäksi alus-
ta alkaen. Vuonna 1978 ohjelma-aika pite-
ni 10 minuuttiin ja vuonna 1984 15 minuut-
tiin viikossa. Kahta vuotta myöhemmin lä-
hetyksen kuuluvuusalue laajennettiin Finn-
markun lisäksi Tromsin lääniin. 1990-luvul-
la ohjelma oli toistuvasti lopetusuhan alai-
nen, mutta useiden vetoomusten tuloksena 
sitä ei lakkautettu.  2000-luvulla on 12-mi-
nuuttinen suomenlähetys kuultavissa inter-
netin kautta. 123

Radiolähetyksiä suomeksi 
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mään suomalaistyylistä tanssi-iltaa, sillä 
humppa ja tango ovat Norjassa ”harvinais-
ta herkkua”, kuten monet ovat todenneet. 
Myös muissa maissa asuville ulkosuoma-
laisille on musiikki tärkeä emotionaalinen 
silta vanhaan kotimaahan.120

Juhlaa nimitettiin aluksi sekä ruijan-
suomalaisiksi että kveenikulttuuripäivik-
si, joista jälkimmäistä käytettiin yleises-
ti 1980-luvun puolivälissä. Vuonna 1988 
nimeksi päätettiin Ruijan kulttuuripäivät, 
jonka norjankieliseksi muodoksi valittiin 
Finske kulturdager i Nord-Norge. Suomen 
kielellä juhlia nimitetään myös ruijansuo-
malaisiksi tai Ruijan suomalaisiksi kult-
tuuripäiviksi. Nämä pienet, mutta oleel-
liset erot ovat nousseet tärkeiksi identifi-
kaatiokeskusteluissa. Laitetaanko juhlaan 
ruijansuomalaista ohjelmaa, vai haetaanko 
Ruijaan suomalaista ohjelmaa?121

Seuratoimintaa eri puolilla Norjaa

1970-luvun lopulla virisi Pohjois-Norjassa 
innostus Suomi-seurojen perustamiseen, 
sillä isoimmilla kalateollisuuspaikkakun-
nilla, kuten esimerkiksi Hammerfestissa 
ja Båtsfjordissa, asui paljon suomalaisia 
ja uutta väkeä tuli koko ajan lisää. Osa jäi 
perheen perustamisen myötä pysyvästi uu-
teen kotimaahansa. 

Ensimmäiseksi perustettiin Alattion 
Norja-Suomi -seura vuonna 1973. Vuo-
sikymmenen taite oli vilkasta aikaa, sillä 
vuosina 1978–1980 perustettiin lähes kym-
menen paikallisseuraa ja loputkin pian sen 
jälkeen: 1978 Båtsfjord, Hammerfest ja 
Nordkapp, 1979 Pohjois-Troms, Porsan-
ki, Vuoreja ja Etelä-Varanki, 1980 Vesisaa-
ri, 1983 Tromssa, 1984 Teno ja Kaarasjoki, 
1985 Yykeänperä ja1987 Mehamn. Seuro-
jen jäsenmäärät ovat vaihdelleet pienimpi-
en seurojen muutamasta kymmenestä suu-
rimpien yli 200 henkeen. Nykysuomalais-
ten maahanmuuttajien lisäksi on seuroissa 
paljon vanhojen ruijansuomalaisten suku-
jen jäseniä esimerkiksi Porsangissa ja Ete-
lä-Varangissa.

Kalateollisuuden huippuvuosina seurat 
auttoivat paikkakunnalle muuttaneita suo-
malaisia ongelmatilanteissa, joita useinkin 
kielitaidottomalle tulijalle koitui. Toistu-
vasti anottiin tulkkipalveluja, norjan kielen 
alkeiskursseja, suomen kouluopetusta, päi-
väkotien kaksikielisyyskasvatusta jne.

Suomi-seurojen ja Suomalais-norjalais-
ten yhdistysten kattojärjestöksi perustet-
tiin Pohjois-Norjan Suomi-seurojen liit-
to vuonna 1982. Sen jäsenmäärä oli alku-
vuosina 400–500 henkeä ja myöhemmin 
keskimäärin 750 henkeä. Liiton toimialue 
muuttui vuonna 1997, jolloin se laajeni 

Identiteettisymboleja järjestöjen logoissa. Pohjois-Norjan Suomi-seurojen liitto valitsi perustamisai-
kanaan 1982 symboleikseen maiden liput. Vuonna 1997 liitto laajeni Norjan Suomi-seurojen liitoksi, 
jolloin logo vaihdettiin joutsenaiheiseksi. Vuonna 2007 liitto vaihtoi nimensä Norjalais-suomalaiseksi 
liitoksi. Vuonna 1987 perustetun Ruijan kveeniliiton logossa on tunturin takaa loistava aurinko. 
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koko maan kattavaksi Norjan Suomi-seu-
rojen liitoksi. Vuonna 2008 nimi muutettiin 
Norjalais-suomalaiseksi liitoksi. 

Oslossa toimiva Norjalais-suomalainen 
yhdistys perustettiin 6.12.1929. Toimin-
ta elvytettiin uudelleen 1960-luvun puoli-
välissä. Ystävyysyhdistys tekee työtä Nor-
jan ja Suomen välisten kulttuurisuhteiden 
syventämiseksi ja julkaisee kolme kertaa 
vuodessa ilmestyvää NFF-NYTT – jäsen-
lehteä. 

Toukokuussa 1999 perustettiin Suomi-
seura Oslo pääkaupunkiseudulla asuvia 
suomalaisia varten. Muita Norjassa toimivia 
seuroja ovat muun muassa Bergenin norja-
lais-suomalainen yhdistys ja Trondheimin 
Suomi-seura sekä Suomi-seura Rogaland, 
joka toimii Stavangerissa.

Yhteinen piirre niin Norjassa kuin muu-
allakin oleville Suomi-seuroille on tietty-
jen suomalaisten vuotuisjuhlien – kuten 
vapun, äitienpäivän ja juhannuksen – pe-
rinteiden vaaliminen asiaankuuluvine suo-

malaisine ruokineen. Vuoden tärkeimmäk-
si juhlaksi nousee Suomen itsenäisyyspäi-
vän vietto, usein pikkujouluun yhdistet-
tynä, ja monessa seurassa nähdään paljon 
vaivaa sen järjestämiseksi. Monelle ul-
kosuomalaiselle tämä juhla onkin tärkein 
side seuraan. 

Norjan suomalainen siirtolaispastori 

Suomen kirkko perusti tilapäisen siirtolais-
papin viran Pohjois-Norjaan vuonna 1983 - 
lähinnä Pohjois-Norjan Suomi-seurojen lii-
tolta lähteneen aloitteen perusteella - koska 
Jäämeren rannoilla asuvien suomalaisten 
katsottiin tarvitsevan sekä sielunhoitoa että 
kirkollisia palveluita.

Papin asemapaikka oli ensin Hammer-
festissa ja sen jälkeen Båtsfjordissa viimei-
sen papin asuessa Vesisaaressa. Ensimmäi-
set viranhoitajat tekivät kirkollisten teh-
täviensä lisäksi myös sosiaalityötä, mutta 
sen jälkeen kun Suomen sosiaaliministe-

Ensimmäinen suomenkielinen lehti ilmestyi 
1800-luvulla, kun suomalaismies Israel Berg-
ström alkoi toimittaa Vesisaaressa Ruijan suo-
menkielistä lehteä vuonna 1877. Se tosin lak-
kautettiin vain 25 numeron ilmestymisen jälkeen. 
Seuraavaa suomenkielistä lehteä saatiin Ruijas-
sa odottaa yli sata vuotta, kunnes Vuoreijan Suo-
mi-seuran vapaaehtoisvoimin toimittama Uus-
kveeni ilmestyi lokakuussa 1981. Seuraavana 
vuonna lehti siirtyi Pohjois-Norjan Suomi-seuro-
jen Liiton tiedotuslehdeksi, ja vuonna 1987 sen 
nimi muutettiin Ruijan Sanomiksi. 2000-luvun 
alkuvuosina lehden ilmestyminen lakkasi. Rui-
jan Kaiku on kveenien äänenkannattaja, joka on 
vuodesta 1995 lähtien kirjoittanut vähemmistöky-
symyksistä. Kuvassa on myös Norjan suomalai-
sen evankelis-luterilaisen seurakunnan lehti Kir-
konkukko sekä Norjalais-suomalaisen yhdistyk-
sen jäsenlehti NFF-NYTT.
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riö palkkasi vuonna 1985 Suomen Oslon 
suurlähetystöön sosiaaliavustajan,124 papil-
le jäi ainoastaan kirkollinen työ. Hän kier-
si eri paikkakunnilla asuvien suomalaisten 
luona ja toimitti esimerkiksi kasteen, ripin 
tai vihkimisen suomeksi. Eri paikkakun-
nilla järjestettiin jumalanpalveluksia sekä 
hartaus- ja muita tilaisuuksia yhteistyössä 
paikallisen Suomi-seuran kanssa. Pasto-
rit olivat mukana Pohjois-Norjan Suomi-
seurojen liiton toiminnassa, osallistuivat 
liittokokouksiin ja kirjoittivat ”papin pals-
taa” Ruijan Sanomiin. Vuosina 1983–1988 
määräaikaista virkaa hoitivat pastorit Pent-
ti Hakala, Timo Sainio, Markku Päiviö ja 
Ilkka Raittila.

Virkaa jatkettiin vuosi kerrallaan 1988 
saakka, jolloin Kirkon ulkosuomalaistyö 
katsoi ajankohtaiseksi muuttaa virka koko 
Norjaa koskevaksi. Samalla asemapaik-
ka muuttui Vesisaaresta Osloon. Peruste-
lujen mukaan papin tarve ei ollut pohjoi-
sessa enää niin polttava kuin vuosikymme-
nen alussa, sillä suomalaisten määrä vähe-
ni nopeasti 1980-luvun lopulla. Pohjoises-
sa toivottiin siirtolaispapin jäävän Ruijaan 
paitsi kirkollisten palvelujen ja sielunhoi-
dollisen työn myös pappien tekemän ansi-

okkaan kulttuurityön vuoksi. Asiasta käy-
tiin vilkasta lehtikirjoittelua. Toimipaikka 
siirrettiin kuitenkin vuoden 1989 alussa 
Osloon, ja virkaan asetettiin pastori Cari-
ta Jansson, jonka toimialueeksi tuli koko 
Norja.

Kolmas vaihe alkoi vuonna 1993, jol-
loin kirkolliskokous päätti lopettaa viran 
Suomessa vallinneen laman aiheuttamien 
säästötoimenpiteiden vuoksi. Voimakasta 
keskustelua aiheuttanut tilanne ratkesi si-
ten, että maahan perustettiin vuoden 1994 
alusta yhdistysmuotoinen Norjan suoma-
lainen evankelis-luterilainen seurakun-
ta (Den finländska evangelisk-lutherska 
församlingen i Norge). Se aloitti toimin-
tansa Norjan valtion ja Suomen kirkon 
tukemana vuonna 1995. Pastori Jansson 
hoitaa Oslosta käsin laajan seurakuntan-
sa asioita ja tekee mm. useita vuosittaisia 
käyntejä eri puolille Norjaa. Työvuoden 
matkoihin kuuluu myös joka joulukuus-
sa tehty laajan kiertomatka seurakunnan 
pohjoisimpiin osiin, jolloin monilla paik-
kakunnilla järjestetään adventtiajan lau-
lu- ja hartaustilaisuuksia. Tiedotus- ja 
kulttuurilehti Kirkonkukko ilmestyy kah-
desti vuodessa.125

Maire Haugen (1925–2003) tuli tunne-
tuksi radioäänenä, jonka raportit Oslos-
ta kiirivät Suomeen aikoina, jolloin televi-
sio vasta teki tuloaan. Hän oli Yleisradion 
pitkäaikainen kirjeenvaihtaja 1950–1970 
–luvuilla. Hän toimi myös Suomen suur-
lähetystön tiedotussihteerinä ja myöhem-
min lehdistöavustajana vuosina 1974–
1983 sekä Matkailun edistämiskeskuk-
sen Oslon toimiston markkinointisihteeri-
nä 1983–1988. Norjaan hän oli muutta-
nut vuonna 1949.

Maire Haugen –  
Suomen Oslon ääni

Vuonna 1997 Oslossa perustettu Suo-
malais-norjalainen kulttuuri-instituutti toi-
mii maiden välistä yhteistyötä ja tiedon-
välitystä vahvistaen. Instituutin laajaan 
toimintakenttään kuuluu muun muassa 
erilaisten kirjailijavierailujen, näyttelyi-
den, konserttien ja seminaarien järjestä-
minen sekä omissa tiloissa että eri puo-
lilla Norjaa. Kulttuuri-instituutti saa perus-
rahoituksensa Suomen opetusministeri-
öltä, minkä lisäksi taustalla ovat kahden-
väliset kulttuurirahastot.

Suomalais-norjalainen
kulttuuri-instituutti
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Öljyteollisuuden ammattimiehet

Öljy- ja kaasuvarojen löytymistä seurannut 
talouselämän voimakas kehitys 1970-luvul-
la teki Norjasta pohjoismaisen talousmah-
din Ruotsin rinnalle. Poraukset Norjan Poh-
janmeren kentillä alkoivat vuonna 1966, ja 
öljytuotanto käynnistyi kesällä 1971. Tämä 
avasi uusia työmahdollisuuksia myös suo-
malaisille. Päinvastoin kuin pohjoisen ka-
lateollisuus, joka työllisti aikanaan suurim-
maksi osaksi ammattikoulutusta saamat-
tomia nuoria naisia, rekrytoi Etelä-Norjan 
telakka-, rakennus- ja öljyteollisuus ammat-
timiehiä ja spesialisteja, joita maassa ei vält-
tämättä ollut omasta takaa riittävästi. 

Työvoiman kysyntä oli siis miesvaltais-
ta, valikoivaa ja sesonkiluonteista. Pysy-
viä työpaikkoja oli vähän. Suurin kysyn-
tä 1970- ja 1980-luvun öljyteollisuudes-
sa oli hyvin koulutetuista ja työkokemus-
ta omaavista metallialan ammattimiehistä, 
joista oli tuohon aikaan puutetta Suomes-
sakin. Monet heistä tulivat erilaisten työ-
voimaa välittävien vuokrausfirmojen kaut-
ta ja kävivät työkomennuksilla ns. ”rep-
pumiehinä” perheiden asuessa koko ajan 
Suomessa. Eniten työtä oli tarjolla uusien 
öljykenttien käyttöönoton yhteydessä, kun 
laitteiden, tuotantolaitosten ja vastaanotto-
satamien rakentamiseen tarvittiin huippu-
kausina väliaikaista työvoimaa. Esimerkik-
si Stavangerissa oli vuonna 1975 öljynpo-
rauslauttojen rakentajista korkeimmillaan 
noin 10 prosenttia suomalaisia.126

Öljytoiminnassa työskentelevien ulko-
maalaisten lukumäärä on vuosien 1975 ja 
1981 välillä kaikkiaan noin 4 000 henkeä. 
Kiinteillä öljynporauslautoilla työsken-
teli vuoden 1982 alussa noin 9 000 mies-
tä, joista ulkomaalaisia noin 14 prosenttia, 
pohjoismaalaisia noin 4,8 prosenttia. Tou-
kokuussa 1982 oli työvoimasta suomalai-
sia miehiä 94 eli runsas prosentti.127

Öljynporauslautta on kuin jättiläisteh-
das, joka poraa öljyä noin viiden kilomet-
rin syvyydestä meren pohjasta. Työpaikan 
vaarallisuuden vuoksi turvallisuusmäärä-
ykset ovat tiukat, mutta palkat ovat huo-
mattavasti paremmat kuin maissa. Elä-
mä lautalla on ilmaista aterioineen ja har-
rastusmahdollisuuksineen. Kahden viikon 
päivävuoroja seuraa kolme vapaaviikkoa ja 
kahden viikon yövuoroja neljä vapaaviik-
koa. Toiminnan alkuvuosina lautoilla työs-
kenteli enemmän suomalaisia, mutta hei-
dän määränsä väheni 1980-luvun kulues-
sa. 1990-luvun alussa todettiin, että ”suo-
malaisilla oli aikoinaan kova maine hyvi-
nä työntekijöinä ja yhtä kova maine vapaa-
ajan viettäjinä. Nyt jäljellä on enää kunnon 
porukkaa.”128

Öljyteollisuus on keskittynyt Stavan-
gerin ja Rogalandin alueelle, mutta talou-
dellisesti kannattavia esiintymiä on etsitty 
myös Pohjois-Norjan edustalla. Jäämeren 
öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämistä suun-
niteltiin jo 1980-luvulla, mutta toiminnan 
aloittaminen siirtyi 2000-luvun puolelle. 

Norjan öljytuotannon käynnistyminen 1970-lu-
vun alussa avasi työmahdollisuuksia suoma-
laismiehille. Suurin kysyntä oli koulutetuista ja 
työkokemusta omaavista metallialan ammatti-
miehistä. – Kuva: Öljynporauslautta Statfjord 
kentällä Pohjanmerellä (Wikipedia).
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Huippuvuorilla asuu kaksi suomalaista ainakin 
osa-aikaisesti, Priitta Pöyhtäri ja Eero Lindberg. 
Alun perin muoniolainen Priitta Pöyhtäri. opet-
taa biologiaa maailman pohjoisimmassa kou-
lussa Longyearbyenissä, Huippuvuorten pääky-
lässä. Hän järjestää miehensä Antonin kanssa 
myös koiravaljakkosafareita turisteille. Heidän 
kokemuksiinsa kuuluu ainutlaatuinen talvehti-
minen Austfjordnesetin pyyntikämpällä, joka si-
jaitsee noin 140 km päässä Longyearbyenistä 
pohjoiseen. Toinen suomalainen on entinen me-
rimies Eero Lindberg (kuva alla), joka jäi mai-
hin ja avioitui Pohjois-Norjan Narvikiin 1960-lu-
vulla. Huippuvuorilla hän on viettänyt lähes kah-
den vuosikymmenen ajan valoisan vuosipuo-
liskon pyytäen hylkeitä, napakettuja ja peuro-
ja. Saaret sijaitsevat yli 600 km Pohjois-Norjan 
rannikolta pohjoiseen, noin puolivälissä pohjois-
navalle mentäessä. Talven kaamos kestää loka-
kuulta helmikuulle ja vastaavasti valoisa keski-
yön auringon kausi huhtikuulta elokuulle. – Ku-
vat: Filmihalli. 
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Norjalaiset tekivät vuonna 2002 päätök-
sen, että Hammerfestin edustalla Jääme-
ressä olevaa Snøhvit-nimistä kaasukenttää 
aletaan hyödyntää sähköä tuottavan kaasu-
voimalan rakentamiseksi. Jättiläismäinen 
rakennushanke herätti välittömästi valta-
via työllistymistoiveita niin Ruotsin kuin 
Suomenkin Lapissa, mutta ainakaan alku-
vaiheessa hanke ei työllistänyt niin paljon 
suomalaisia kuin optimistisimmat odotti-
vat. Vuonna 2003 Hammerfestissa oli noin 
70–80 suomalaista Snøhvit-projektin tar-
joamissa töissä.129 

Sairaanhoitajia ja lääkäreitä

1990-luvun houkutuksina olivat terveyden-
hoidon työpaikat, joita Norjassa oli avoinna 
sairaanhoitajille ja lääkäreille. Esimerkik-
si vuosina 1995–1996 maassa työskenteli 
useita tuhansia ruotsalaisia sairaanhoitajia, 
joista monet tosin palasivat kotimaahansa 
heti työtilanteen parannuttua. Suuren työ-
voimapulan vuoksi Norja aloitti rekrytoin-
nin ulkomailta; vuonna 1997 haettiin lääkä-
reitä ja seuraavasta vuodesta lähtien myös 
sairaanhoitajia mm. Ruotsista, Suomesta, 
Saksasta, Virosta ja Puolasta.130

Vuonna 1998 houkuteltiin suomalai-
sia hoitajia sekä sanomalehti-ilmoituksin 
että erityisten rekrytointifirmojen avulla, 
ja Norjaan lähtikin tuona vuonna yhteen-
sä noin 300 hoitajaa. Ensimmäisenä rekry-
tointi alkoi Oulun seudulla, jossa norjalai-
set toimivat yhdessä suomalaisten työvoi-
maviranomaisten kanssa. Lähtijöille järjes-
tettiin kielikursseja, ja kurssin hyväksytys-
ti suorittaneille luvattiin varma työpaikka. 
Sittemmin värväystoiminta kielikurssei-
neen levisi muillekin paikkakunnille.

Esimerkiksi Oulun työvoimatoimiston 
kautta lähti 200 sairaanhoitajaa Norjaan, 
20 Ruotsiin ja 20 Englantiin. Vilkkaimman 

värväystoiminnan aikana naapurimaa kiin-
nosti todella monia. Turun Sanomat uuti-
soi norjalaisen sairaalan edustajien järjes-
tämää työhönottohaastattelua seuraavasti 
maaliskuussa 1998:

 Ympärillä oli melkoinen vilinä. Pitkäl- ¸
ti toista sataa nuorenpuoleista sairaanhoi-
tajaa eri puolilta Suomea oli tullut otta-
maan selvää, kannattaisiko muuttaa Nor-
jaan. Piiripäällikkö Björn Antonsenin mu-
kaan sairaanhoitajia tarvittaisiin yksistään 
Osloon ja sen lähiympäristöön 200–300 ja 
koko maahan kymmenkertainen määrä. 
Värväreinä Turussa hääri parikymmentä 
norjalaista työvoimaviranomaista ja nor-
jalaissairaaloiden omia osastopäälliköitä. 
--- Konsulentti Klaus Kaila terveydenhoi-
tohenkilökuntaan erikoistuneesta Stovne-
rin työvoimatoimistosta Oslosta arvioi vär-
väystilaisuuteen saapuneita suomalaishoi-
tajia korkeatasoisiksi. ”Maasta on lähdös-
sä arvokasta väkeä.”131

Moni teki lähtöpäätöksen 1990-luvun lop-
puvuosina, jolloin Suomessa oli tarjolla lä-
hinnä vain pätkätöitä tai työttömyyttä. Nor-
jasta puuttui 4 000 sairaanhoitajaa, ja maa 
oli valmis vastaanottamaan pelkästään suo-
malaisia jopa 500–600 henkeä. Vetovoi-
maa lisäsivät palkkojen ja lomakorvausten 
lisäksi mm. keveämmät työpäivät, koska 
hoitohenkilökuntaa oli enemmän. Lisäksi 
päivystysvuorojen järjestämistä ja korvaa-
mista luonnehdittiin suomalaista käytäntöä 
reilummaksi.132 Vuonna 2006 arvioitiin noin 
630 suomalaisen sairaanhoitajan työskente-
levät Englannissa ja saman määrän Norjas-
sa. Heidän määristään eri maissa ei ole yk-
sityiskohtaisia tietoja, mutta kaikkiaan arvi-
oitiin noin 4 000 työikäisen sairaanhoitajan 
työskentelevän ulkomailla.133 
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Tanska on suomalaisille erilainen 
muuttomaa Pohjoismaiden joukos-

sa. Sinne ei ole kohdistunut Norjan tavoin 
aikaisempina vuosisatoina suomenkieli-
sen väestön maahanmuuttoa eikä myös-
kään Ruotsin tavoin 1960- ja 1970-luku-
jen valtavaa siirtolaisuusaaltoa. Tanska ei 
siis ole työsiirtolaisuuden kohdemaa, vaan 
sinne on päädytty ja ehkä joskus ajauduttu-
kin muista syistä. Kuitenkin sinne on men-
ty jo hieman yli sadan vuoden ajan - mil-
loin maataloustyöläiseksi, sotalapseksi tai 
aviopuolisoksi, milloin yksityisyrittäjäksi 
tai virkamieheksi. Onpa sinne ajauduttu hi-
piksi tai pummiksikin. Viime vuosina yhä 
useampi on lähtenyt myös opiskelijaksi. 
Seuraavissa luvuissa luodaan katsaus tans-
kansuomalaisuuden yleispiirteisiin.

”Maitotyttöjä” Tanskanmaalle

Navettatyötä kartanoissa

1850–1870-luvulla Tanskan maataloudes-
sa elettiin huomattavaa korkeasuhdannet-

Tanska 

Marjut Anttonen
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ta; karjatalous kehittyi voimakkaasti, voin 
ja lihan tuotantoa uudistettiin, maita raivat-
tiin ja vähän myöhemmin aloitettiin vielä 
sokerijuurikkaan viljely. Työtä oli tarjol-
la, mutta samaan aikaan varsinkin nuo-
ret haikailivat Amerikkaan lähtöä tai kau-
punkeihin muuttoa, joten maataloudessa ja 
karjanhoidossa oli työvoimapulaa eritoten 
kesäisin. Tilanomistajien mielestä tanska-
laisnaiset eivät edes halunneet tehdä ras-
kasta lypsytyötä lukuunottamatta maatyö-
läisten vaimoja. Kuitenkin palkat olivat 
jopa kaksinkertaiset Ruotsiin verrattuna, 
joten rahaa oli mahdollista säästää vaikka-
pa Amerikan matkalippua varten. Alkuvai-
heessa Tanskaan värvättiin nuoria ruotsa-
laisnaisia, joita alkoi tulla Amerikkaan läh-
teneiden tanskattarien tilalle. Etelä-Ruotsin 
maaseudulla oli liikaväestöä suuren synty-
vyyden seurauksena, eikä matka Tanskaan 
ollut pitkä. Organisoidun värväyksen seu-
rauksena maalaistyttöjä tuli suurin joukoin. 
Elleivät he jääneet palvelijattariksi Köö-
penhaminaan, mikä oli kaikkein suosituin-
ta, jatkoivat he sokerijuurikasviljelmille tai 
karjatiloille. Juurikasviljelmillä työskente-
li 1870-luvun lopulla sesonkiaikoina jopa 
pari tuhatta ruotsalaisnaista. Vuoden 1901 
jälkeen noin kymmenesosa Tanskan karja-
talouden naistyövoimasta oli ruotsalaisia.1

Suomesta työntekijöitä alettiin houkutel-
la sen jälkeen, kun ruotsalaisten kiinnostus 
väheni. Nuoria maalaistyttöjä värvättiin lyp-
säjiksi tanskalaisten kartanoiden navetoihin 
1890-luvulla ja 1900-luvun ensikymmenel-
lä. Värväystoiminta kesti vain muutamia 
vuosia, mutta se herätti tuolloin varsin pal-
jon huomiota molemmissa maissa.

Noin tuhannen nuoren suomalaisnai-
sen muutto Tanskaan osui samaan aikaan 
kuin suuri ”Amerikankuume”, jolloin Poh-
joismaista lähti merten yli noin 2,5 miljoo-
naa ihmistä. Suomesta ja Tanskasta muut-
ti kummastakin yli 300 000 henkeä Ame-

rikkaan ennen ensimmäistä maailmanso-
taa. Näihin lukuihin verrattuna ”malkepi-
ger” eli ”maitotytöt” olivat vain pikkurui-
nen ryhmä muuttovirrassa, mutta samal-
la he kuitenkin olivat osaltaan esimerkki 
työvoiman liikkuvuudesta ja työväenkysy-
mysten kansainvälistymisestä 1900-luvun 
alkuvuosina. Suomessa oli työvoiman yli-
tarjontaa, kun taas Tanskan suurilla karjati-
loilla oli naistyöpaikkoja, joihin houkutel-
tiin työntekijöitä niin muista Pohjoismaista 
kuin Puolastakin.2

Suomalaistyttöjen värväystä 

Tanskalaistiloilla oli työvoiman tarve niin 
suuri, että tanskalaiset perustivat vuonna 
1901 erityisen välitystoimiston ulkomaa-
laisia maatyöläisiä varten. Sen tarkoitus oli 
myös tuoda järjestystä villiintyneeseen ti-
lanteeseen, joka huononsi Tanskan mainetta 
sitä mukaa kun tieto toimintaan liittyneistä 
ikävistä puolista levisi naapurimaissa.

Suomalaisten värvääminen alkoi vuosina 
1900–1901, mutta erityisen aktiivista toimin-
ta oli vuosina 1902–1904, jolloin järjestöllä 
oli kaksi edustajaa Suomessa. Esimerkiksi 
keväällä 1902 julkaistiin suomalaislehdissä 
ilmoituksia, joissa etsittiin lypsytaitoisia ja 

Ilmoitus tanskalaisessa Herregårdenes Hoved-
Adresseavis -lehdessä 14.8.1903.
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maataloustöihin tottuneita tyttöjä lähtemään 
Tanskaan. Syksyllä 1902 nuoria naisia läh-
ti useina ryhminä: esimerkiksi Tampereelta 
junaan nousi ensin 53 ja vähän myöhemmin 
vielä 30 lähtijää. Tukholman kautta matkus-
ti loka-marraskuussa yhteensä 30 tyttöä.3 
Heidän saapumistaan Skeppsbron satamaan 
Tukholmassa kuvaa Gefle-Postenin kirjeen-
vaihtaja 6.11.1902 seuraavasti:

... niin liikuttavaa inhimillistä avutto- ¸
muutta, mikä ei hevin lähde mielestä. Höy-
rylaivalla oli tullut viitisenkymmentä nuor-
ta suomalaista naista, joista vain yksi ai-
noa ymmärsi ja pystyi auttavasti puhu-
maan ruotsia... Koko seurue oli matkal-
la Tanskaan, jossa heidän piti saada eri 
paikkakunnilta työtä juurikaspellolla, to-
sin vain melko lyhyeksi ajaksi. He pysytte-
livät yhtenä ryhmänä ja näyttivät äärimäi-
sen säikähtäneiltä vieraassa kaupungissa 
ja vieraiden ihmisten uteliaiden ja myötä-
tuntoisten katseiden alaisina. Mikä heidän 
kohtalokseen tulisi, kun heillä ei ollut edes 
mahdollisuuttakaan tehdä itseään ymmär-
retyiksi tai ymmärtää muita?4

Toukokuussa 1903 tiedetään Viipurin ym-
päristöstä lähteneen 60 palvelustyttöä, joil-
le oli luvattu 225 mk vuosipalkkaa, mikäli 
he jäisivät viideksi vuodeksi. Samana vuon-
na lähtijöitä tuli useina ryhminä eri puolil-
ta maata, niin Mikkelistä, Tampereelta kuin 
Helsingistäkin. Muutaman vuoden aikana 
Tanskaan tuli 500–600 nuorta suomalais-
lypsäjää. Värväystoiminta alkoi laantua 
vuonna 1907, mutta jatkui kuitenkin vähäi-
sempänä aina vuoteen 1910 saakka. Kaiken 
kaikkiaan Tanskaan lähti 1900-luvun ensi-
kymmenellä lähes tuhat suomalaistyttöä. 
Useimmat työskentelivät Sjællandin, Fy-
nin ja Jyllannin suurimmilla tiloilla, mut-
ta saattoivat vaihtaa useinkin työpaikkaa. 
Jotkut kävivät Tanskassa useamman kerran 

sesonkitöissä ja palasivat välillä Suomeen. 
Osa tytöistä palasi jossain vaiheessa lopul-
lisesti Suomeen, osa lähti Amerikkaan, ja 
osa jäi Tanskaan.5

Työolot

Suomessa värväämiseen suhtauduttiin mo-
nin paikoin hyvinkin kielteisesti. Tämä tuli 
esiin mm. sanomalehtien uutisoinnissa ja 
mielipidekirjoituksissa, joissa varoiteltiin 
sekä Tanskaan menosta että työvoimaa vä-
littävän agentin toiminnasta. Varoituksen 
sanat kaikuivat mm. Åbo Underrättelseris-
sä, Hufvudstadsbladetissa ja Työmies-leh-
dessä. Työmies painotti vuonna 1903, ettei 
suomalaisten pitäisi antaa huijata itseään 
heikolla palkalla huonoihin oloihin, lähes 
jopa orjatöihin. Lehden mukaan nuoria 
naisia houkuteltiin painamaan tanskalais-
ten palkkoja alas, mikä oli paheksuttavaa 
kansainvälisen työväenliikkeen ja prole-
tariaatin solidaarisuuden ja yhteishengen 
kannalta. Lisäksi vedottiin, etteivät suoma-
laiset lähtisi maahan, jossa vaadittiin kovaa 
työntekoa, ja jossa ruoka oli ”suomalaisel-
le vastenmielistä sekä asumukset kylmiä 
ja epäviihtyisiä” – ja tämän lisäksi mel-
keinpä pahimpana seikkana se, että ”sau-
nat puuttuivat”. Varsinkin suomenkielisten 
maalaistyttöjen muuttoa Tanskaan pidet-
tiin vaikeana ja vaarallisena – he kun eivät 
osanneet kieltä lainkaan - kun taas ruotsin-
kieliseltä maaseudulta lähtevien arveltiin 
selviytyvän paremmin. Jälkeenpäin näin 
voimakkaan kielteistä suhtautumista maas-
tamuuttoon on pidetty jopa epätavallisena, 

Ilmoitus Uudessa Suomessa 19.9.1903.



Marjut Anttonen – 63 

koska samaan aikaan nuoret naiset matkus-
tivat kuitenkin työn perässä niin Pietariin 
kuin Amerikkaankin.6

Tanskaan menneet tytöt lähettivät leh-
tiin muutamia kuvauksia raskaista työolois-
taan. Lypsäminen kävi voimille, sillä yhden 
työntekijän tavallinen tinki oli 18–20 leh-
män lypsäminen kahdesti päivässä. Jotkut 
lypsivät jopa 20–22 lehmää kolmestikin 
päivässä. Päivät venyivät pitkiksi; kun aa-
muneljältä aloitettiin, päästiin lopettamaan 
illalla yhdeksän aikoihin, minkä välillä pi-
dettiin parin tunnin lepotauko. Monet valit-
tivat ruoasta ja asumisoloista, vaikka vär-
väysagentti torjuikin julkisuudessa kaikki 
moitteet. Kommentteja tuli myös huonos-
ta kohtelusta ja ilkeistä työtovereista, joi-
den mielestä suomalaiset olivat tulleet pol-
kemaan palkkoja. Oikeudet puuttuivat ja 
kieliongelmat vaivasivat. Välitystoimis-
toa syytettiin petoksesta ja valehtelusta, 
koska työolot eivät läheskään aina vastan-
neet luvattuja. Epäkelvollisista oloista ker-
toi myös se, että osa ulkomaalaisista työn-
tekijöistä ilmoittautui viranomaisille. Var-
sinkin suomalaiset ja puolalaiset lähetettiin 
kotiin ilman tarkempia tutkimuksia.7

Tanskalainen välitystoimisto myönsikin 
jo toiminnan alkuvaiheissa, että suomalais-
ten olot olivat puutteelliset. Jo vuonna 1901 
se painotti tilanomistajille, että suomalaiset 
työntekijät olivat vieraita, joita oli ehdotto-
masti kohdeltava ystävällisesti ja inhimilli-
sesti, minkä lisäksi heidän asuinhuoneitaan 
piti myös lämmittää talvella.8

Apua ja sielunhoitoa

Nuorten naisten kristillinen yhdistys 
(NNKY) kiinnitti tilanteeseen huomiota 
vuonna 1903 saatuaan Tanskassa toimivilta 
naislähetystyön tekijöiltä tiedon kartanois-
sa työskentelevistä suomalaisista. Nämä 
kielitaidottomat tytöt tarvitsivat apua, sillä 

ilman tukea ja turvaa he saattaisivat joutua 
vaikeuksiin. Sanottiin, ettei kartanoiden 
herrasväki puuttunut suomalaisten elämään 
niin kauan kun nämä vain tekivät työnsä 
kunnolla. Nuoret naiset, jotka ehkä olivat 
ensimmäistä kertaa poissa kotoa, joutuivat 
asumaan kartanoiden työväen asuntoloissa. 
Väentuvissa tanssittiin ja juopoteltiin, eikä 
yövieraiden käyntejä kontrolloitu. Tilan-
teeseen tutustuneet henkilöt raportoivat an-
keista oloista ja hätään joutuneista tytöistä.

Asia herätti huomiota myös Suomen 
lehdistössä. NNKY pyysi apua professo-
ri Gösta Grotenfeldilta, joka tunsi Tanskan 
olot opiskeltuaan Kööpenhaminan maata-
louskorkeakoulussa vuosina 1877–1879. 
Grotenfelt laati vetoomuksen, jolla ke-
rättiin varoja karjapiikojen parissa tehtä-
vään avustustyöhön. Myös tanskalainen 
värväystoimisto tarjosi yllättäen apuaan 
myöntäen varat eräänlaisen diakoniatyön-
tekijän lähettämiseksi paikalle. Tähän teh-
tävään valittiin vuoden 1904 alussa neiti 
Jenny Forsskåhl Porvoosta. Hän kävi en-
simmäisen kerran tutustumassa tilantee-
seen syksyllä 1904 ja kiersi 4 kuukauden 
aikana 111 maatilalla. Niillä työskente-
li tuolloin yhteensä 312 suomalaistyttöä. 
NNKY:n työntekijä arvioi suomalaisten 
työolot jokseenkin hyviksi. Lisäksi tyttö-
jä oli neuvottu valittamaan mahdollisesta 
huonosta kohtelusta yhdistyksen sihteeril-
le. Sen sijaan sosiaalinen puoli oli huono; 
tiloilla vietettiin siveetöntä elämää, monet 
juopottelivat, ja peräti 61 tyttöä odotti tai 
oli jo saanut aviottoman lapsen. Kööpenha-
minassakin oli vaikeuksiin joutuneita nuo-
ria naisia, joita NNKY auttoi sairaalahoi-
toon tai kotimatkalle.9

Kööpenhaminan Suomalaisen Seuran 
perustamiskokouksessa 25. marraskuuta 
1904 asia oli myös esillä. Perustamispöytä-
kirjan neljännessä pykälässä on merkintä, 
jonka mukaan:
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Keskusteltiin siitä, tokko Seuran puo- ¸
lesta kirjoitettaisiin Suomen Sanomaleh-
tiin, siitä yhdistyksestä, joka toimittaa työ-
voimia Tanskaan. Päätettiin jättää asia 
sikseen, kunnes lähemmin kuultaisiin, mitä 
seurauksia Suomen lehdissä näinä aikoina 
ilmestyy? Niistä etupäässä, professori Gro-
tenfeldin kirjoituksista tulisi olemaan.10 

Suomalaisen NNKY:n toiminta kesti Tans-
kassa yhteensä neljä vuotta. Neiti Forsskåh-
lin toimintaa tuli jatkamaan neiti Sandberg 
vuonna 1906. Hän palasi Suomeen huhti-
kuussa 1908. Suomalaisia ei enää tullut maa-
han sen jälkeen kun Tanska alkoi hankkia 
työvoimaa Baltiasta, Puolasta ja Venäjältä. 
Maahan jääneet suomalaiset lypsäjät sijoit-
tuivat yhä laajemmalle alueelle Tanskaan. 
NNKY:n toiminnan merkitys väheni. Se oli 
myös kohtuuttoman kallista ja teki itsensä 
tarpeettomaksi, sillä maahan pysyvämmin 
jääneiden suomalaisten katsottiin sopeu-
tuneen riittävästi. He olivat oppineet luke-
maan ja kirjoittamaan tanskaa eivätkä olleet 
enää kielen vuoksi eristyksissä. Tarvittaessa 
heillä oli mahdollisuus kääntyä Tanskan kir-
kon avustustoiminnan puoleen.11

Tanskaan jääneitä ”maitotyttöjä”

Osa suomalaisista palasi siis Suomeen,12 
mutta osa jäi lopullisesti Tanskaan. Heidän 
vaiheistaan on hyvin vähän tietoja, mut-
ta joitakin mainintoja löytyy sieltä tääl-
tä. Esimerkiksi Kööpenhaminan Suoma-
laisen Seurassa puheenjohtajana toiminut 
Liisa Petersen on kertonut kuinka seuran 
jäsenistöön kuului 1950-luvulla iäkkäitä 
suomalaisnaisia, joista osa oli tullut Tans-
kaan vuosisadan alussa lypsäjiksi. Lisäksi 
nämä ”vanhat mummot kävivät lainaamas-
sa kirjoja” seuran kirjastosta.13 Eläkevuosi-
na suomalaisseurasta tuli heille tärkeä koh-
tauspaikka. 1960-luvun alussa kirjoitettiin 

Kööpenhaminan Suomalainen -lehden esi-
puheessa seuraavasti:

Meillä on monta uskollista jäsentä, jotka  ¸
käyvät jatkuvasti illoissamme. He ovat ol-
leet täällä jo 50 vuotta ja enemmänkin. He 
ovat herttaisia, hymyileviä ja tyytyväisiä. 
He saattavat naureskella, kun esim. tanssi-
lattialle ei ole vilkkaasti menijöitä, ja tuumi-
vat, pitäisikö heidän mennä näyttämään.14

Viimeinen leposijakin saattoi löytyä Tans-
kasta. Seuran jäsenlehtisestä löytyy seuraa-
va ilmoitus otsikolla: Joukostamme ovat 
poistuneet:

Neiti  ¸ Hilda Harvio, k. 24.9.1962. Mo-
nien ystävien läsnä ollessa hänen siunat-
tiin 27.9. Mormonien kirkossa ja haudat-
tiin Vestre Kirkegårdiin. Neiti Harvio oli 
syntynyt 12.12.1883 ja tuli Tanskaan 1903 
töihin suureen maakartanoon. Niistä ajois-
ta hän kertoili hauskoja tarinoita. Hän oli 
harvinaisen huumorintajuinen ja auttavai-
nen ihminen. Viimeiset seitsemän ikävuot-
taan neiti Harvio oli kahden kurkkuleikka-
uksen vuoksi täysin puhekyvytön ja joutui 
kirjoittamaan kaikki, mitä tahtoi sanoa.15

Kööpenhaminan Suomalainen Seura 
1900-luvun alussa 

Seuran perustaminen

Samoihin aikoihin vuonna 1904, kun maa-
laistytöt vaelsivat navettatöihinsä, perus-
ti suomalaissyntyinen tohtorinrouva Eva 
Moltesen Kööpenhaminassa suomalais-
seuran, joka on ilmeisesti yksi vanhimmis-
ta ulkosuomalaisjärjestöistä.

Seuran perustajajäsenen saapuminen 
Tanskaan liittyi maassa 1800-luvun puo-
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livälissä syntyneeseen kansanopistoaat-
teeseen, joka oli saanut suuren suosion 
Pohjoismaissa.18 Monet kävivät hake-
massa oppia Tanskasta. Näin teki myös 
Joroisista syntyisin oleva nuori opettaja-
tar Eva Hällström (1871–1934), joka tuli 
Tanskaan tutustuakseen Askovin kansan-
opistoon. Hän oli toiminut Maaningan 
kansanopiston opettajana vuodesta 1895, 
minkä jälkeen hän sai stipendin Tanskaan. 
Paitsi opistoaatteeseen hän tutustui Asko-
vissa myös historianopettajana toimivaan 
tohtori Molteseniin. Heidät vihittiin Maa-
ningalla vuonna 1898, minkä jälkeen pa-
riskunta palasi Tanskaan. Tohtori Molte-
senista tuli sittemmin Tanskan ulkominis-
teri.19

Kööpenhaminassa Eva Moltesen ha-
lusi perustaa seuran kaupungissa asuvien 
suomalaisten yhdyssiteeksi. Perustava ko-
kous pidettiin 25.11.1904. Seuran pöytä-
kirjat ovat tallella ja niiden perusteella on 
seuran historiikkia kirjoitettu jo kahdes-
ti. Kokouksen perustamispykälän jälkeen 
on kirjattu: ”Wirantoimittajain vaali! Wa-
littiin puheejohtajaksi, Rouva Tohtorinna 
Eva Moltesen, varapuheenjohtajaksi Her-
ra Antti Poutanen. Rahaston hoitajaksi, Hr 
August Halldin, ja Pöytäkirjuriksi, Nei-
ti Sandra Kosonen.”20 Tilaisuuden lopuk-
si saatiin kuulla lausuntaa sekä tohtorinna 
Moltesenin esitelmä Johan Ludvig Rune-
bergistä.

Moltesenin perheen palvelijana oli tuol-
loin Maaningan kansanopistossa oppilaa-
na ollut Riikka Väisänen, joka kertoi myö-
hemmin, että alkuaikoina kokouksia pi-
dettiin Moltesenien kodissa ”ruokasalin 
pöydän ympärillä”. Eva Moltesen perusti 
seuralle myös oman kirjaston, joka sijaitsi 
aluksi Moltesenien kotona. Ensimmäisenä 
kirjastonhoitajana toimi Riikka Väisänen. 
Hän oli vuosikymmenet mukana seuran 
toiminnassa ja hänet nimitettiin kunniajä-

”Uuvelta vuodelta pääsin kuninkaan tai-
deakatemiaan, johon oli kyllä vaikea 
päästä, sillä ennen kuin sinne vastaan 
otetaan, täytyy osata paljo enemmän, 
kuin minä osaan vielä! Vaan kuitenkin 
pääsin profes. Bissenin, W. ja C. Thom-
senin y.m. avulla akatemiaan. Joka on 
toista kuin Helsingin taiteyhtyessä, sillä 
täällä ei ensinkään piirusteta toisten ku-
vain jälkeen! vaan ihmisden ja kipsi kuva-
in mukaan. Eilen piirustimme nyletyn ih-
misen mukaan, joka haisi vähän jo.

Carl Thomsen käskee minun sanoa 
suomalaisille, että ei suomalaisten tarvit-
se mennä Saksan maalle piirustamaan ja 
maalaamaan Suomen metsiä, sillä tääl-
läkin oppii niin hyvin jos ei paremmin sillä 
täällä paraikaa on monta Norjan ja Ruot-
sin maalaria samassa akatemiassa.” 16 

Tällä tavoin kuvasi Johannes Takanen 
taideopintojensa alkua Kööpenhaminas-
sa. Opiskeltuaan kaksi vuotta Helsingis-
sä Suomen Taideyhdistyksen piirustus-
koulussa tämä lahjakas maalaisnuoru-
kainen sai mahdollisuuden lähteä syksyl-
lä 1867 Kööpenhaminaan. Hänellä oli ko-
timaassa tukenaan monia mesenaatteja, 
jotka keräsivät rahaa suojattinsa opinto-
jen turvaamiseksi. Kuninkaallisessa tai-
deakatemiassa viettämiensä kuuden 
vuoden aikana Takanen kehittyi huomat-
tavaksi kuvanveistäjäksi, joka sai työtila-
uksia niin Tanskasta kuin Suomestakin. 
Tunnetuin Kööpenhaminassa valmistu-
neista töistä oli viipurilaisten tilaama kan-
nelta soittavaa Väinämöistä esittävä ul-
koveistos. Kuten moni taiteilija 1800-lu-
vulla, mm. kuvanveistäjä Walter Rune-
berg, jatkoi Takanenkin matkaansa Köö-
penhaminasta Roomaan.17

Johannes Takanen Kööpenhami-
nan kuninkaallisessa taideakate-
miassa 1867–1873
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seneksi vuonna 1946 vanhimpana elossa 
olevana perustajajäsenenä.21

Seuran jäsenistä monet olivat työläisiä 
ja käsityöläisiä, joten jäsenten ja puheen-
johtajan väliset sosiaaliset erot aiheuttivat 
ilmeisesti toimintaan jännitteitä. Ensim-
mäisen puolivuotiskauden jälkeen tohtorin-
na Moltesenin tilalle valittiin puheenjohta-
jaksi lasinpuhaltaja August Pälli. Samoihin 
aikoihin kirjasto, pieni kirjakokoelma, siir-
rettiin herra Halldinin luokse osoitteeseen 
Jägersgade 17, jonne hankittiin kirjoja var-
ten seuralle oma kaappi. Eva Moltesenin 
nimi hävisi tämän jälkeen pöytäkirjoista 
pitkäksi aikaa. Vuonna 1915 pidettyyn seu-
ran 11-vuotisjuhlaan hänet kuitenkin kut-
suttiin juhlapuhujaksi.22

Historiallisia hetkiä vietettiin marras-
kuussa 1989, jolloin Kööpenhaminan Suo-
malainen Seura kutsui jäseniään 85-vuotis-
juhliin. Juhlaohjelmassa ”Illan kunniavie-
ras rouva Bodil Relander esitelmöi äidis-
tään Kööpenhaminan Suomalaisen Seuran 
perustajasta Eva Moltesenista.”23

Seuran puheenjohtaja Heini Koefoed oli 
tavoittanut Moltesenin tuolloin 88-vuotiaan 
tyttären, rouva Bodil Relanderin Suomesta. 
Kunniavieraaksi kutsuttu rouva saapui juh-
liin ja tottuneena luennoitsijana kertoi elä-
västi äidistään ja lapsuudenkodistaan. Hän 
oli viettänyt lapsuutensa Kööpenhaminas-
sa, mutta muuttanut aikuistuttuaan äitinsä 
kotimaahan Suomeen, kun taas veljet valit-
sivat Tanskan.24

Kööpenhaminan Suomalainen Seura vietti 11-vuotisjuhlaansa 27.11.1915. Seuran perustaja Eva Molte-
sen piti juhlapuheen. Valokuva on ainoa yhdistyksen kuvista, missä Eva Moltesen on mukana. Hän is-
tuu keskellä kukkakimppu sylissä. Hänen edessään on 4-vuotias Leona Munk, Josefina Andreasenin tyt-
täret sekä 4-vuotias Toivo Usko Juvonen. Toisessa rivissä vasemmalta ovat Augusta Uffelmann, Mimmi 
Munck, Theodor Munck, Rosa Nyberg, Eva Moltesen, Josefina Andreasen, Matilda Bly, Liinu Nejrdi, Eini 
Vilenius, Sofia Hakulinen o.s. Juvonen, Mimmi Adamsson o.s. Lindqvist. Kolmannessa rivissä Hilda Suo-
mi, Anna Koivula, viidentenä Hilma Aarnio (myöh. Backman), seitsemäntenä Fredrik Nejrdi, Heikki Ha-
kulinen, Emil Karhu. Takarivissä vasemmalta Heinrich Uffelman, viidentenä puheenjohtaja K.F. Levander 
(frakissa), loput tanskalaisia. – Kuva: Kööpenhaminan Suomalainen Seura.
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Valistusta ja illanviettoja 

1900-luvun alussa Kööpenhaminan Suo-
malainen Seura tarjosi jäsenilleen sekä va-
listusta että viihdettä, mutta näiden määräs-
tä keskusteltiin tuon tuosta.

Vuonna 1906 pidettiin seitsemän ko- ¸
kousta, joissa kuultiin esitelmiä ja keskus-
teltiin toiminnan suuntaviivoista. Tämä oli 
jäseniä suuresti kiinnostava kysymys. Oli-
ko valistusohjelma oleva seuran päätar-
koituksena, vai tuliko seuran tyydyttää etu-
päässä jäsentensä huvittelukaipuuta. Täs-
tä vallitsi jäsenten kesken vakava erimieli-
syys. Näyttää siltä, että tanssi-iltojen, naa-
miaisten, rusetti- ja paketti-iltamien pito 
voitti enemmistön puolelleen.25

Viime vuosisadan alulle tyypillinen valis-
tus- ja sivistysaatteen henki näkyi toimin-
nassa. Yhdessä kokouksessa päätettiin esi-
merkiksi se, että vain joka kolmas kokous 
oli oleva tanssi-iltama ja muut keskustelu-
kokouksia ”jäsenten henkisen kehityksen 
edistämiseksi”. Jäsenet seurasivat myös 
Suomen poliittisten olojen muutoksia, 
mikä heijastui kokousten aiheisiin. Alus-
tuksia pidettiin mm. valtiollisesta äänioi-
keudesta, sosialismista ja työväenliikkeen 
asioista. Tärkeitä olivat myös raittiuskysy-
mykset sekä tuolle ajalle ominaiset siveys- 
ja moraalikysymykset. Jäseniä oli tuossa 
vaiheessa vain 17, joista seitsemän epä-
varmaa ja jäsenmaksujaan laiminlyönei-
tä. Tanssi-iltamiin, joita järjestettiin lähes 
kuukausittain, myytiin tavallisesti 70–80 
lippua.

Vuoden 1907 huomattavin tapahtuma oli 
seuran oman Eteenpäin-lehden perustami-
nen, jonka toimittajaksi valittiin herra K.F. 
Levander. Lehti ilmestyi kolmisen vuotta, 
minkä jälkeen toiminta hiipui. Vuonna 1918 
se päätettiin herättää uudelleen henkiin.

Kööpenhaminassa asuvat suomalaiset 
seurasivat Suomen poliittista tilannetta; 
esim. vuonna 1910 kirjoitettiin Helsingin 
Sanomiin vastalause Venäjän hallituksen 
sortotoimien vuoksi. Suomen itsenäistymi-
sen kunniaksi päätettiin hankkia Suomen 
lippu sekä pidettiin erityinen juhlakokous. 
Tämän juhlan myötä uusia jäseniä ilmoit-
tautui seuraan niin paljon, että jäsenmäärä 
kohosi 27 henkeen. Vuoden 1918 tapahtu-
mien yhteydessä keskusteltiin mm. sosiaa-
lisista kysymyksistä sekä punavankien ja 
–pakolaisten tilanteesta. Seura myös antoi 
tilapäisesti satunnaista raha-apua Kööpen-
haminaan saapuneille punapakolaisille.

1920-luvulla seuran toiminta oli suu-
rimmaksi osaksi iltamien ja muiden huvi-
en järjestämistä, kun taas kokouksiin osal-
listuminen näytti houkuttelevan jäsenistöä 
vähemmän. Vuosikymmenen loppuhuipen-
tumana järjestettiin seuran 25-vuotisjuh-
la ravintola Nimbin huoneistossa 24. mar-
raskuuta 1929. Kunniavieraana oli Suo-
men Kööpenhaminan lähettiläs professori 
E.N. Setälä. Arvokkaaseen ohjelmaan kuu-
lui laulukuoron esitys ja Finlandia-filmin 
katsominen sekä lopuksi Suomen ja Tans-
kan kansallislaulut. Tämän jälkeen seuran 
toiminnasta ei ole pöytäkirjatietoja. Muis-
titiedon mukaan seura kokoontui myös 
1930-luvulla.26

Sotalapseksi Tanskaan

Talvisodan sytyttyä marraskuussa 1939, tar-
josivat ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalai-
set apuaan ehdottamalla suomalaislasten vä-
liaikaista oleskelua naapurimaissa.27 Kaiken 
kaikkiaan Suomesta lähetettiin talvi- ja jat-
kosodan aikana yhteensä noin 75 000 lasta, 
joista valtaosa eli noin 70 000 Ruotsiin, va-
jaat 4000 Tanskaan ja hieman yli 100 lasta 
Norjaan. Laajuudessaan tämä lastensiirto on 
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ollut maailmanennätys. Siihen suhtauduttiin 
Suomessa ristiriitaisin tuntein ja kriittisiä 
kommentteja esitettiin niin eduskuntakes-
kusteluissa kuin lehdistössäkin, kunnes so-
tasensuuri kielsi kaiken vastustuksen.

Tanskalaisten avustushalukkuudesta 
kertoo se, että lähes 50 000 kotia tarjoutui 
vuosien 1940–1946 aikana ottamaan suo-
malaislapsen hoitoonsa. Maahan lähetet-
tyjen lasten määrä jäi kuitenkin suhteelli-
sen alhaiseksi tilanteen muuttuessa ratkai-
sevasti huhtikuussa 1940, kun saksalaiset 
miehittivät niin Tanskan kuin Norjankin. 
Lastensiirrot Norjaan loppuivat kokonaan. 
Tanskaankaan heitä ei enää voitu lähettää 
yksityisten aloitteesta, kuten talvisodan ai-
kana, jolloin oli lähetetty noin sata lasta.28

Lähes neljä tuhatta matkalaista

Lasten kuljetuksia muonituksineen ja ter-
veystarkastuksineen sekä sijoittamista 
tanskalaiskoteihin organisoivat Tanskas-
sa järjestöt Det Frie Nord (Vapaa Pohjola) 
ja Finlandshjælpen (Suomen apu). Jatko-
sodan puhkeaminen aiheutti näille entistä 
vaativampia tehtäviä, sillä tuolloin alettiin 
siirtää suuria lapsimääriä turvaan. Heidät 
kuljetettiin lottien saattelemana ensin Tu-
rusta laivalla Tukholmaan ja sieltä junalla 
Kööpenhaminaan. Aluksi lapset viettivät 
pari-kolme päivää retkeilymajassa, josta 
uudet kasvatusvanhemmat kävivät hake-
massa heidät kotiin.

Suurimmat ryhmät siirrettiin Tanskaan 
vuosina 1941 ja 1942. Syksyllä 1941 Det 
Frie Nord ja Finlandshjælpen järjestivät 
Tanskaan noin tuhat lasta, joiden oli määrä 
palata seuraavana kesänä Suomeen. Mukana 
oli suomalaisia opettajia ja sosiaalihuoltajia. 
Matkaan lähetettiin myös pienempiä ryh-
miä. Esimerkiksi muutamat tanskalaiset yri-
tykset antoivat apuaan tarjoamalla yhteensä 
parille sadalle lapselle oleskelun Tanskassa. 

Muun muassa Lohjan Kalkki Oy:n ja Parais-
ten Kalkki Oy:n työntekijöiden lapsia kulje-
tettiin marras-joulukuussa 1941 tanskalais-
ten sementtitehtaiden kustannuksella Tans-
kaan. Heitä nimitettiin ns. sementtilapsiksi.

Kotiinpaluuta ei voitukaan toteuttaa ke-
sällä 1942 Suomessa vallitsevan tukalan 
tilanteen, ruokapulan ja jatkuvien ilmahä-
lytysten vuoksi. Sen sijaan lapsia lähetet-
tiin lisää Tanskaan. Varsinkin toukokuus-
sa 1942 lähti paljon koululaisia kesäloman 
ajaksi ”syömään ja vahvistumaan” tanska-
laiskoteihin. Korkeimmillaan suomalais-
lasten lukumäärä oli noin 3800. Kotimat-
kaa suunniteltiin syyslukukauden alkuun, 
mutta tilanne oli pommitusten ja miinavaa-
ran vuoksi entisestään vaikeutunut. Suo-
meen lähetettiin vain vajaat 600 lasta, hei-
dän joukossaan olivat vanhimmat koululai-
set sekä ne, joilla oli eniten sopeutumisvai-
keuksia. Monen lapsen kesäloma Tanskas-

Suomalaiset sosiaalikuraattorit työskentelivät 
Tanskaan sijoitettujen suomalaisten sotalasten 
parissa. – Kuva: Siirtolaisuusinstituutin arkisto.
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sa venyikin siis paljon ennakoitua pitem-
mäksi, usein lähes kahdeksi vuodeksi.29

Elokuussa 1943 tuli Suomesta määräys, 
että kaikki lapset oli lähetettävä takaisin 
Suomeen. Kotimatkalle lähti tuolloin noin 
2000 lasta, ja loput pienempinä ryhminä 
myöhemmin. Paluumatka tehtiin Kööpen-
haminasta laivalla Malmöhön ja edelleen 
junalla Tornion kautta Suomen puolelle. 
Laivaliikenne Tukholman ja Turun välillä 
ei toiminut, koska väylät olivat miinoitet-
tuja. Junamatka kesti viikon.

Sodan loppuvaiheessa 1944–45 käytiin 
Lapin sotaa, jossa saksalaiset peräytyivät 
maasta Suomen tehtyä erillisrauhan Neu-
vostoliiton kanssa. Tuossa vaiheessa tans-
kalaiset hävittivät kaikki sotalapsia koske-
neet asiakirjat, koska pelättiin saksalais-
miehittäjien mahdollisen koston kohdistu-
van maassa oleviin suomalaislapsiin.30

Suuri osa Tanskaan viedyistä lapsista lähti 
Etelä-Suomen kaupungeista, joissa pommi-
tusvaara ja elintarvikepula olivat suurimmat. 
Heistä kolmannes oli kotoisin pääkaupunki-
seudulta. Yhtenä ryhmänä olivat evakkoon 
joutuneiden siirtokarjalaisten lapset. Alku-
vaiheessa lähetettiin enimmäkseen alle kuu-
sivuotiaita lapsia, mutta ikärajaa kohotettiin 
myöhemmin jopa 14 ikävuoteen. Suurin osa 
lähtijöistä oli alle 12-vuotiaita. Enemmistö 
oli Tanskassa vajaan vuoden, kun taas osa 
pääsi palaamaan paljon alkuperäistä suun-
nitelmaa myöhemmin, jotkut vasta viiden 
vuoden kuluttua. Tanskaan jäi pysyvästi va-
jaat 500 lasta, joista osa adoptoitiin ja osasta 
tehtiin kasvatussopimus. Heidän joukossaan 
oli eniten niitä, jotka olivat tulleet Tanskaan 
hyvin pieninä.31

Kahden kodin välillä

Lastensiirtoihin liittyi monenlaisia kysy-
myksiä; miten pienet lapset kestäisivät 
eron vanhemmistaan, entä miten he so-

peutuisivat täysin vieraaseen ympäristöön. 
Kielivaikeudet olivat osa alkuaikojen on-
gelmista. Kahdeksanvuotiaana Tanskaan 
saapunut suomalaispoika muistelee ensim-
mäisten päivien kokemuksia uudessa kieli-
ympäristössä seuraavasti:

Seuraavana aamuna minut aterioinnin  ¸
jälkeen ohjattiin leikkikalukaapille, ja siitä 
se aika sitten lähti kulumaan. Kieliopinnot 
alkoivat välittömästi. Äitini toi luettavak-
seni Finlandshjælpenin toimittaman Par-
lørin, josta tulikin minulle rakas lukemis-
to muutaman viikon ajaksi. Ensin osoitte-
limme toisillemme eri aihepiirien lauseita 
ja äänsimme niitä tanskaksi ja suomeksi. 
Ainoa lause, jonka äitini oppi, oli ”Onko 
sinulla nälkä?”. Sitä hän ei väsynyt tois-
tamaan alkuviikkoina, ja lähes aina tuli 
myönteinen vastaus.32

Tanskassa oli ruokaa yllin kyllin, ja tämä 
muisto on noussutkin jälkeenpäin moni-
en sotalasten kertomuksissa voimakkaasti 
esille. Viime vuosina on julkaistu useissa 
teoksissa heidän omakohtaisia kirjoituksi-
aan ja muistelmiaan. Niistä näkyy hyvin 
se, että lasten reagointitavat ja muistot ovat 
yksilölliset. Toiset ovat selviytyneet hyvin 
ja pitävät kokemuksiaan rikkautena ja kas-
vuna kaksikulttuurisuuteen. Toisille taas 
sotalapseksi joutuminen on ollut syvästi 
traumatisoiva hylkäämiskokemus. Monis-
sa julkaistuissa muistelmissa on voittopuo-
lisesti valoisa ja myönteinen sävy. Samalla 
on kuitenkin muistutettu siitä, että sellaiset 
lapset, joiden muistot ovat kovin ikäviä, ei-
vät välttämättä halua aikuisenakaan palata 
niihin takaisin, puhumattakaan niiden jul-
kaisemisesta.33

Tanskassa vietetyn ajan myönteiseksi 
puoleksi on mainittu mm. aineellinen tur-
vallisuus: valoa, lämpöä, puhtautta ja ruo-
kaa oli riittävästi. Monet ovat kirjoittaneet 
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jopa pitkiä luetteloita erilaisista ruoista, joi-
ta he saivat syödäkseen. Ruokaan ja tapa-
kulttuuriin liittyviä huomioita onkin muis-
telmissa paljon, ja ne antavat kiinnostavat 
ajankuvan 1940-luvun elämästä tanskalais-
kodeissa. Oleskelun pitkittyessä suoma-
laislapset kävivät koulua Tanskassa, oppi-
vat kielen ja monet myös vähitellen unohti-
vat suomen kielen. Kirjoitustaitoisetkin al-
koivat lähettää tervehdyksiänsä Suomessa 
olevalle kotiväelle tanskaksi.34

Kun kotiinpaluun aika vihdoin koitti, 
saattoi siihen liittyä ristiriitaisiakin tuntei-
ta; kotiin oli hyvä lähteä, mutta Tanskaan-
kin olisi ollut hauska jäädä. Tässä suhtees-
sa lasten välillä oli isoja eroja. Jotkut pel-
käsivät kielivaikeuksia, koska eivät enää 
osanneet suomea. Kotiinpaluu vaati taas 
uudelleen sopeutumista. Olojen ankaruu-
desta kertoo se, että Suomessa oli vastassa 
karu ruokavalio, sota-ajan täyspimennys ja 
kylmyys.

Sodan jälkeen monet tanskalaisvan-
hemmat jatkoivat yhteydenpitoa kirjeitse, 
ja monet heistä myös lähettivät ruoka- ja 
vaatepaketteja vuosien ajan. Muutamana 
vuonna Mannerheimin Lastensuojeluliit-
to järjesti lasten matkoja Tanskaan sikä-
läisten vanhempien kustannuksella. Monet 
sotalapsista palasivat myöhemmin kesälo-
miensa aikana pariksi viikoksi tai kuukau-
deksi tanskankotiinsa vierailulle. Useimpi-
en kontaktit Tanskaan ohenivat vähitellen 
1950-luvun alkupuolelta lähtien, kun oma 
aikuiselämä alkoi kaikkine velvollisuuksi-
neen. Toiset ovat pitäneet paljonkin yhteyt-
tä, ja vierailuja on tehty molempiin suun-
tiin jopa kolmen sukupolven ajan.

Tanskassa olleiden lasten omaiset r.y. 
–niminen yhdistys perustettiin joulukuus-
sa 1945 niitä suomalaisvanhempia varten, 
jotka halusivat pitää yhteyttä lapsensa tans-
kalaiseen kotiin. Seura järjesti mm. äitien 
ompeluseuroja ja retkiä Tanskaan. Vuonna 

Vester Sötrupin kansakoulussa Tanskassa oli oppilaina 14 suomalaista sotalasta. Kuva: Siirtolai-
suusinstituutin kuva-arkisto.
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1947 yhdistyksen jäsenet lähettivät suuren 
puolukkakeräyksen tuloksena 40 tonnia 
puolukoita kiitokseksi tanskalaisille hoito-
vanhemmille.35

Sotalapset eläkeiässä

Oman menneisyyden pohtiminen ja lap-
suuden tapahtumien käsitteleminen on al-
kanut kiinnostaa sotalapsia eläkeiän lähes-
tyessä 1990-luvulla. Julkinen keskustelu 
aiheesta on lisääntynyt, radio- ja tv-ohjel-
mia on tehty ja muistelmia julkaistu. Riit-
tävän pitkä aikaväli sekä elämänkokemus 
ovat mahdollistaneet avoimen keskustelun 
asiasta. Siinä missä aikaisemmin sotalap-
sena olosta oli suotavaa puhua vain myön-
teisessä sävyssä, ettei olisi loukattu kiit-
tämättömyydellä apua antaneita maita ja 
perheitä, on viime vuosina ollut mahdol-
lisuus esittää myös kriittisiä näkemyksiä 
lastensiirroista.

Kiinnostus näkyy myös järjestäytymi-
senä. Tampereella perustettiin vuonna 1987 
Suomi-Tanska-yhdistys ja myöhemmin sen 
paikallisosastoja. Heti seuraavana vuon-
na yhdistys järjesti ensimmäisen matkan 
Tanskaan, jossa tavattiin mm. tanskalaisten 
kasvattiperheiden jäseniä ja muita sotalap-
sena olleita. Kööpenhaminan Suomalaisen 
Seuran tilaisuudessa kerrottiin nykyisille 
tanskansuomalaisille omista lapsuudenko-
kemuksista puoli vuosisataa aikaisemmin. 
Yhdistys myös keräsi nimikirjoituksin va-
rustetun adressin, joka luovutettiin Tans-
kan kuningattarelle vuonna 1993 kiitok-
seksi siitä avusta ja vieraanvaraisuudesta, 
jota suomalaislapset saivat kokea sodan ai-
kana. Sotalapsimuistojen vaalimisen lisäk-
si Suomi-Tanska-yhdistyksen toimintaan 
kuuluu monipuolinen ystävyys- ja kulttuu-
rityö Suomen ja Tanskan välillä.36

Tanskaan aikanaan jääneitä suomalais-
lapsia arvioitiin 1990-luvun puolivälissä 

olevan edelleen noin 380. Osa heistä pu-
huu vielä hieman suomea ”kotitarpeiksi”. 
Eläkeiän kynnyksellä hekin ovat järjestäy-
tyneet omaan yhdistykseensä, Finnebørn i 
Danmark, joka perustettiin vuonna 1994. 
Jäseniä oli vuosituhannen taitteessa noin 
120, ja he ovat tehneet mm. yhteisiä mat-
koja vanhaan kotimaahan Suomeen.37

Kööpenhaminan Suomalainen Seura 
1940- ja 1950-luvulla

Seuratoiminta sodan melskeissä

Suomalaisen seuran toiminta virisi uudel-
leen joulukuussa 1943. Kööpenhaminan 
yliopistoon tuli tuolloin suomen kieltä ja 
kirjallisuutta opettamaan lehtori Volmar 
Bergh vastaavasta virasta Tukholmasta. 
Aktiivisena kulttuuripersoonana tunnettu 
Bergh oli Tukholmassa herättänyt uudel-
leen henkiin sikäläisen suomalaisseuran, 
joka oli alun perin perustettu vuonna 1894. 
Tanskaan tultuaan hän teki aloitteen suo-
malaisen seuran perustamisesta Kööpen-
haminaan. Kaupungissa asui tuolloinkin 
suomalaisia, mutta heidän lukumääräänsä 
ei tiedetty edes paikallisessa Suomen lähe-
tystössä. Kenelläkään Berghin keskustelu-
kumppaneista ei myöskään ollut tietoa ai-
kaisemman seuran olemassaolosta.

Erikoista tarmoa ja neuvokkuutta suo- ¸
malaisten selville saamiseksi osoitti rouva 
Irja Fönss-Bech, joka puhelimitse ja muilla 
keinoin urkki tietoonsa kymmeniä suoma-
laisia, joitten olemassaolosta, kuten sanot-
tu, ei ollut aavistusta. Niin saatiinkin nähdä 
se ihme, että suomalaisten merimiesten lu-
kusaliin kokoontui joulukuun 12 p:nä 1943 
tuvan täysi asiasta kiinnostuneita. Saapu-
villa oli noin 90 henkeä.38
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Pöytäkirjan mukaan monet perustamisko-
koukseen saapuneet ”oma-aloitteisesti il-
moittivat ilonsa, että kauan kaivattu suo-
malainen seura vihdoinkin oli perustettu”. 
Tämä huomioitiin Suomessakin siten, että 
lahjoituksena saatiin puolensataa laulukir-
jaa ja nuotit. Ensimmäisen toimintavuoden 
aikana saatiin myös lukuisia huomattavia 
rahalahjoituksia.39

Jäsenten hämmästykseksi toukokuussa 
1944 pidettyyn kokoukseen saapui yllättä-
en seitsemän henkilöä, jotka kertoivat ole-
vansa vuonna 1904 perustetun Kööpenha-
minan Suomalaisen Seuran jäseniä. Aluksi 
ongelmallinen tilanne aiottiin selvittää lak-
kauttamalla entinen seura ja luovuttamalla 
sen nimi ja oikeudet uudelle seuralle, mutta 
pian löydettiin aikaisemman seuran sään-
nöistä pykälä, joka esti seuran lakkautta-
misen, mikäli jäljellä oli viisi jäsentä. Seu-
ra olikin siis edelleen olemassa, joten uusi 
seura katsottiin entisen henkiin herättämi-
seksi.40

Ensimmäisen vuoden toimintaa varjos-
ti kuitenkin saksalaismiehitys. Sen vuoksi 
olot olivat levottomat ja iltaisin oli voimas-
sa ulkonaliikkumiskielto. Kokoukset pidet-
tiin tästä syystä päivisin.

Syksyllä 1944 tilanne hankaloitui Suo-
men solmittua välirauhan Neuvostoliiton 
kanssa, minkä seurauksena Suomesta tuli 
Saksan vihollinen. Suomen lähetystön sa-
moin kuin suomalaisseuran puheenjohta-
ja Berghin oli poistuttava Tanskasta. ”Ei 
myöskään pidetty suotavana, että seura 
toiminnallaan kiinnittäisi uuden viholli-
semme huomion Tanskassa asuviin suo-
malaisiin”, kirjoitti Bergh historiikissaan. 
Tästä syystä pidettiin vain yksi kokous 
vuonna 1944. Saksalaismiehityksestä va-
pauduttua kokoonnuttiin jälleen syksyllä 
1945, ensimmäistä kertaa jälleen iltako-
koukseen, koska koko miehitysajan val-
linnut ulkonaliikkumiskielto oli lakannut. 

Puheenjohtaja Bergh oli myös palannut 
takaisin Tanskaan.41

Kukoistavaa seuratoimintaa 

Niinä 11 vuotena, jolloin seura on toi- ¸
minut, on sen elämä kukoistanut, ja Köö-
penhaminan suomalaiset ovat varsin lu-
kuisasti siihen liittyneet. Mainittakoon, 
että seuralla on viimeisenä kymmenvuo-
tiskautena ollut 94 illanviettoa, johin on 
osallistunut noin 7500 henkeä. Epäilemät-
tä vanha kotimaa on rikkaitten ja ajankoh-
taisten ohjelmien ansiosta käynyt jäsenille 
entistä läheisemmäksi, herättäen muisto-
jen kätköistä jo unohduksiin painuneita ku-
via lapsuuden ja nuoruuden mailta. Ei ole 
vähäarvoista, että suurkaupungin vieraas-
sa ympäristössä asuvilla suomalaisilla on 
yhdistys, johon kaikki nimenomaan suoma-
laisina ovat tervetulleita.42

Näin innostuneesti kuvattiin vuonna 1954 
sodan jälkeen nopeasti virinnyttä toimin-
taa. Illanviettojen lisäksi pidettiin esitel-
mä- ja keskustelutilaisuuksia, joiden aiheet 

Seuran ensimmäinen painettu lehti ilmestyi 
vuonna 1962. Kuvassa toimittajat Ilta Boisen, 
Kaija Pedersen, päätoimittaja Arto Ingervo, 
Jean Vehanen ja edessä Armi Könni-Bruun. – 
Kuva: Kööpenhaminan Suomalainen Seura.
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liikkuivat ajankohtaisissa kysymyksissä. 
Suomen tilanteesta puhuttiin paljon, mm. 
sotakorvausten maksamisesta, Karjalaan 
liittyvistä kysymyksistä ja vuoden 1952 
olympialaisistakin. Myös suomalaisten las-
ten elämä tanskalaiskodeissa oli puheenai-
heena. Lisäksi seuran tilaisuuksissa kuul-
tiin runsaasti musiikkiesityksiä, lausuntaa 
ja pieniä näytelmiä.43

Seuran 50-vuotisjuhlaa vietettiin mar-
raskuussa 1954. Suomi-Seura oli lähettä-
nyt Helsingistä edustajansa, joka kirjoitti 
Suomen Silta-lehdessä näin:

Ensinnäkin oli havaittavissa, ettei Köö- ¸
penhaminan suomalaismäärä ehkä kolme-
asataa tavoittelevana, mistä juhlaankin 
oli päässyt irtautumaan parisensataa, ole 
suinkaan mikään mitättömyys. Laadultaan 
se tuntui jollakin tavoin vakiintuneelta ja 
ehkä tarpeettomia heilahtelemattomalta - 
kai senkin ansiosta, että se on yleensä aset-
tuneesti paikkakunnalla asuvaa. Miellyttä-
vää oli nähdä, että mukana oli niin hyvin 
vanhempaa väkeä kuin nuorempaa, mieslu-

kuisasti molempia. Ja mikä erikoisesti ilah-
dutti ainakin allekirjoittanutta, oli se, että 
niin sanoaksemme kaikki väestöpiirit olivat 
varsin sopeutuvasti edustettuina, mikä tie-
tysti merkitsee suurta voiman lisää yhdis-
tyksen toimintaan. Kööpenhaminan Suo-
malaisen Seuran jäsenpiiri vaikutti suoras-
taan idyllimäisen rauhalliselta ja muhoile-
valta, minkä tarkkaaja näkee takeeksi siitä, 
että se tekee onnistuneesti omaa elämään-
sä ja myöskin edustaa kansallisuuttaan 
kunnialla.44

1950-luvulla seuran kirjasto toimi aktiivi-
sesti. Yhtenä asiakaskuntana olivat Tans-
kaan pysyvästi jääneet ”maitotytöt”, jotka 
tuolloin olivat jo eläkeiässä. Lehtitoiminta-
kin virisi käyntiin, ja vuosina 1962–1966 
seura julkaisi Kööpenhaminan Suomalai-
nen -nimistä, neljästi vuodessa ilmestyvää 
lehteä.45 Vuonna 1964 pidetyn 60-vuotis-
juhlan aikoihin saatiin todeta, että seuran 
jäsenluku on suurempi kuin koskaan aikai-
semmin, melkein 200. Seura oli edelleen-
kin enimmäkseen suomenkielinen.

Vuonna 1964 KSS 
(Kööpenhaminan 
Suomalainen Seu-
ra) täytti 60 vuotta, 
kuva juhlatilaisuu-
desta. Kuva: Köö-
penhaminan Suo-
malainen Seura.
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Tosin jäsenten keskuudessa on aivan  ¸
suomea taitamattomia, tosin ohjelmat ovat 
monesti tanskalaisia ja etenkin kaikkein 
nuorin polvi – tanskalais-suomalaisten ko-
tien lapset – ovat jo sangen tanskalaista, 
mutta kaikesta tästä huolimatta enimmin 
yhteisissä illanistujaisissa suomea kuulee, 
eniten on ohjelmassa suomalaisia esityksiä 
ja kokouskutsut ovat aina suomeksi paine-
tut.46

Tanskansuomalaiset sodan jälkeen

”Tanskaan joko joudutaan tai paetaan!”

Lukuunottamatta ”maitotyttöjen” maahan-
muuttoa, ei Tanska ole ollut 1900-luvun 
aikana työsiirtolaisuuden kohdemaa, vaan 
sinne on tultu ja jääty muista syistä. Tans-
kansuomalaiset ovatkin todenneet, että 
Tanskaan joko ”paetaan” tai joudutaan va-
hingossa tai avioliiton kautta. Jotkut ovat 
jopa kirjaimellisesti ”ajautuneet rantaan”, 
sillä moni merimies pitää Kööpenhaminaa 
kotipaikkanaan pestien välillä. Sosiaalista 
jakaumaa on kuvattu erittäin jyrkäksi; kirjo 
alkaa kansainvälisistä liikemiehistä ja yli-
opisto-opettajista ja päätyy Kofoeds Sko-
len alkoholistiporukkaan.47

Suomalaisten jokseenkin vähäinen luku-
määrä on pysytellyt vuosikymmenet osapuil-
leen samansuuruisena. Esimerkiksi 1970- ja 
1980-luvulla suomalaisia oli koko ajan hie-
man yli tai alle 2 000 henkeä. Edelleenkin 
vuonna 2000 maassa asui hieman yli 2 000 
Suomen kansalaista. Kansalaisuuteensa 
vaihtaneet mukaan luettuna maassa arvioi-
tiin olevan kaikkiaan 3 000–4 000 Suomes-
ta syntyisin olevaa henkilöä. Valtaosa suo-
malaisista asuu Kööpenhaminassa tai sen lä-
histöllä. Toinen suosikkikaupunki on Århus. 
Suomalaisnaisia oli enemmän kuin miehiä, 

ja he olivat naimisissa joko tanskalaisen tai 
muunmaalaisen miehen kanssa.48

Suomalaisten määrä on melko pieni 
Tanskan ulkomaalaisväestössä. Esim.1980-
luvulla oli maan viisimiljoonaisessa väes-
tössä hieman yli 100 000 maahanmuutta-
jaa, joista turkkilaiset, englantilaiset, nor-
jalaiset, irakilaiset ja iranilaiset muodos-
tivat suurimmat ryhmät. Muiden Pohjois-
maiden kansalaisia asui tuolloin Tanskas-
sa noin 20 000. Norjalaisten määrä oli ne-
linkertainen suomalaisiin verrattuna, mikä 
selittynee ainakin osittain sekä kielellisen 
läheisyyden että maiden välisen vanhan 
historiallisen yhteyden perusteella. Vuon-
na 2006 ulkomaalaisten määrä oli 477 700. 
Suomalaisia oli 3 747, eli noin 0,8 prosent-
tia ulkomaalaisväestöstä.49 Kansalaisuut-
ta vaihtaneet eivät sisälly näihin lukuihin. 
Nykyisin kansalaisuuden vaihto on melko 
harvinaista, mutta aikaisemmin 1940- ja 
1950-luvulla se oli yleisempää, koska sil-
lä oli enemmän merkitystä arkipäiväisen 
käytännön kannalta. Tanskalaisen miehen 
kanssa avioituvat naiset saivat lain mukaan 
joka tapauksessa automaattisesti Tanskan 

Tanskassa 1.1.2007 asuneet suomalaiset 
kansallisuuden, iän ja sukupuolen mukaan. 

Ikä- 
ryhmä

Tanskan 
kansalaisuus 

Suomi tai muu 
kansalaisuus Yht.

Miehet Naiset Miehet Naiset
0–9 år 11 13 56 47 127
10–19 15 14 39 44 112
20–29 44 29 122 268 463
30–39 74 63 129 267 533
40–49 107 123 111 236 577
50–59 88 174 93 264 619
60–69 155 302 77 196 730
70–79 75 238 36 88 437
80–89 20 91 8 15 134
90–99 0 12 0 2 14
100+ 0 1 0 0 1
Yht. 589 1 060 671 1 427 3 747

Lähde: Danmarks Statistikbank.
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kansalaisuuden 1.1.1951 saakka. Vuosi-
na 1954–1982 kansalaisuutensa vaihtanei-
den suomalaisten määrä oli yhtensä noin 
1600 henkeä. Heistä 70 prosenttia oli nai-
sia. 1960-luvun ja 1970-luvun taitteessa oli 
paljon pikkulasten adoptioita, jolloin tans-
kalaiset vanhemmat halusivat vaihtaa suo-
malaiselle adoptiolapselleen Tanskan kan-
salaisuuden.50

Tanskassa suomalaiset toimivat monis-
sa eri ammateissa. Suosituimpien joukos-
sa on hoitoala, mutta suomalaisia on myös 
puutarha- ja taidealoilla sekä jonkin verran 
pienyrittäjinä. Lisäksi maassa asustaa sekä 
suomalaisten että kansainvälisten yritysten 
ja järjestöjen palveluksessa olevia henki-
löitä, vaikka heidän oleskelunsa oli useim-
miten määräaikaista tai muuten tilapäis-
tä. Viime vuosina on opiskelijoiden määrä 
kasvanut.51

Suomalaislasten adoptiot

Yhtenä erityispiirteenä Suomen ja Tanskan 
välisissä suhteissa olivat sodanjälkeisinä 
vuosikymmeninä suomalaislasten adoptiot 
Tanskaan. 1950-luvun alussa niitä oli jon-
kin verran, mutta huippukausi osui 1960- 
ja 1970-luvun taitteeseen. Adoptioita oli 
yhteensä 410, joista 313 vuosien 1967 ja 
1979 välillä, minkä jälkeen ne lakkasivat. 

52 Adoptioita oli todellisuudessa enemmän, 
koska monet odottavat nuoret naiset meni-
vät Tanskaan synnyttämään, eivätkä nämä 
lapset näy Suomen tilastoissa. Tanskalaiset 
pariskunnat ilmoittivat lehdissä haluavansa 
adoptoida lapsen Suomesta. Ilmoittelu oli 
avointa 1970-luvulle saakka ja vaikka ra-
halliset korvaukset olivat kiellettyjä, lapsis-
ta kuitenkin maksettiin useissa tapauksissa. 
”Vaietuksi lapsikaupaksi” nimitetty järjeste-
ly oli viranomaisten tiedossa, mutta sai jat-
kua pitkään ilman toimenpiteitä.53

Kukkaiskansaa ja laitapuolen kulkijoita

”Vapaan” Tanskan houkuttelemat

”Ei ole Kööpenhamina kuin ennen,
mieltä kiehtova ja syntinen. 
Ei ole Kööpenhamina kuin ennen,
jälkeen vuosikymmenten.”

Juha Vainio

Kööpenhaminan katukuvaan ilmestyi 
1960- ja 1970-luvun taitteessa suomalai-
sia, joiden elämä näytti olevan luisumassa 
raiteiltaan. Sosiaaliavun tarve tuli ensim-
mäistä kertaa esille vuonna 1969 pidetyssä 
pohjoismaisessa huumeiden käyttöä käsit-
televässä kokouksessa, jossa todettiin, että 
Tanskassa oli yhä enemmän alkoholisoitu-
neita suomalaisia irtolaisia sekä jonkin ver-
ran huumeiden käyttäjiä. Kielitaidottomi-
na sekä ilman asuntoa, työpaikkaa ja kon-
takteja he jäivät Kööpenhaminassa täysin 
oman onnensa nojaan.54

Tanskan vetovoimalla on selityksensä. 
Ensinnäkin vuonna 1954 voimaan tullut 
pohjoismainen passivapaus sekä 1950-lu-
vun alkupuolella tehdyt sosiaalisopimuk-
set ja sopimukset vapaista työmarkkinoista 
helpottivat liikkumista Pohjoismaiden vä-
lillä. Tanskaan houkutteli kuitenkin ennen 
kaikkea maan vapaamielinen alkoholi- ja 
huumepolitiikka, jota ei ole säädelty laeilla 
kuten muissa Pohjoismaissa. Koska myyn-
tiä koskevia erityismääräyksiä ei ole, myy-
dään alkoholia kaupoissa vapaasti. ”Täällä 
juoppokin on ihminen ja viina ei lopu kos-
kaan. Sen vuoksi sitä ei tarvitse juoda va-
rastoon. Missään ei ole pukupakkoa eikä 
portsareita”, on joku todennut Tanskaan 
jäämisensä syyksi.55

Monet lienevät myös pakomatkalla; 
kuka on paennut selvittämättömiä ihmis-
suhteita, pettymyksiä tai vanhempiaan, 
kuka taas verokarhua, elatusmaksuja tai 
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rikoksia. Haaveissa on ollut lähteä kauas, 
mutta koska Tanskaa pitemmälle ei pas-
sittomana pääse, on jääty Kööpenhaminan 
liepeille. Tanskan vapaamielinen sosiaa-
lipolitiikka on suonut tähän mahdollisuu-
den.56

Kaikki Pohjoismaat lähettivät sosiaali-
työntekijänsä Kööpenhaminaan 1970-lu-
vun alussa. Vuonna 1972 aloittaneen suo-
malaisen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuu-
lui etsiä rautatieasemalla, Strøgetillä, Chris-
tianiassa ja Nyhavnissa liikkuvia suoma-
laisnuoria sekä kertoa heille sosiaali-avus-
tuksista ja asuntomahdollisuuksista. Monia 
yritettiin saada palaamaan Suomeen, mutta 
kaikilla ei siihen ollut todellista mahdolli-
suutta kotona vallitsevien ongelmien vuok-
si.57 Kööpenhaminaan ajautuneista suo-
malaisista alettiin raportoida Suomen leh-
distössä 1970-luvulla. Tilannetta kuvattiin 
mm. seuraavasti:

Lauhempi ilmasto, lievemmät rangais- ¸
tukset, piilottelemisen helppous, suurempi 
kaupunki, enemmän jännitystä sekä helppo 
alkoholin saanti ovat tärkeimmät syyt mo-
nien suomalaisten etsiytymiseen Kööpen-
haminaan – On tyypillistä, että suomalai-
sia rikollisia tulee Kööpenhaminaan huo-
mattavasti enemmän talven lähestyessä. 
Helsingissä on kylmää ja pimeää. Kööpen-
haminassa on lämpimämpää, vankilatkaan 
eivät ole niin kurjia. Lomaa saa helposti 
ja ruoka on hyvää. On suomalaisia, jotka 
tunnustavat tulevansa tänne tekemään pie-
nen murron saadakseen sitten katon pään-
sä päälle kylmäksi ajaksi. Laki rangaistuk-
sista on lievempi.58

Tanskassa pidätettyjen ulkomaalaisten jou-
kossa oli 1970-luvun puolivälissä eniten 
suomalaisia, jopa 50–60 prosenttia. Myös 
maasta karkotettujen suomalaisten osuus 
oli huomattavan korkea, keskimäärin 150 

henkeä vuosittain. Esimerkiksi vuonna 
1983 Tanskan poliisin mukaan maasta kar-
kotettiin syyskuun loppuun mennessä 139 
suomalaista, kun kaikkiaan maastakarko-
tuksia oli hieman yli 900. Eräät oli karko-
tettu viisi, kuusi kertaa peräkkäin lyhyin 
väliajoin, mutta he palasivat passivapau-
den turvin aina uudelleen ja piiloutuivat 
esimerkiksi Christianian vapaakaupunkiin. 
1980-luvun puolivälissä Kööpenhaminas-
sa arvioitiin olevan noin 200–300 päihde- 
ja huumeongelmaista suomalaista, mutta 
tarkkoja tietoja oli lähes mahdoton saada, 
koska monet liikkuivat Suomen, Tanskan ja 
Ruotsin väliä majaillen tilapäisesti vuoroin 
missäkin maassa. Erilaisissa huoltokodeis-
sa, yömajoissa ja pensionaateissa yöpyi sa-
toja suomalaisia, joita oli prosentuaalisesti 
enemmän kuin norjalaisia tai ruotsalaisia. 
Vankiloihin oli vuosittain päätynyt jopa pa-
rikymmentä suomalaista.59

Kielitaidon puute ja sosiaalinen hierar-
kia näkyy päihteiden väärinkäyttäjienkin 
parissa. Kööpenhaminan keskustassa on 
nähty etenkin suomalaisten ja grönlantilais-
ten viihtyvän hyvin yhdessä omassa kanta-
kapakassaan, kun taas norjalaiset ja ruotsa-
laiset ovat pärjänneet paremmin tanskalais-
ten kanssa kielitaitonsa vuoksi.

1980-luvulla suomalaiset sosiaalityön-
tekijät totesivat Kööpenhaminan olevan 
täynnä ”suomalaisia tuhlaajapoikia”, jotka 
eivät kehdanneet palata kotimaahan reissu-
jensa jälkeen, mutta soittelivat silloin täl-
löin sosiaalityöntekijän puhelimesta äidil-
leen kertoakseen ”kuinka hyvin asunto- ja 
työasiat olivat”. Monet elämäntarinat muis-
tuttivat toisiaan; 1960-luvulla maahan tul-
lut nuori mies viihtyi Kööpenhaminan ren-
nossa ilmapiirissä ja haaveili muusikon tu-
levaisuudesta, mutta villi elämänmeno piti 
välillä pysäyttää antabuskuurilla tai vanki-
lalla. Vuodet vierivät, eikä Kööpenhami-
nasta osannut enää lähteä poiskaan.60



Marjut Anttonen – 77 

Christianian vapaakaupunkilaiset

Keskelle Kööpenhaminaa perustettu Chris-
tianian vapaakaupunki oli boheemien elä-
mäntaitelijoiden ja hippien päämääränä 
1970-luvun alussa. Kukkaiskansalle Köö-
penhamina merkitsi ”vapautta, taidetta ja 
ikuista nuoruutta”. Christianiaa on luonneh-
dittu kauniiksi yritykseksi luoda eräänlainen 
marxilainen tai alkukirkollinen pienoismaa-
ilma erilliseen kaupunginosaan, mutta ylevä 
ajatus jäi toteutumatta. Yhtenä syynä on pi-
detty huumeita. Kaikki asukkaat eivät kui-
tenkaan ole olleet huumeidenkäyttäjiä, sillä 
Christianiassa on vuosien saatossa asunut 
myös mm. uskonnollisia, askeettisesti elä-
viä nuorisoryhmiä sekä ns. tavallisia, työssä 
käyviä mutta asunnottomia nuoria.61

1970-luvun alun vilkkaimpina aikoina 
vapaakaupungissa asui yli 1000 nuorta, joi-
den joukossa noin pari sataa suomalaista. 
Viitisentoista vuotta myöhemmin suurin osa 
oli palannut Suomeen tai muuttanut muual-
le Suur-Kööpenhaminan alueelle. 1980-lu-
vun puolivälissä Christianian asukasluku oli 
pudonnut alle tuhannen hengen. Esimerkik-
si vuoden 1986 tiedon mukaan vakituisesti 
asuvia suomalaisia oli vain yhdeksän, tila-
päisesti asuvia kymmenkunta. Kesäisin asu-
kasluku kasvoi lähemmäs 2 000 henkeä, jol-
loin myös tilapäisen suomalaisen väen mää-
rä kaksinkertaistui. Vuosien myötä Christia-
nian houkutus pieneni ja vakituiset asukkaat 
alkoivat olla enimmäkseen keski-ikäisiä.62 
Vuosien saatossa Kööpenhaminan kaupun-
ki ja vapaakaupunki ovat ottaneet useasti 
yhteen ja Christianian toimintaa on yritetty 
lopettaa monta kertaa, mutta toistaiseksi va-
paakaupunki on vetänyt pidemmän korren.

Kofoeds Skolen suojissa

Kofoeds Skole -niminen päihdeongelmais-
ten hoitoyksikkö on suomalaisalkoholis-

tienkin tuntema tukipiste Kööpenhami-
nassa. Suomalaisittain ”pummikouluna” 
tunnettu laitos on yhdistettu asuntola sekä 
katkaisu- ja työhoitola, jossa alkoholin tai 
muiden aineiden väärinkäyttäjät saavat 
apua ja tukea. Henkilökunnan joukossa on 
ollut myös suomenkielisiä työntekijöitä.

1970-luvun alkupuolella Kofoedin kou-
lussa kävi vuosittain noin 5 000 asiakasta, 
joista suomalaisten osuus oli n. 20 prosent-
tia, norjalaisten 14 prosenttia ja ruotsalais-
ten 4 prosenttia. Naisia oli kymmenen pro-
senttia, ja heistä useimmat olivat nuoria 
narkomaanityttöjä. Vuoden 1975 tilastojen 
mukaan suomalaiset avuntarvitsijat olivat 
melko nuoria; lähes puolet oli alle 29-vuo-
tiaita. Alle 19-vuotiaita oli peräti reilu nel-
jännes kävijöistä. 1980-luvun tietojen mu-
kaan Kofoeds Skolelta haki apua päivittäin 
noin 20–30 suomalaista.

Elämän ankaruutta kuvastavat sosiaali-
työntekijöiden pyrkimykset järjestää vai-
keaongelmaiset henkilöt saamaan hoitoa 
Suomessa. Tämä on onnistunut harvoin, 
koska suurin osa on ollut pitkään Tanskas-
sa, henkilökohtaiset siteet kotimaahan ovat 
katkenneet, eikä Suomessa viimeksi todet-
tu asuinkunta ole ollut halukas hoitokus-
tannusten korvaamiseen.63

Särkyneiden unelmien kantajat

Kööpenhaminan Suomalaisessa Seurassa-
kin kannettiin huolta vaikeuksiin joutunei-
den maanmiesten puolesta, minkä johdos-
ta keväällä 1983 oli seuran kiertokirjeessä 
seuraava tiedotus:

Tanskassa on joukko suomalaisia van- ¸
keja. Useat heistä puhuvat vain suomea ja 
tuntevat itsensä sitäkin eristetymmiksi. He 
toivoisivat puhetoveria, kirjoja ja lehtiä. 
Vankila suhtautuu suopeasti vierailuihin. 
Suomi-Seurassa tuemme tällaista ajatusta. 
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Jos kiinnostuneita löytyy, voisimme yhdes-
sä tai yksin käydä juttelemassa ja viemässä 
keräämiämme kirjoja.64

Hyvä tarkoitus ei kuitenkaan käytännössä 
toteutunut, koska vankilasta ei saatu tarvit-
tavia lupia.65

Sosiaaliviranomaiset näkivät tilan-
teen kiristyvän 1980-luvun aikana; Köö-
penhaminan sanottiin tulleen kovemmak-
si ja julmemmaksi. Väkivalta, huumeet 
ja hiv-virus lisääntyivät tuolloin nopeas-
ti, ja Tanskassa oli esimerkiksi kymmenen 
kertaa enemmän aids-tapauksia kuin Suo-
messa ja puolet enemmän kuin Ruotsis-
sa. Lisäksi Tanska alkoi katsoa saaneensa 
tarpeekseen naapurimaittensa ongelma-
tapauksien huolehtimisesta. Yhteispoh-
joismaisten sopimusten perusteella se oli 
maksanut kaikkein eniten, kun taas reuna-
maat Norja ja Suomi ovat selvinneet vä-
hin kustannuksin.66

Uusi aalto onnenonkijoita saapui Köö-
penhaminaan Suomen talouskriisin seu-
rauksena 1990-luvun alussa. Sosiaalityön-
tekijä Lasse Pasilan vastaanotolla asiakas-
määrä kaksinkertaistui puolessa vuodessa 
vuonna 1991. Kun kävijöitä oli tavallisina 
aikoina keskimäärin 250 vuodessa, saavu-
tettiin sama määrä tuona vuonna jo heinä-
kuun loppuun mennessä. Tulijat olivat noin 
30-vuotiaita nuoria, joilla hyvinä vuosina 
oli ollut työpaikka Suomessa. Sen mene-
tettyään he lähtivät kokeilemaan onneaan 
Tanskaan. Joukossa oli myös yhä enem-
män psyykkisesti sairaita, jotka olivat jou-
tuneet avohoitoon mielisairaalapaikkojen 
vähentämisen vuoksi.67

Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden 
työ on muuttunut vuosikymmenten myö-
tä. Siinä missä suuri osa työstä oli 1970-lu-
vun alussa maahan tulleiden nuorten autta-
mista ja lähettämistä takaisin Suomeen, on 
asiakaskunta vuosien myötä vanhentunut 

ja tullut ongelmallisemmaksi samalla kun 
käynnit vankiloihin, sairaaloihin ja muihin 
laitoksiin ovat lisääntyneet.68

Suomi-Kodista Suomi-Instituuttiin

Kööpenhaminan Suomalaisen Seuran 60- 
vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1964 kir-
joitti juhlissa ollut Suomi-Seuran edustaja 
Suomen Silta -lehteen myönteiset kom-
menttinsa:

Seura jatkaa virkeätä toimintaansa.  ¸
Omaa huoneistoa sillä ei ole, ja tuskin se 
sellaista koskaan haltuunsa saakaan. Sel-
laiseen ylellisyyteen seura on aivan liian 
pieni, niin suuresti kuin oma tukikohta toi-
mintamahdollisuuksia lisäisikin. Vaikeudet 
ovat myös tässä yhteydessä tarkoitettu voi-
tettaviksi – tavalla tai toisella.69

Epäilys siitä, ettei seura koskaan saisi omia 
tiloja, oli aiheeton. Oma huoneisto hankit-
tiin jo vuonna 1968. Suomi-Koti perustet-
tiin Lille Strandstrædelle Nyhavniin, jossa 
se oli kesäkausia lukuunottamatta avoinna 
torstai-iltaisin. Vuonna 1980 Suomi-Koti 
muutettiin noin vuodeksi Øster Farimagsga-

Suomi-koti tunnelmaa Nørrebrogadella 1980-lu-
vulla. – Kuva: Kööpenhaminan Suomalainen 
Seura.
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delle ja sen jälkeen Nørrebrogadelle. Siellä 
Suomi-Koti oli kahdeksan vuotta – tosin 
paikan sijainti ja korkea vuokra harmittivat, 
joten seurassa keskusteltiin jatkuvasti sopi-
vamman toimitilan hankkimisesta.

Hanke sai tuulta purjeisiin keväällä 1986, 
kun suomalaisnaiset Raija Isoviita, Hanne-
le Laurinantti ja Marketta Fischer ideoivat 
suunnitelman tukiyhdistyksestä, joka al-
kaisi kerätä varoja uusien tilojen hankki-
miseksi. Ensi alkuun ryhmittymän nimenä 
oli leikkimielisesti ”Kööpenhaminan Iloiset 
Rouvat”, mikä virallistettiin Suomalaisen 
Kulttuurin Tukiyhdistykseksi. Huoneistotili 
karttui mm. juhlia, kirpputoreja, arpajaisia 
ja taidenäyttelyitä järjestämällä sekä lahjoi-
tuksin. Ryhmä kävi neuvottelemassa rahaa 
myös Suomen opetusministeriöltä. Suomen 
kirkko oli kiinnostunut ostamaan toimitilat, 
minkä jälkeen asiat vauhdittuivat.70

Muutto Nørrebrogadelta tuli ajankoh-
taiseksi ja läksiäisjuhlia vietettiin helmi-
kuussa 1989. Seuran kiertokirje kutsui jä-
seniä juhliin seuraavasti:

Vuodesta 1981 alkaen Suomi-koti on  ¸
sijainnut Nørrebrogade 106 A:ssa. Mitä 
on mahtunut kahdeksaan vuoteen? Lille 
Strandstrædella sijaitsevasta Suomi-kodis-
ta muuttamisen jälkeen Seuran taloudel-
linen tilanne oli huono. Nørrebrogadella 
toiminta pääsi taas alkuun, perinteelliset 
kulttuurijuhlat otettiin tavaksi, Seuralla oli 
80-vuotisjuhlallisuudet, on järjestetty kir-
jallisuusiltoja, kuorovierailuja, lauluiltoja, 
tansseja, ruoka-iltoja, filmi-iltoja, lasten-
kerhon toiminta on ollut vilkasta. On käyty 
teatterissa, on näytelty itsekin, raamattu-
piiri on kokoontunut. Suomi-kodin avaus-
tapahtumana oli pääsiäisjumalanpalve-
luksen jälkeiset kirkkokahvit. Sen jälkeen 
on kirkkokahvitilaisuuksia järjestetty vuo-
desta vuoteen jouluna ja pääsiäisenä. Kal-
liin vuokran ja epäkäytännöllisten toimin-

tatilojen vuoksi olemme sanoneet paikan 
irti 1.4.1989 mennessä. Nyt, 18.2.1989 klo 
18.30 alkaen, juhlimme SIIS VIIMEISEN 
KERRAN NØRREBROGADE 106:ssa! 
Tarjolla on HERNEKEITTOA JA PANNU-
KAKKUA hintaan 30 kr. Toivottavasti enti-
setkin johtokuntalaiset tulevat mukaan ker-
tomaan useista vuosien mittaan muistiin-
jääneistä illoista! Jäähyväistunnelmissa 
tehkäämme iloinen ilta!71

Seuran omaisuus varastoitiin väliaikaises-
ti kellaritiloihin, ja kokoontumisia pidettiin 
Gladsaxessa Solnavejllä kunnalta laina-
tuissa tiloissa. Toiminta oli tuossa vaihees-
sa hankalaa.

Suomen kirkko hankki Nyhavnin var-
relta Juutinrauman rannalta huoneiston, 
joka suunniteltiin myös tanskansuomalais-
ten kulttuurikeskukseksi. Sen päämääränä 
oli ”mahdollistaa suomalaisen sosiaali- ja 
kulttuuritoiminnan ja kirkollisen työn te-
keminen yhteisissä tiloissa sekä edesaut-
taa näitä toimintoja Tanskassa.” Ensimmäi-
seksi uusissa tiloissa aloittivat toimintansa 
Suomen kirkko ja Kööpenhaminan Suoma-
lainen Seura. Seuran toiveena oli saada uu-
siin tiloihin erillinen kirjastohuone – olihan 
omalla kirjastolla perinteitä jo tohtorinna 
Moltesenin ajoilta lähtien – mutta tämä han-
ke jäi toteutumatta, kun kirjastoksi suunni-
teltu tila tarvittiin toimistokäyttöön. Suomi-
Instituutin avajaiset pidettiin 2.2.1992.72

Kööpenhaminan Suomi-koulu

Kööpenhaminan Suomi-koulu aloitti toimin-
tansa vuonna 1982, ja alusta lähtien opetta-
jana toimi Sirkku Lange. Koulun virallinen 
kannatusyhdistys on vastannut toiminnasta, 
ja lasten asuinkunnat myöntäneet äidinkie-
len opetukseen tarkoitettua tukea. Lisäksi 
koulun on saanut avustusta mm. Suomen 
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kulttuurirahastolta, Suomi-Instituutilta ja 
Kööpenhaminan Suomalaiselta Seuralta.

Monelle lapselle koulu on ainoa paikka, 
jossa he voivat puhua suomea muiden lasten 
kanssa. Paitsi että oppilaiden ikäjakauma 
on suuri, on heidän kielitaitonsa myös vaih-
televa. Ääripäinä ovat Tanskassa syntyneet 
lapset, jotka ovat käyneet koko elämänsä 
tanskalaista koulua eivätkä puhu paljoa-
kaan suomea ja toisaalta suoraan Suomes-
ta tulleet lapset, jotka eivät osaa tanskaa. 
Kielen lisäksi koulussa opitaan suomalaisia 
leikkejä ja lauluja sekä järjestetään erilaisia 
tapahtumia vanhempien avustuksella. Vuo-
sittain järjestettävä leiri on ollut yksi Suo-
mi-koulun toiminnan kohokohtia.73

Kööpenhaminan Suomalaisen Seuran 
uusia toimintamuotoja

1980-luvun alkupuolella suomalaisten lu-
kumäärä Kööpenhaminassa oli noin 800, 
ja heistä suuri osa oli Tanskan kansalaisia. 
Suomalaisessa seurassa jäseniä oli noin 200. 
Noihin aikoihin julkisuudessa kiinnitettiin 
enimmäkseen huomiota vain Kööpenhami-
nassa majaileviin päihdeongelmaisiin suo-
malaisiin. Seura huomautti tuolloin omasta 
jäsenistöstään, että he ovat ”sitä väkeä, jois-
ta ei tanskalais-suomalaisista puhuttaessa 
yleensä mainita, lehdet kun keskittyvät on-
gelmanuoriin.” Seuran jäsenistössä on pal-
jon sekä pienyrittäjiä että eri alojen huippu-
koulutettuja henkilöitä, vaikka ”kaikki ei-
vät kuitenkaan ole äveriäitä”.74

Ajan henki näkyi toiminnan suunnas-
sa kullakin vuosikymmenellä. 1980-luvun 
alussa seuran toimintaan kuuluivat mm. 
bingo-, laulu-, kulttuuri- ja tanssi-illat sekä 
joulu- ym. juhlat. Osa jäsenistöstä kerään-
tyi näytelmäkerhoon, osa kirjallisuus- ja 
raamattupiireihin. Eläkeläistoimintaa suun-
niteltiin uutena asiana, kun vanhimmat so-

tien jälkeen muuttaneet suomalaiset alkoi-
vat tulla eläkeikään. Vuonna 1980 perustet-
tiin myös lastenkerho, johon alkuaikoina 
tuli parhaimmillaan yli 20 lasta. Kerho pyr-
ki säilyttämään ja edistämään suomalaista 
kulttuuria ja kieltä, mitä pidettiin perheissä 
tärkeänä, sillä lasten kielitaidossa oli huo-
mattavia eroja. Monen kotikielenä käytet-
tiin pelkästään tanskaa, vaikka toinen van-
hemmista oli suomalainen.

1980-luvulla toiminnan vilkastumiseen 
vaikutti myös se, että Suomessa oli kiin-
nostuttu ulkosuomalaistyöstä, ja esimer-
kiksi suurlähetystö alkoi toimia vilkkaam-
min kulttuuri- ja yhteydenpitoasioissa. Seu-
ra osallistui aktiivisesti suomalaisten kult-
tuuritapahtumien järjestämiseen; taidenäyt-
telyitä pystytettiin ja suomalaisia kuoroja 
kutsuttiin esiintymään. Toukokuussa 1980 
järjestettiin Suomi-kodissa taidenäyttely, 
johon osallistui 18 Tanskassa asuvaa suo-
malaista harrastelijataitelijaa. Vuonna 1983 
oli vuorossa myyntinäyttely Tanskassa asu-
ville ammattitaiteilijoille, ja vielä laajempi 
myyntinäyttely järjestettiin Seuran 80-vuo-
tisjuhlan yhteydessä vuonna 1984.75

Seuran ohjelmistossa oli 1980-luvulla 
myös ns. ”poikamiesiltojen” järjestäminen 
kaupungin yksinäisille suomalaismiehil-
le. Näitä tilaisuuksia, joissa tarjottiin suo-
malaisia ruokia ja suomenkielistä yhdessä-
oloa, pidettiin erittäin onnistuneina. ”Tar-
joamme suomalaista hernekeittoa ja pan-
nukakkua ja jatkamme iltaa seurapelien 
ja seurustelun merkeissä. Miehet joukolla 
mukaan.” Näin kutsuttiin jäseniä kiertokir-
jeessä. Vuonna 1984 perustettiin lentopal-
lokerho, joka on siitä lähtien kokoontunut 
peli-iltoihin torstaisin.76

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voi-
daan mainita vuonna 1986 Dansk-Finsk Fo-
reningenin kanssa järjestetty tilaisuus, jos-
sa tunnettu elokuvaohjaaja Ingolf Boisen77 
kertoi kokemuksistaan Suomessa, Norjassa 
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ja Tanskassa vuosina 1940–45 sekä näyt-
ti sotalapsien kohtalosta kertovan filminsä 
”En lille finne rejste”. Edellisen kerran hän 
oli näyttänyt saman filmin tuoreeltaan heti 
sodan jälkeen Suomalaisen Seuran illan-
vietossa. ”Tule kuulemaan suurta Suomen 
ystävää”, kutsui seuran kiertokirje jäseni-
ään maaliskuussa 1986.78

Vuonna 1990 Suomalainen Seura järjesti 
tanskalaisten sotaveteraanien kunniaksi tal-
visodan 50-vuotismuistotilaisuuden yhdessä 
Suomen suurlähetystön ja Pohjola Nordenin 
Kööpenhaminan jaoston kanssa. Suomesta 
kutsuttiin juhlapuhujaksi jalkaväenkenraali 
Adolf Ehrnrooth. Juhlasta muodostui mie-
leenpainuva tilaisuus, johon osallistui kun-
niavieraina yli puolensataa tanskalaisvete-
raania, jotka aikanaan olivat osallistuneet 
vapaaehtoisina Suomen talvisotaan.79

Tanskansuomalaista järjestöelämää

Pitkäikäisimmän järjestön eli Kööpenhami-
nan Suomalaisen Seuran lisäksi Tanskassa 
toimii muutamia muita suomalaisjärjestöjä.

Dansk-finsk forening perustettiin vuon-
na 1922 Tanskan ja Suomen väliseksi ystä-

vyysjärjestöksi lisäämään sekä molemmin-
puolista ymmärrystä että kulttuurisia ja ta-
loudellisia yhteyksiä. Perustajajäsenet oli-
vat Kööpenhaminassa asuvia tanskalaisia ja 
suomalaisia. Jäseniä on noin 400 ja lisäksi 
joukko yrityksiä. Yhdistyksen suurin juh-
la on Suomen Itsenäisyyspäivän vastaanot-
to hotelli d’Angleterressä, johon kokoontuu 
yhteiskunnallisia vaikuttajia niin politiikan, 
talouselämän kuin taiteenkin alalta.80

Finska Kolonins Syförening aloitti 
vuonna 1928 Kööpenhaminassa toimintan-
sa hyväntekeväisyystyötä tekevänä ompe-
luseurana. Se kokoontui vuosikaudet Suo-
malaisen merimieskirkon tiloissa ja keräsi 
varoja erilaisiin avustustarkoituksiin. Sit-
temmin seura järjesti mm. Kofoeds Skolen 
suomalaisille asiakkaille itsenäisyyspäivän 
kahvitilaisuuksia ja tilasi suomalaisia aika-
kauslehtiä. Seura ei toimi enää aktiivisesti, 
mutta kokoontuu ystävyyden merkeissä.81

Århusin Tanska-Suomi Yhdistys perus-
tettiin vuonna 1970, kun ”muutama avio-
pari sattumalta tapasi kaupungilla ja päät-
ti pitää itsenäisyyspäiväjuhlan”, johon kut-
suttiin kaikki ne suomalaiset, joiden tie-
dettiin asuvan paikkakunnalla. Tuolloin 
huomattiin väkeä olevan sen verran, että 
seuran perustaminen tuli ajankohtaiseksi. 
Sääntöihin kirjattiin itsenäisyyspäivän juh-
la vuoden päätapahtumaksi, joka järjeste-
tään vaikka vuoden ainoana tilaisuutena. 
Käytettävissä olevat varat sanelevat toi-
mintaa; mikäli tukea saadaan esimerkiksi 
suomalaisen esiintyjän kutsumiseen, voi-
daan järjestää juhlavampi tilaisuus. Toisi-
naan itsenäisyyspäivän viettoon riittää yh-
teiselle illalliselle kokoontuminen. Vuonna 
2002 seuralla oli 25 maksavaa jäsentä. År-
husissa oli tuolloin vajaat 200 suomalaista, 
kun mukaan lasketaan sekä vuosikymme-
niä sitten Tanskan kansalaisuuden ottaneet 
henkilöt että väliaikaisesti maassa opiske-
levat suomalaisnuoret.82

Lapset katsomassa lampaita Kööpenhaminan 
suomalaisen seuran lastenkerhon kevätretkel-
lä vuonna 1982. Kuva: Erja Paukkala, Siirtolai-
suusinstituutin kuva-arkisto.
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Silkeborgin Sauna ja Suomikerho syntyi 
vuonna 1980, kun Silkeborgiin avioituneet 
neljä suomalaistyttöä sattumalta tapasivat 
toisensa. Säännöllisistä tapaamisista muo-
dostui vapaamuotoinen, ilman johtokun-
taa tai puheenjohtajaa toimiva kerho, jonka 
jäsenmäärä kasvoi vähitellen noin pariin-
kymmeneen henkeen. Ryhmä kokoontuu 
yksityiskodeissa suomalaisen ruoan, mu-
siikin ja saunomisen merkeissä noin kerran 
kuukaudessa. Silkeborgin seuran näkyvim-
piä toimia on järjestää tanskansuomalais-
ten kesäjuhlat joka kolmas vuosi Jyllannis-
sa. Tämä kesätapahtuma on jokavuotinen 
vuorotellen Sjællandissa, Fyynillä tai Jyl-
lannissa järjestettävä tanskansuomalaisten 
tapaaminen.83

Amatöörikuoro Muuttolinnut on tans-
kansuomalainen kuoro, jonka lääkintävoi-
mistelija Maria Raninen perusti vuonna 
1989 ollessaan Tanskassa puolisonsa siir-
tolaispastori Jarno Ranisen kanssa. Kuo-
ro syntyi tarpeesta saada ilmaista tuntei-
taan laulamalla suomen kielellä. Alun pe-
rin kuoroon liittyi kymmenen naista, joista 
”yli puolet oli jo keski-iässä kuoroa perus-
tettaessa ja suurin osa hoitoalalla töissä”. 
Vuosien mittaan jäsenmäärä on lähes kak-
sinkertaistunut. Harrastus on vienyt ryh-
män mm. erilaisille kuoromusiikin kurs-
seille sekä pohjoismaisiin kuorotapahtu-
miin. Vuoteen 1997 toimittiin Kirkkokuo-
ro-nimellä, minkä jälkeen nimi vaihdettiin 
Muuttolinnuiksi. Perustamisvuodesta läh-
tien on jokavuotinen tapahtuma ollut Kau-
neimmat joululaulut – tilaisuus.84

Suomalaiset siirtolaispapit

Suomenkielisiä jumalanpalveluksia pidet-
tiin vuosikausia Nyhavnin merimieskirkos-
sa, jonne kutsuttiin vieraileva pappi milloin 
Suomesta, Ruotsista tai Saksasta. Kirkko-

kahvit tarjottiin Kööpenhaminan Suomalai-
sen Seuran tiloissa. Seuran toimintaan kuu-
lui 1970-luvulta alkaen joulu- ja pääsiäisju-
malanpalvelusten järjestäminen. Sen jälkeen 
kun seuran toimitilat muutettiin vuonna 1981 
Nørrebrogadelle, tuli matka merimieskirkol-
le liian pitkäksi, joten lupa suomenkielisten 
jumalanpalvelusten pitoon neuvoteltiin lä-
hellä olevasta Simeonin kirkosta. Joulu-
kirkko pidettiinkin suomeksi jo heti samana 
vuonna, ja virallinen sopimus suomalaisten 
jumalanpalvelusten järjestämisestä tehtiin 
seuraavana vuonna 1982. Simeonin kirkossa 
ehdittiin järjestää monet jumalanpalvelukset 
kutsuttujen pappien voimin, vaikka aikatau-
lujen sovittaminen olikin toisinaan työlästä. 
Pääsiäiskirkosta vuonna 1980 pääsiäiskirk-
koon vuonna 1988 oli Kööpenhaminassa 
ehtinyt käydä 12 eri pappia. Ei ihme, että 
tanskansuomalaiset toivoivat omaa sielun-
paimenta. Tätä varten ryhdyttiin ponnistuk-
siin 1980-luvun puolivälissä, jolloin Köö-
penhaminan Suomalaisen Seuran edustajat 
neuvottelivat suurlähetystössä Suomen kir-
kon edustajien kanssa.86 Vuonna 1987 ku-
vattiin tilannetta seuraavasti:

Seura on ollut aktiivisesti mukana suo- ¸
malaisen papin hankkimisessa Tanskaan, 
mutta virkaa ei vielä ole myönnetty tänne. 
Jumalanpalvelusten järjestämiseksi olem-
me monien vuosien aikana joutuneet otta-
maan yhteyttä Ruotsin puolelle. Nyt mo-
nivuotinen avustajamme, Malmön pastori 
Kirilä, on pitänyt jäähyväistilaisuutensa, 
koska on saanut työtä Suomessa. Toivom-
me omaa pappia lähivuosina. Meiltä puut-
tuu nyt myös urkuri. Vuodesta 1950 alka-
en jumalanpalveluksissamme uskollisesti 
urkurina toiminut Erik Brofeldt on kuollut. 
Hän rakasti Suomea, opiskeli suomen kiel-
tä, pyöräili ja valokuvasi Suomessa. Seura 
tulee kaipaamaan ihmeellistä Suomen ys-
tävää ja tukijaansa.87
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Pitkien ja sitkeiden neuvottelujen tulokse-
na papin virka lopulta myönnettiin vuonna 
1989. Tanskan ensimmäiseksi suomalais-
pastoriksi valittiin Jarno Raninen, jonka 
piispa Paavo Kortekangas siunasi virkaan 
2. helluntaipäivänä 1989 Simeonin kirkos-
sa. Vuonna 1994 virkaan valittiin pastori 
Pasi Salminen, vuonna 1998 Jari Laulai-
nen ja vuonna 2001 Mika Nokelainen. Elo-
kuussa 2002 tuli Elina Kaunisto hoitamaan 

virkaa Nokelaisen jäädessä virkavapaalle.88 

Tanskan siirtolaispapin virka lakkautettiin 
vuoden 2006 alusta. Sen jälkeen seurakun-
tatyötä on hoitanut Lundin hiippakunnasta 
käsin suomalaistyöstä vastaava pappi, pas-
tori Seppo Leppänen.

Kirkon toimisto on Suomi-Instituutissa 
Kööpenhaminassa, mutta pappi vierailee 
säännöllisesti suomalaisten parissa eri puo-
lilla Tanskaa. Jumalanpalvelusten lisäksi 

Ajatus suomalaisesta merimieslähetysase-
masta syntyi jo vuonna 1919 pastori Aarne 
Forsmanin ehdotuksena. Hän oli aiemmin 
työskennellyt merimiespappina Englannis-
sa ja tarjoutui nyt papiksi Tanskaan. Ase-
maa ei kuitenkaan perustettu, mutta Suo-
men merimieslähetysseura myönsi Fors-
manille matka-avustusta, jonka turvin hän 
toimi kesäisin Kööpenhaminassa. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
Kööpenhaminassa pysähtyvien laivojen 
määrä kasvoi huomattavasti, ja 1920-luvun 
puolivälissä kaupungissa laskettiin käyvän 
noin kymmenen tuhatta suomalaista meri-
miestä vuosittain. Monet aiheuttivat maihin 
päästyään häiriötä juopottelulla ja tappe-
luilla. Omalle lähetysasemalle oli tarvetta, 
ja keväällä 1927 toiminta pääsikin alkuun.  
Ensimmäisenä pastorina toimi muutaman 
kuukauden ajan Theodor Sederqvist, min-
kä jälkeen aseman hoitajaksi tuli vihdoin toi-
veensa mukaisesti Aarne Forsman. Hänen 
työrupeamansa jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä 
asema suljettiin Merimieslähetysseuran ta-
loudellisten vaikeuksien vuoksi ja Forsman 
kutsuttiin kotimaahan vuonna 1929. 

Pienimuotoista toimintaa jatkettiin Suo-
men suurlähetystöltä saadussa lukusalis-
sa, jossa pastori Forsmanin vieraili muu-
taman kerran vuodessa. Erityistä huomio-
ta lukusali sai vuonna 1930 laivaonnetto-
muudesta selvinneiden suomalaisten tur-

vapaikkana. Salin valvonta siirtyi vuonna 
1934 Merimieslähetysseuralle, jonka palk-
kaama rouva Anna Henriksen toimi miehi-
neen paikan hoitajana aina 1950-luvun al-
kuun saakka. Kävijämäärien kasvaessa 
suurlähetystö antoi vuonna 1939 tilavam-
man huoneiston, ja toisen maailmansodan 
jälkeen lukusalia käyttivät merimiesten li-
säksi yhä useammin myös Kööpenhami-
nassa asuvat suomalaiset.

Vuonna 1951 asemanhoitajaksi tuli Carl-
Johan Böhlström, joka aiemmin oli työsken-
nellyt Antwerpenin kirkon palveluksessa. 
Uudet tilat saatiin seuraavana vuonna Bet-
hel-kirkon yhteydestä. Bölström toimi ase-
manhoitajana aktiivisesti; hän vieraili laivoil-
la ja kutsui miehiä lukusaliin, järjesti illanviet-
toja, retkiä ja opastustoimintaa sekä vieraili 
merimiesten luona sairaaloissa ja vankilois-
sa. Laivakäynnit olivat keskeisiä, koska lai-
vat viipyivät satamassa vain lyhyesti. Juma-
lanpalveluksia järjestettiin melko usein, sillä 
Tanskassa liikkui paljon suomalaisia pappe-
ja. Vuosittainen kävijämäärä oli noin 3600–
5300 henkeä, mutta siitä huolimatta aseman 
toiminta jouduttiin lakkauttamaan liian kor-
keiden kustannusten vuoksi vuonna 1967. 
Asemanhoitaja Böhlström siirtyi Suomeen 
Mäntyluodon merimieslähetysasemalle ja 
aseman irtaimisto lahjoitettiin Kööpenhami-
nan Suomalaiselle Seuralle, joka avasi sa-
mana vuonna Suomi-kodin.85

Suomalainen merimieskirkko Kööpenhaminassa
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tehtäviin kuuluu niin maahanmuuttajaper-
heiden lasten kastaminen kuin Tanskassa 
lähes koko elämänsä asuneiden ulkosuoma-
laisten hautaan siunaaminenkin. Siirtolais-
pastoria tarvitaan yhtä lailla alkoholistien, 
narkomaanien kuin vuosikymmeniä maassa 
asuneiden yksinäisten ihmistenkin parissa. 
Yhteiskunnassa syrjäytyneiden kohtalo tu-
lee karulla tavalla näkyviin silloin kun pap-
pi joutuu siunaamaan hautaan kauan maas-
sa asuneen suomalaisen, jonka siunaustilai-
suudessa ei ole yhtään saattajaa.89

Seurakunnan järjestämä harrastus- ja 
virkistystoiminta on osa työsarkaa. Suo-
malaisen kirkon äiti- ja lapsityössä on suu-
ri joukko nuoria maahanmuuttajia, joiden 
tilannetta pastori Salminen kuvasi vuonna 
1997 eräässä haastattelussa näin:

Elämme euroaikaa. Ihmiset muutta- ¸
vat maasta toiseen työn takia ja viipyvät 
ehkä muutaman kuukauden, jotkut vuosia. 
Useimmat europerheet ovat nuoria lapsi-
perheitä. Kielikynnys on kuitenkin täällä 
korkea, vaikka olemmekin pohjoismaassa. 
Kotona olevat äidit lähtevät siksi mielel-
lään toisten suomalaisäitien pariin.90

Ikääntyville tanskansuomalaisille kirkko on 
järjestänyt 1990-luvulta lähtien Maanan-
taiklubin, jossa useinkin katsotaan jonkin 
vanha suomalainen elokuva, minkä jälkeen 
kahvitellaan ja pidetään pieni hartaushetki.

Tanskalaisuus suomalaisin silmin

Vapaamielisyyttä ja hyvinvointia

Monet Tanskaan liittyvistä mielikuvista 
kertovat ”satusetä H.C. Andersenin maas-
ta”, jossa iloiset ja tyytyväiset tanskalaiset 
nauttivat yhtä lailla korkeasta elintasosta 
ja hyvästä sosiaaliturvasta kuin oluesta ja 

polkupyöräilystäkin. Onpa tanskalaisia ar-
vioitu Euroopan onnellisimmaksi kansak-
sikin, joka saa nauttia melkoisesta hyvin-
voinnista ja pitkälle kehittyneen yhteiskun-
nan palveluista ja hoivasta.91

Samantapaiset seikat tulevat esille 
maassa asuvien suomalaisten kommen-
teissa. Yhdeksi suurimmista eroista mai-
nitaan se, että tanskalainen yhteiskunta on 
suomalaiseen verrattuna vapaamielisempi 
ja sallivampi. Varsinkin 1960- ja 1970-lu-
vulla maahan muuttaneet suomalaiset kiin-
nittivät huomiota siihen, miten paljon su-
vaitsevaisemmin tanskalaiset suhtautuivat 
eri asioihin, olipa kyseessä sitten uskonto, 
seksuaaliset vähemmistöt tai vaikkapa eri-
laiset asuinkollektiivit. Yhteisasumiskokei-
lut saattavat melko usein olla myös tavan-
omaisen perhemallin tilalla. ”Tanskassa jo-
kainen saa olla rauhassa”, arvelevat mo-
net. Toisaalta, suvaitsevaisuudestaan huo-
limatta tanskalaisillakin on rajansa. Täytyy 
tietää miten he ajattelevat ja mihin saakka 
tanskalainen ystävällisyys riittää.92

Yksi huomattavista eroista on suhtau-
tuminen alkoholiin. Maan vapaa alkoholi-
politiikka kiinnittää suomalaisten huomio-
ta. Oluen juomista on verrattu jopa kansa-
laisvelvollisuuteen, sillä ”olutta juodaan 
kuin kahvia Suomessa”. Kööpenhaminan 
yliopistossa 1970-luvulla opettanut profes-
sori Annikki Kaivola-Bregenhøj on kerto-
nut hämmästyksestään tutustuessaan sikä-
läisiin tapoihin. Suomalaiseen yliopisto-
käyttäytymiseen tottuneelle tanskalaiset ta-
vat olivat yllätys, sillä ”yliopistokuppilan 
baarista henkilökunta saattoi hakea vauh-
tia opetukseen aina kello 14:sta eteenpäin. 
Kun luento alkoi, opiskelijat panivat tupa-
kaksi ja joivat olutta keskustelun päälle”.93

Monen suomalaisen näkemyksen mukaan 
Tanska on niin kulttuurinsa, ilmastonsa kuin 
ympäristönsäkin puolesta enemmän keski-
eurooppalainen kuin Pohjoismainen maa.
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”Kieli kuin kurkkutauti”

Yleisimpiä tanskan kieleen liittyviä kom-
mentteja on sen vertaaminen kurkkutautiin. 
Kielen maine ei ole kadehdittava. Maahan 
muuttaneet kertovat siitä, kuinka vaikeata 
tanskaa on aluksi ymmärtää koulussa opi-
tun ruotsin perusteella. Mahdottomalta tun-
tuvan puhekielen oppiminen vaatii avointa 
mieltä ja nuottikorvaa, mutta harva suoma-
lainen edes oppii puhumaan tanskaa täysin 
ilman vierasta korostusta.

Varsinaista syrjintää ei ilmene, mutta  ¸
kieli voi osoittautua erääksi syrjintään joh-
tavista teistä --- tanska saattaa osoittautua 
suomalaiselle yllättävän vaikeaksi. Vähän-
kin vaativimmista tehtävistä ei enää selvitä 
jollakin suomen ruotsalaismurteella. Täy-
tyy osata tanskaa.95

Maahanmuuttajan on opittava kielen lisäk-
si myös puheeseen liittyvät erilaiset nor-
mit. Tuttu ja itsestäänselvänä pidetty frase-
ologia joutuu uudelleen puntariin, sillä esi-
merkiksi erilaiset kohteliaisuusnormit - ter-
vehtimiset, toivotukset, osanotot ja onnit-
telut sekä niihin oikein vastaaminen - ovat 
kieleen ja kulttuuriin sidottuja.96

Uuden vuosituhannen 
tanskansuomalaiset

Opiskelijoita ja ”city-siirtolaisia”

Vuosituhannen taitteessa Tanskassa oli yhä 
enemmän nuoria opiskelijoita tai suoma-
laisten yritysten lähettämiä työntekijöitä. 
1990-luvun maastamuuttoa onkin syystä 
luonnehdittu ”city-siirtolaisuudeksi”, jota 
leimaa liikkuvuus ja lyhytaikaisuus. EU:n 
myötä tällainen liikkuvuus tulee entises-
tään lisääntymään. Kyseessä ei enää ole 

lopullinen lähtö vieraaseen maahan kuten 
aikaisemmin useinkin oli, vaan edestakai-
sin tapahtuva nopeatempoinen liikkumi-
nen kotimaan ja uuden asemamaan välillä. 
Henkisen työn tekijöiden osuus muuttajista 
on suhteellisen suuri. Myös ulkomaille avi-
oituminen on yleistynyt opiskelun ja inter-
reilaamisen ym. vuoksi.

Opiskelijoiden keskuudessa Tanskan 
suosio on kasvanut. Sanomalehtiuutisen 
mukaan tanskalaisissa yliopistoissa jäi 
paikkoja tyhjäksi samaan aikaan kuin suo-
malaisiin yliopistoihin oli vaikea päästä 
opiskelemaan. Yksistään Kööpenhaminan 
yliopistossa opiskeli 35 suomalaista vuon-
na 1998.97 Kansainvälisen henkilövaihdon 
keskuksen (CIMO) kokoamien, korkea-
koulujen kansainvälisten liikkuvuustilasto-
jen mukaan opiskelijavaihdossa Tanskas-
sa oli vuonna 2007 yhteensä 254 suoma-

Vuonna 1952 perustettu Pohjoismaiden 
neuvosto on parlamentaarikkojen yhteis-
työfoorumi. Alussa neuvostoon kuuluivat 
kaikki Pohjoismaat lukuun ottamatta Suo-
mea, joka liittyi mukaan vuonna 1955. Ah-
venanmaan ja Färsaarten itsehallintoalueet 
saivat omat edustajansa neuvostoon vuon-
na 1970 ja Grönlanti vuonna 1984. Kun-
kin Pohjoismaan parlamentissa toimii lisäk-
si kansallinen sihteeristö, joka on sidoksis-
sa maan valtuuskuntaan. Vuonna 1971 pe-
rustettu Pohjoismaiden ministerineuvosto 
on Pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin. 
Pohjoismaiden neuvostoa palvelee sihtee-
ristö, joka toimii Kööpenhaminassa samois-
sa tiloissa Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton sihteeristön kanssa. Kööpenhamina on 
eräänlainen Pohjoismaiden pääkaupunki, 
jonne moni suomalainen on muuttanut yh-
teispohjoismaisiin tehtäviin lyhyemmäksi 
tai pidemmäksi aikaa.94

Pohjoismaisen yhteistyön 
pääkaupunki
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laisopiskelijaa.98 Helposti saatavissa oleva 
opiskelupaikka houkutteleekin Tanskaan, 
mutta kieli voi aiheuttaa alussa ongelmia. 
Opiskelijoiden määrän kasvusta kertoo 
mm. asuntoilmoitusten lisääntyminen seu-
ran lehdessä ja verkkosivuilla.

Kööpenhaminan Suomalaisen Seuran 
uudet tuulet

1990-luvulla seuratoimintaan on tullut uu-
sia tuulia sitä mukaa kun uusia ihmisiä on 
tullut Suomesta. Monet vanhat jäsenetkin 
ovat uudelleen innostuneet yhteisestä asias-
ta. Vilkkaasta toiminnasta kertoo myös jä-
senistön kasvaminen. Vuoden 2002 alkaes-
sa seuralla oli noin 300 jäsentä. Kööpenha-
minan alueella asuvia on luonnollisestikin 
suuri enemmistö, mutta seuralla on jäseniä 
myös eteläisessä Sjællandissa, Jyllannissa, 
Fynin saarella ja jopa Ruotsin puolellakin. 
Malmö ja Lund ovat vain muutaman kym-
menen kilometrin sekä lyhyen ajo- tai ju-
namatkan päässä.

Seura tarjoaa monenlaista toimintaa, jos-
sa myös ns. ajan henki on näkyvissä. Siinä 
missä suomalaisperinnettä on vaalittu him-
melintekokursseilla, ollaan nykymenossa 
mukana kokoontumalla Internet-kerhoon 
opettelemaan kotisivujen tekemistä. Kun 
1980-luvulla pelattiin bingoa, pelataan vuo-
situhannen vaihteessa sählyä. Urheiluhar-
rastukset ovat aina suosittuja: pelataan len-
topalloa ja voimistellaan naisten jumppail-
lassa tai käydään kalastuskerhossa. Lapset 
käyvät omassa Pikkuleijonat -urheiluker-
hossaan. Kulttuuririentoihin kuuluvat mm. 
taidepiiri ja oopperakerho. Jäsenkirjeenä 
aloittanut kiertokirje on vuosikymmenessä 
kehittynyt seuran viralliseksi lehdeksi, jota 
on pyritty kehittämään kaikkien tanskan-
suomalaisten tiedotusvälineeksi.

Opiskelevia tai työkomennolla ole-
via suomalaisnuoria tuli 1990-luvulla niin 

paljon, että he perustivat oman ryhmänsä. 
Nuoret kokoontuvat joka kolmas perjantai 
Suomi-Instituutille pelaamaan ja keskus-
telemaan ennen kuin lähtevät kaupungille 
iltaa viettämään. Tapaamiset ovat tärkeitä 
foorumeja, joissa voi kysellä neuvoa arki-
päivän pulmiin jne. Paikalla on tavallisesti 
10–20 nuorta. Hankaluutena on suuri vaih-
tuvuus, koska moni on maassa vaihto-opis-
kelijana tai au-pairina.99

Itsenäisyyspäivän ja vapun juhlinta 
ovat seuran näyttävimpiä juhlatilaisuuk-
sia. Huomattavimpia uusista ”perinteistä” 
on Pienen Merenneidon lakitus vappuna, 
jolloin noudatetaan suomalaisen vapun ta-
poja juhlapuheineen, lauluineen ja simatar-
joiluineen. Kööpenhaminan kevät tarjoaa 
yleensä leppeät puitteet ulkosalla vietettä-
välle vappuaatolle, joten Merenneito-pat-
sas saa lakkinsa usein hyvinkin suuren vä-
kijoukon läsnäollessa.100

Suomalaisopiskelijat lakittavat pienen meren-
neidon v. 2001. Kuva: Kööpenhaminan Suoma-
lainen Seura.
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Vuonna 1998 Internetiin perustettiin 
suomenkielinen Tanska-lista. Sen ensisijai-
nen tarkoitus on toimia Tanskassa asuvien 
suomalaisten yhdyssiteenä ja tiedotuskana-
vana samalla kun se toimii myös suoma-
laisesta kulttuurista kiinnostuneiden tans-
kalaisten kohtaamispaikkana. Listalla kes-
kustellaan, tiedotetaan tapahtumista, vaih-
detaan ajatuksia jne. Verkkoon on myös 
kehitetty tanskansuomalaisten yhteinen ka-
lenteri, johon pyritään kokoamaan maan 
kaikki suomalaistapahtumat.

Tanskansuomalaisten yhteisiä kesäta-
paamisia on myös alettu järjestää 1990-lu-
vun alusta lähtien vuorotellen eri paikka-
kunnilla, joilla Suomi-seurat tai muut suo-
malaisyhdistykset toimivat. Kevyt suo-
malaishenkinen kesäohjelma sisältää mm. 
laulua, leikkiä, keihään-, tikan- ja saap-
paanheittoa, kuulantyöntöä, letunpaistoa 
ja tietokilpailuja. Päämääränä on tutustua 

muihin tanskansuomalaisiin, ja monet tu-
levatkin perheittäin jokavuotiseen tapahtu-
maan.

Kansanopistot tai karjatilat houkutteli-
vat reilut sata vuotta sitten suomalaisnuo-
ria lähtemään Tanskaan, Nordplus-stipen-
dit ja muut mahdollisuudet saavat nykypäi-
vän nuoret liikkeelle. Kun höyrylaivat ja 
kirjeposti taittoivat matkaa päiviä tai viik-
koja, on nykyajalle leimaa antavaa kulke-
misen helppous sekä lähes reaaliaikaiset 
viestintämahdollisuudet. Sähköpostit ja 
tekstiviestit mahdollistavat nopeat yhtey-
denpidot yli rajojen. Sadassa vuodessa on 
paljon muuttunut, mutta jotain on pysynyt 
samanakin. Nykyiset ”postmodernit noma-
ditkin” kohtaavat edelleen tanskan kielen, 
jonka joutuvat opettelemaan, ja kulttuuri-
sesti jossain määrin erilaisen ympäristön, 
johon tutustuminen ja sopeutuminen on 
oma haastava prosessinsa.

Tanskaan kuuluvat itsehallintoalueet Fär-
saaret ja Grönlanti ovat myös vetäneet 
puoleensa suomalaisia. Suomen kansalai-
sia asuu Färsaarilla tusinan verran, mutta 
suomalaissyntyiset mukaan lukien suoma-
laisten lukumäärä on paljon suurempi. Sin-
ne on löytänyt tiensä mm. tekstiilitaiteilija 
Tiina Winter. Rakkaus vei hänet Färsaaril-
le 1960-luvun alussa, jossa hänet tunne-
taan sekä perinteisten kansallispukukan-
kaiden, että yksittäisten tekstiilitaideteos-
ten kutojana.101

Färsaarilla on muistomerkki, josta on 
tullut siellä vierailevien suomalaisten pa-

kollinen pyhiinvaelluskohde. Färsaarten 
vesillä saksalaisten hyökkäyksissä vuoden 
1941 alkupuolella kuoli 17 suomalaista me-
rimiestä. Suomen valtio pystytti heille Tórs-
havnissa sijaitsevalle hautausmaalle muis-
tomerkin vuonna 1982.

Grönlannissa asuu tiettävästi vain kol-
me suomalaista. Liisa Holm on asunut siel-
lä jo 40 vuotta ja nähnyt maata monelta kul-
malta, sillä hänen miehensä on eläkkeellä 
oleva poliisi ja he joutuivat usein muutta-
maan miehen viran perässä. Lopulta he 
asettuivat pääkaupunkiin, Nuukiin.102

Fär-saaret ja Grönlanti



88 – Suomalaiset Euroopassa

Islanti 

Njördurin mielestä jokaisen suoma-
laisen piti elämässään ainakin ker-

ran käydä Islannissa ja Irlannissa, koska 
Islanti, Irlanti ja Suomi olivat ainoat pai-
kat maan päällä, joissa ihmisissä vielä oli 
jäljellä sitä perushulluutta, jonka takia 
kannatti elää.1

Islantia ja Suomea lähentävät monet seikat. 
Kaksi nuorta tasavaltaa Euroopan reunalla, 
joiden arvomaailmaa ja kansanluonnetta on 
toisinaan luonnehdittu samankaltaisiksi. Is-
lanti oli vuosisatojen ajan Tanskan alaisuu-
dessa. Tanska tunnusti sen itsenäiseksi val-
tioksi vuonna 1918, mutta kuningas säilyi 
edelleen maan päämiehenä. Tasavallaksi Is-
lanti julistettiin 17. kesäkuuta 1944, ja sille 
valittiin ensimmäinen presidentti. Historial-
lisista syistä Islantiin on muuttanut enem-
män muita pohjoismaalaisia kuin suomalai-
sia. Vuonna 2008 tanskalaisia oli vajaa tuhat, 
mutta suomalaisia vain runsaat sata henkeä.2 
Islannissa vierailivat jo varhain suomalaiset 
merenkulkijat, mutta suomalaisia ei Satu-
jen saarelle tiedetä jääneen. Ernst Lampénin 
viehättävässä matkakuvauksessa vuodelta 

Marjut Anttonen
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1931 ”Sillien kimpussa Islannin vesillä Elf-
vingin kalastuslaivueessa” ei myöskään tie-
detä kertoa maanmiehistä Islannissa.3 

Filosofian tohtori Kalle Sorainen, syn-
tyään Sandelin, oleskeli 1920-luvulla Köö-
penhaminassa kirjoittamassa väitöskirjaan-
sa tanskalaisesta filosofista Harald Höffdin-
gistä ja keksi tehdä matkan Islantiin. Myö-
hemmin hän arveli olleensa ”ensimmäinen 
sivistynyt suomalainen joka kävi Islannis-
sa”.4 Tähän aikaan maassa vieraili myös Ii-
vari Leiviskä, maantieteen professori Hel-
singin yliopistossa. Kiinnostus jäätiköiden 
vaikutukseen sai hänet kiinnostumaan Is-
lannista, josta hän julkaisi kauniin matka-
kirjan 1930.5

Sotien jälkeen yksittäiset suomalaiset 
löysivät tiensä Islantiin. Tauri Aaltio, Suo-
mi-seura ry:n toiminnanjohtaja kirjoitti 
vuonna 1964 Suomen Silta-lehdessä seu-
raavasti käytyään tutustumassa Islannissa 
asuviin suomalaisiin:

”Tulevatko he molemmat sinne” kysäisi  ¸
eräs koiranleuka matkallani Yhdysvallois-
ta viime maaliskuussa, kun kerroin, että 
kotimatkalla poikkean Islannin pääkau-
pungissa Reykjavikissa, jossa suomalaiset 
järjestävät illanvieton. Islannin suomalai-
sista ei ole paljon julkisuudessa puhuttu, 
mutta kyllä heitä sielläkin on ja enemmän-
kin kuin kaksi.6

Pohjois-Atlantin tyrskyjen keskellä eristy-
neenä oleva Islanti ei ymmärrettävästi ole 
ollut massasiirtolaisuuden kohde. Maas-
sa oli kuitenkin jo 1960-luvulla enemmän 
kuin yllä olevassa anekdootissa mainitut 
kaksi suomalaista, tosin kuitenkin vain 
kolmisenkymmentä henkeä, jotka olivat 
enimmäkseen edellisellä vuosikymmenel-
lä muuttaneita. Matkakertomuksessaan 
Aaltio kertoo kuinka hän tapasi paikallisia 
suomalaisia illanvietossa, jossa käytiin läpi 

suunnilleen kaikki tuolloin Islannissa asu-
vat suomalaiset:

… koska minulla oli ainutlaatuinen ti- ¸
laisuus saada melko täydellinen luettelo 
jossakin maassa asuvista maanmiehistäm-
me, luettelen heidät tässä: kuusi apteekkei-
hin työhön tullutta farmaseuttia, joista asuu 
vain kaksi Reykjavikissa ja joista useimmat 
ovat menneet naimisiin islantilaisen kans-
sa, kaksi kirjapainoalan typografia, joista 
toisella suomalainen rouva, kaksi sairaan-
hoitajaa (heitä on ollut useampia, mutta 
muut ovat palanneet Suomeen), yksi näyte-
ikkunasomistaja, yksi maalari, kolme len-
toemäntää, kaksi lastenkodinhoitajaa, yksi 
maanviljelijä ja uusimpina tulokkaina kol-
me Jehovan todistajien perhettä ja yksi hel-
luntaiseurakunnan saarnaaja sekä Reykja-
vikissa avatussa suomalaisessa saunassa 
kolme hierojaa.7

Suomalaisten määrä on kasvanut vähitellen 
siten että 1980-luvun puolivälissä saarella 
asui noin 50 suomalaissyntyistä henkilöä. 
Heistä suurin osa oli Reykjavikissa ja sen 
ympäristössä.8 2000-luvun taitteessa oli 
maassa asuvien Suomen kansalaisten mää-
rä noussut noin 100 henkeen, ja lukumäärä 
on siitä lähtien pysytellyt samansuuruise-
na. Vuoden 2008 tietojen mukaan Islannis-
sa asui 111 Suomen kansalaista.9

Islannin lumo

Suomessa virisi kiinnostus Islannin kult-
tuuria kohtaan sotien jälkeen. Tähän oli 
omalta osaltaan osallisena islantilainen 
Nobel-palkittu kirjailija Haldor Laxness, 
joka vieraillessaan Suomessa vuonna 1955 
sai suurta huomiota osakseen. Suomi tuli 
hänelle tutuksi useamman kerran kun hän 
matkusti tätä kautta Neuvostoliittoon.10 
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Laxnessin suosio Suomessa innoitti osal-
taan suomalaisia kirjailijoita ja taiteilijoita 
käymään Islannissa. Lars Huldén julkaisi 
vuonna 1976 matkoiltaan runokokoelman 
”Island i december och andra resedikter”.11 
Antti Tuuri kävi ensimmäisen kerran Islan-
nissa 1980 ja mielistyi maahan heti. Hän 
on tehnyt Islantia tutuksi saagasuomennok-
sillaan. Islannista kertovan kirjansa ”Suuri 
pieni maa”12 hän sanoo olevan tulosta pit-
kästä rakkaussuhteesta, joka ei tunnu väl-
jähtyvän. Myös Islanti on palkinnut Tuurin: 
vuonna 1993 presidentti Vigdis Finnboga-
dottir luovutti hänelle Islannin Haukan rita-
rikunnan ristin. Raumalainen kirjailija Ta-
pio Koivukari asui Islannissa 1989–1993, 
mieltyi maahan ja löysi sieltä myös vai-
monsa. Hän on suomentanut runsaasti is-
lantilaista kirjallisuutta ja näytelmiä.13

Myös musiikki on vienyt suomalai-
sia Islantiin. Petri Sakari toimi jaksoit-
tain Islannin Sinfoniaorkesterin pääkapel-
limestarina ja taiteellisena johtajana vuo-
sina 1988–1993 ja 1996–1998. Islannin 
Sinfoniaorkesterin kanssa hän on levyttä-
nyt kaikki Jean Sibeliuksen ja Leevi Ma-
detojan sinfoniat sekä lukuisia muita poh-
joismaisten säveltäjien teoksia.14 Islannis-
sa suurta suosiota nauttiva Osmo Vänskä 

toimi vuosina 1993–1996 saman orkesterin 
pääkapellimestarina.15

Farmaseutteja, fysioterapeutteja ja 
lentoemäntiä

Islannissa asuvista suomalaisista suurin 
osa on koulutettua väkeä, jotka alun perin 
ovat tulleet työpaikan vuoksi, mutta jää-
neet pysyvästi avioiduttuaan islantilaisen 
kanssa. Naisia on huomattavasti enemmän 
kuin miehiä. Varhaisimpia tulijoita olivat 
farmaseutit, joista Islannissa oli kova pula 
1950-luvulla. Heitä värvättiin muista Poh-
joismaista, ja useita suomalaisiakin tuli 
1950-luvun puolivälin tienoissa. Sittemmin 
oli pulaa varsinkin fysioterapeuteista, sillä 
Islanti ei ole pienenä maana pystynyt kou-
luttamaan tarpeeksi kaikkien erityisalojen 
ammattilaisia. Aikaisemmilla vuosikym-
menillä maassa työskenteli useita suoma-
laisia fysioterapeutteja, mutta 2000-luvun 
taitteessa enää pari maahan pysyvästi jää-
nyttä. Yhtenä ammattiryhmänä ovat lento-
emännät, sillä Islannin lentoyhtiö palkka-
si aikanaan suomalaisia lentoemäntiä ava-
tessaan lentoyhteyden Suomeen. Heistäkin 
muutamat avioituivat maahan.16

Antti Tuuri näyttää saalis-
taan islantilaiselle kirjaili-
jalle Njörður P. Njarðvíkil-
le ja suomalaiselle kus-
tantajalle Heikki A. Reen-
päälle. – Kuva: Tom Sö-
derman. 
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Opiskelijat nykypäivän muuttajia

1980-luvulta lähtien uusien tulokkaiden jou-
kossa on eniten opiskelijoita ja vaihto-oppi-
laita, jotka kasvattavat tilapäisesti suoma-
laisten määrää. Opiskelupaikkana Islanti on 
viime vuosina ollut entistä suositumpi. Ek-
soottiselle saarelle tullaan opiskelemaan Is-
lannin ominta antia eli islannin kieltä ja kir-
jallisuutta. 1970-luvulla tällä alalla oli vain 
pari suomalaista opiskelijaa, mutta nykyisin 
jo useampia. Toinen suosittu ala on geologia 
ja vulkanologia, johon tulee myös jatkokou-
lutettavia tohtoriopiskelijoita Suomesta.17 

Suomen ystävien yhdistys

Reykjavikissa toimivan Suomen ystävien 
yhdistyksen historia ulottuu jo puolen vuo-
sisadan taakse. Vuonna 1949 islantilaiset 
Suomen-ystävät, joista osa oli moninker-
taisia suomenkävijöitä, päättivät perustaa 
ystävyysseuran eli Finnlandsvinafélagiðn. 
Siihen tuli alkuvaiheessa noin sata jäsentä. 
Islantilaisjäsenistä monet ovat opiskelleet 
erityisesti arkkitehdeiksi Suomessa.

1970-luvulle tultaessa Islannissa asu-
vien suomalaisten määrä oli jonkin verran 
kasvanut ja uudet tulokkaat olivat myös 
kiinnostuneet yhdistyksen toiminnasta. 
Seuran nimeksi vaihdettiin tuolloin Suo-
mi-yhdistys/Suomi-félagið vastaamaan 
paremmin islantilaisten ja suomalaisten 
yhteistä toimintaa ja kulttuurinvaihtoa. Nä-
kyvintä on ollut erilaisten juhlien järjestä-
minen. Alkuajoista on juhlittu itsenäisyys-
päivää ja 1970-luvulta lähtien myös Rune-
bergin päivää. Suurelle yleisölle on järjes-
tetty suomalaisia konsertteja ja elokuvaesi-
tyksiä. Yhdistyksen toimintaa ovat tuke-
neet myös paikallinen Suomen suurlähe-
tystö, Pohjolan talo ja Islannin yliopiston 
suomen kielen lehtori.18

Yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjoh-
tajana toimi Barbro Thórdarson yli kahden 
vuosikymmenen ajan. Hän on yksi vuonna 
1954 farmaseutiksi tulleista, joka jäi maa-
han ja avioitui islantilaisen kanssa. Vuo-
desta 1997 lähtien on puheenjohtajana toi-
minut Hjörtur Pálsson, joka suomea taita-
vana kääntää Kalevalaa islanniksi. Suomen 
ystävien yhdistyksen jäsenmäärä on noin 
250–300 henkeä, joista suomalaisia noin 
30–40 henkeä.19 

Seuratoiminta ja Suomi-koulu

Vuosikymmenien ajan on vapaamuotoises-
ti kokoontunut suomalaisten naisten ompe-
luseura, jonka alun perin järjestivät maa-
han jääneet farmaseutit ja lentoemännät. 
Ryhmän jäsenet ovat kokoontuneet vuo-
rotellen toistensa kodeissa. 2000-luvun al-
kuvuosina ryhmään tuli nuoria opiskelijoi-
ta niin paljon, että seura on kasvoi kolme-
kymmenpäiseksi. Alkuperäisjäsenet, jotka 
lähestyvät tai ovat jo eläkeiässä, ovat alka-
neet kokoontua omaan ”senioriklubiinsa”. 
Mukana on vajaat kymmenkunta henkeä, 
jotka kokoontuvat talvisin kerran kuussa 
kahvin ääreen vaihtamaan kuulumisia.20 

Islannin Suomi-koulu Reykjavikissa 
opettaa suomea äidinkielenään tai toisena 
kielenään puhuville lapsille. Lukuvuon-
na 2006–2007 Suomi-koulussa toimi yksi 
4–11 -vuotiaiden ryhmä.21

Saagoja ja nykytekniikkaa

Maassa asuvat suomalaiset ovat kiinnittä-
neet huomiota islantilaisten vahvaan his-
toriatietoisuuteen, joka heillä on saagojen 
ansiosta. Historiaharrastus ja sukututkimus 
ovat hyvin suosittuja. Kun ihmiset tapaavat 
toisiaan uusissa tilanteissa, käydään ensin 
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läpi perhetaustat ja selvitellään kuka on ke-
nenkin kanssa sukua. Suomalaisesta saat-
taa tuntua, että kokousajasta voi mennäkin 
puolet näihin selvittelyihin. Kiinnostus on 
ymmärrettävissä, kun muistetaan kuinka 
pienestä väestöstä on kyse; islantilaisia on 
vain hieman yli 310 000 henkeä.

Vastakohtana perinnetietoisuudelle ja su-
kutarinoille on islantilaisten valtava kiinnos-
tus ja innostus nykytekniikkaan ja kaikkiin 
mahdollisiin uusimpiin sovelluksiin. Maas-
sa noin 30 vuotta asunut Marjatta Isberg, 
kirjailija, kääntäjä ja opettaja, on luonnehti-
nut islantilaisia ”uutuushulluiksi, jotka seu-
raavat mitä maailmalla tapahtuu ja omaksu-
vat kaiken uuden hetimmiten Islantiin”.

Kodit ovat näyttäviä eikä kodinkonei-
den hankinnassa kitsastella. Tietokoneet, 
internet-yhteydet, sähköpostit ja kännykät 
omaksuttiin käyttöön ennätysajassa. Auto-
jen lukumäärä henkeä kohti on USA:n jäl-

Marjatta Päivätie lähti 30 vuotta sitten Reykjavikiin Islantiin täydentämään opintojaan. Siellä hän tu-
tustui tulevaan islantilaiseen puolisoonsa. Perheeseen syntyi kolme lasta, joille Marjatta on opetta-
nut suomea ja suomalaisia tapoja. Erityisopettajana toimiva Marjatta Isberg ja miehensä Arngrimur 
(kuvassa oikealla) asuvat edelleen Reykjavikissa. – Kuva: Marjatta Isberg. 

keen suurin juuri Islannissa. Luonnonolois-
ta johtuen ajellaan valtavilla maastoautoil-
la ja lumikelkoilla.

Elämänmuotoon on vanhastaan kuulu-
nut se, että nuoret lähetetään ulkomaille 
opiskelemaan. Tämä on kuulunut sivistyk-
seen, sillä islantilaisen sanonnan mukaan 
”kotona kasvatettu lapsi on tyhmä”. Opin-
not vievät heitä yhtä hyvin Amerikkaan ja 
Englantiin kuin Pohjoismaihinkin. Tyttöjä 
lähetettiin vähintäänkin kotitalous- ja om-
peluoppiin Tanskaan. Tällainen avoimuus 
on purjehtijakansan ominaisuus; pienel-
lä saarella ei olla missään suhteessa oma-
varaisia, joten on osattava lähteä muualle. 
Takaisin tullaan uusien tietojen ja taitojen 
kanssa, jotka sopeutetaan islantilaiseen pe-
rinteeseen ja elämänmuotoon. Tällaisessa 
yhteiskunnassa elävät ne suomalaiset, jot-
ka ovat valinneet karunkauniin Islannin 
uudeksi kotimaakseen.22
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Suomen ja Viron välisessä muut-
toliikkeessä on ollut huomattavia 

vaihteluita vuosisatojen kuluessa. Ruot-
sinvallan aikana 1600-luvulla ja 1700-lu-
vun alussa suomalaisten muutto alueelle oli 
vilkasta. Venäjänvallan aikana muuttoliike 
oli vähäisempää. Viron vapaussota vuosina 
1918–1920 herätti suomalaiset auttamaan 
heimoveljiään 3 700 vapaaehtoisen soti-
laan voimin. Halu Viron auttamiseen jat-
kui 1920-luvulla mm. maan sivistyksellisen 
elämän tukemisena, mutta mitään sanot-
tavampaa muuttoliikettä siitä ei syntynyt. 
Neuvostovallan aikana yhteydet tyrehtyivät 
lähes kokonaan puoleksi vuosisadaksi. Ti-
lanne muuttui vasta 1990-luvulla Viron toi-
sen itsenäistymisen jälkeen, kun yhteyksiä 
voitiin jälleen luoda normaalilta pohjalta. 
Pääasiallisina syinä Suomen ja Viron väli-
seen liikkuvuuteen ovat olleet nälänhädät, 
sodat ja poliittiset syyt sekä kaupankäynti.

Kaupankäynnillä ja sen kautta luoduil-
la ystävyyssuhteilla on ollut tärkeä asema 
suomalaisten ja virolaisten välisessä kans-
sakäymisessä. Virumaan rannikon kalasta-
jien ja virolaisten maanviljelijöiden harras-

Viro

Jouni Korkiasaari
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tamasta vaihtokaupasta suomalaisten kans-
sa on löydetty viitteitä 1200-luvulta asti. 
Läheisistä suhteista on todisteena myös Vi-
ron koillismurre, jossa suomen kielen vai-
kutus on selvästi havaittavissa. Murteen le-
vinneisyysalue kattaa Viron pohjoisranni-
kon Tallinnan lähistöltä Narvaan asti.1 

1500-luku: Kaupankävijöitä, sotilaita, 
pakolaisia ja karkureita

Etelä- ja itäsuomalaiselle rannikkoväestöl-
le Suomenlahden eteläpuolinen rannikko 
ja osin sisämaakin oli tuttua jo keskiajalta, 
mutta sisämaalaiset saivat siihen kosketuk-
sen vasta 1500-luvun lopulta alkaen, kun 
Ruotsi sai haltuunsa Pohjois-Viron. Baltia 
pysyi tulenarkana alueena koko 1600-lu-
vun, ja Ruotsin piti siksi miehittää jatku-
vasti sen linnoitukset riittävin voimin. Tä-
hän käytettiin pääasiassa suomalaisia jouk-
koja. Niiden vaihtaminen varuskunnasta 
toiseen oli tavallista ja siksi melkein jokai-
nen nihdiksi (=knihti, sotamies, jalkaväen 
sotilas) joutunut mies tutustui melko laajal-
ti alueeseen aina Liivinmaata myöten. So-
tilaista monet jäivät palveluksensa jälkeen 
alueelle asumaan.2

Karjalan ja Itä-Uudenmaan muuttoliik-
keitä koskevissa tutkimuksissa on löydet-
ty merkkejä Viroon suuntautuneesta vä-
estön siirtymisestä ainakin jo 1500-luvun 
puolivälin tienoilta alkaen. Hallitusvallan 
suhtautuminen tähän muuttotoimintaan 
oli tuohon aikaan jyrkän kielteinen. Niin-
pä Virolahden pitäjän talvikäräjillä tuomit-
tiin vuonna 1552 eräs rantakylän isäntä 40 
markan sakkoon, koska hän oli vastoin ku-
ninkaallista kieltoa kuljettanut kolmetois-
ta henkilöä Tallinnaan. Sakko oli ajan mit-
tapuun mukaan hyvin ankara ja siksi ran-
nikkolaiset luonnollisesti vain harvoin ryh-
tyivät tällaisiin luvattomiin puuhiin. Sen 

vuoksi Suomenlahden yli aikovat käyttivät 
ilmeisesti jo tähän aikaan apunaan Suomen 
rannikolla liikkuneita virolaisia kalastajia.3

Valtiovallan suhtautumisessa muutto-
kysymykseen tapahtui huomattava käänne 
heti sen jälkeen kun Pohjois-Viro oli joutu-
nut Ruotsin hallintaan. Voudit, hallitusval-
lan paikalliset edustajat, saivat tehtäväk-
seen valvoa muuttoa, jonka yhtenä tarkoi-
tuksena näyttää olleen hankkia vanhoissa 
asutuskeskuksissa muodostuneelle liikavä-
estölle mahdollisuuksia pysyä yhä edelleen 
”kiinni maassa”. Liian tiheän asutuksen pe-
losta mm. Kymen kartanon läänin ja Lap-
peen kihlakunnan voudit ryhtyivät toimen-
piteisiin väestön siirtämiseksi muille seu-
duille. Tästä on todistuksena vuoden 1564 
verokirjassa oleva huomautus Pyhtään, 
Vehkalahden ja Virolahden pitäjien savu-
luvun pienentymisestä 101 savulla ja Lap-
peen kihlakunnan 94 savulla. Kun savulu-
ku tällä alueella vielä tuohon aikaan vastasi 
talolukua, oli tämä siirtolaisuus väestöpoh-
jaan nähden varsin huomattavaa.4

Seuraavalla vuosikymmenellä alkaneen 
pitkän sodan aikana tapahtuneet lukuisat 
venäläisten hävitysretket aiheuttivat tuntu-
van väestökadon. Liika-asutuksesta johtu-
nut muualle siirtyminen ei siten enää tul-
lut kysymykseen. Siitä huolimatta Viroon 
suuntautunut muutto kasvoi jälleen melko 
huomattavaksi 1580-luvulla. Sen syyt oli-
vatkin nyt kuitenkin olennaisesti toisenlai-
sia kuin pari vuosikymmentä aikaisemmin. 
Yksi niistä oli uusien vihollishyökkäysten 
pelon synnyttämä yleinen turvattomuuden 
tunne. Toinen vielä pakottavampi syy oli 
useiden ankarien katovuosien aiheuttama 
nälänhätä erityisesti vuosina 1587–1588.5

Takaisin kotikonnuilleen palanneista 
suomalaisista ei ole varmoja tietoja. Vou-
tien johtama 1560-luvun siirtolaisuus oli 
kuitenkin kaikesta päättäen ajateltu pysy-
väksi. Tähän viittaa mm. voudin tilikir-
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jaansa tekemä huomautus ”kirjoitetut Lii-
vinmaalle siellä maata omistamaan ja asu-
maan”.6

Vaikka suomalaisia muutti 1500-luvulla 
Viroon varsin huomattava määrä, oli sieltä 
Suomeen suuntautunut virolaisten muutto-
virta vielä kokonaisuutena kuitenkin suu-
rempi. Sen syynä olivat ennen muuta huo-
nommat elinolot Virossa, jossa etupäässä 
aateliston yhä suureneva valta alisti talon-
pojat maaorjuuteen.7

1600-luku: Suurvallan miehittäjiä, 
uudisasukkaita ja opinkävijöitä

Ruotsin suurvalta-aika tuntui monin tavoin 
myös valtakunnan itäisessä periferiassa. 
Jatkuvat sodat vaativat varoja, joita koot-
tiin veroina. Toinen rasitus koitui sotaväen-
otoista. Nämä seikat vaikuttivat merkittä-
västi myös väestön liikkuvuuteen. Sotatoi-
met mm. veivät sisämaan talonpoikaissotu-
reita vanhoihin kauppa- ja kulttuurikeskuk-
siin niin Baltiaan kuin mannermaallekin. 
Vastavirtana solui usein salaa lähtenyt väki 
edellä mainittuja rasituksia pakoon vierai-
siin lääneihin, jopa ulkomaille asti.8

Muuttoliike oli voimakkaimmillaan pit-
kien sotien jälkeen aloitetulla jälleenraken-
nuskaudella vuosina 1620–1650.  Valtio-
vallan ohjailemasta muuttoliikkeestä näky-
vimpiä oli sotilassiirtokuntien perustamisen 
aiheuttama liikkuvuus. Esimerkiksi vuonna 
1626 Suomesta siirrettiin 142 perhettä Wol-
marin ulkopuolelle ja kolme vuotta myö-
hemmin noin 600 nihtiä Dorpatiin (Tarto). 
Myöhemmin vastaavia siirtokuntia syn-
tyi useita muuallekin, myös Liivinmaalle. 
Monet näistä sotamiehistä jäivät palveluk-
sen jälkeen alueelle talonpojiksi. On lasket-
tu, että vuoden 1640 paikkeilla esimerkik-
si Wierlandin (Virunmaa)  talonpojista noin 
25 prosenttia oli suomalaisia.9

Valtiovallan kielteisen suhtautumisen 
vuoksi liikkeelle lähdettiin usein ilman vi-
ranomaisten lupaa. Esimerkiksi Virolah-
delta kerrotaan vuonna 1614 karanneen ai-
nakin 14 asukasta meren yli. Viipurin lää-
nistä puolestaan on säilynyt tietoja 89 ka-
ranneesta vuosina 1620–1659.10 

Kotiin palanneiden sotilaiden lisäksi 
yhtenä herätteiden välittäjänä Baltian kes-
kuksista oli sotilaspapisto. Ainakin osa pa-
peista joutui palvelemaan rykmentin mu-
kana Baltian varuskunnissa myös rauhan 
aikana. Vielä näkyvämpää oli virkamiesten 
liikkuminen alueelta toiselle. Vallankeski-
tys lisäsi virkoja, eikä periferiassa ollut nii-
hin tarjolla pätevää ainesta. Kasvavan ja 
liikkuvan sotavoiman päällystö rekrytoitiin 
usein sotatilanteen mukaan lähimmin sopi-
vin miehin katsomatta kotipaikkaan. Balti-
an suuntaan vahvisti yhteyksiä myös Tar-
ton yliopisto, jossa opiskeli yli 200 Suo-
mesta tullutta opiskelijaa vuosina 1632–
1660 ja 1690–1710.11

Viron aluetta hävitti vuosina 1558–1583 
Liivinmaan sota ja vuosina 1600–1625 
Puolan ja Ruotsin välinen sota. Sodat toi-
vat mukanaan nälänhätiä, joista erityisen 
tuhoisa oli vuoden 1601 nälänhätä. Toise-
na vitsauksena olivat kulkutaudit, mm. rut-
to. Sotien jäljiltä virolaiskylät ja -kaupun-
git olivat ryöstettyjä ja poltettuja tai muu-
ten autioituneita. Manner-Virossa oli 75 
prosenttia peltoalasta kylvämättä ja Saa-
renmaallakin yli kolmannes. Sotien vuok-
si väestö supistui noin puolella. Tilojen au-
tioituminen ja jälleenrakennus tarjosi näin 
mahdollisuuksia uusille tulijoille. Tilaisuus 
päästä tilan isännäksi tuntui houkutteleval-
ta etenkin sellaisista naapurialueiden talon-
pojista, joiden mahdollisuudet saada oma 
tila kotimaastaan olivat vähäiset. Autioti-
lan ottanut talonpoika sai kartanolta kol-
men vuoden vapautuksen veroista. Tämä 
oli niin hyvä tarjous, että usein talonpojat 
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vielä karkasivat kolmen vuoden jälkeen ja 
ottivat toisen autiotilan jostain kauempaa 
saaden jälleen kolmen vuoden verovapau-
den. Suomalaisten lisäksi tulijoita oli myös 
mm. Latviasta ja Venäjältä.12

Juha Vasarin laskelmien mukaan vuo-
sina 1637–1640 suomalaisten osuus talon-
pojista oli Harjumaalla 12 prosenttia, Vi-
rumaalla 15–18 prosenttia ja Läänemaalla 
sekä Järvamaalla arviolta 3–4 prosenttia. 
Etelä-Virossa eli silloisella Pohjois-Liivin-
maalla heitä oli suunnilleen prosentin ver-
ran. Sielläkin oli silti yksi merkittävä asu-
tusrypäs Põltsamaan lähistöllä, jossa suo-
malaiset isännöivät yhteensä 191 taloa. 
Pääosalla Viron suomalaistalonpojista oli 
ilmeisesti kuitenkin virolainen vaimo ja 
mm. tästä syystä heidän lapsensa virolais-
tuivat nopeasti.13

Muuttoliikettä vauhditti osaltaan se, 
että suomalaiset talonpojat joutuivat anta-
maan miehiä Ruotsin armeijaan. Virolai-
silla talonpojilla tätä velvollisuutta ei ollut. 
Toisaalta suomalaiset olivat vapaita ihmi-
siä, kun taas virolaiset talonpojat olivat jo 
tuolloin maaorjia. Paikalliset baltiansaksa-
laiset kartanoherrat pyrkivät kaikin tavoin 
alistamaan maaorjiksi myös omilla tiloil-
laan asuvia suomalaisia. He pyrkivät mm. 
naittamaan paikallisten talonpoikien tyttä-
riä suomalaisille. Tämän jälkeen nuorelle-
parille annettiin talo, jonka pitäjänä suoma-
laistakin alettiin kohdella maaorjana. Vielä 
vuonna 1629 Kustaa II Adolf oli kieltänyt 
suomalaisten alistamisen maaorjuuteen, 
mutta käytännössä sitä kuitenkin tapahtui. 
Sitä edesauttoi seka-avioliitoissa syntynei-
den lasten virolaistuminen.

Ruotsin hallintoviranomaisten suhtau-
tuminen suomalaisten Viroon muuttoon 
vaihteli. Vuoteen 1640 asti asiaan ei puu-
tuttu, mutta sen jälkeen muuttoliikettä Ees-
timaalle ja Liivinmaalle yritettiin jarruttaa. 
Eniten muuttoa hillitsi kuitenkin virolais-

alueiden nopea väestönkasvu, joka luon-
nollisesti vähensi huomattavasti mahdol-
lisuuksia saada alueelta oma tila.14 Vuon-
na 1695 Virossa oli arviolta jo 350 000–
400 000 asukasta eli suunnilleen saman 
verran kuin Suomessa.15

Suomalaisia asui Viron alueella myös 
kaupungeissa, ennen kaikkea Tallinnassa 
ja Narvassa. Tallinnan suomalaisia on to-
sin tutkimuksissa ollut vaikea erottaa ruot-
salaisista, sillä heillä oli paljon ruotsalais-
peräisiä nimiä ja lähteissäkin heitä nimite-
tään usein ruotsalaisiksi. Suurin osa kau-
pungeissa elävistä suomalaisista kuului kä-
sityöläisiin tai alimpaan kansanluokkaan. 
Maaseudullakin oli talonpitäjien ja renkien 
lisäksi suomalaisia käsityöläisiä kuten sep-
piä, puuseppiä, tynnyrintekijöitä ja suuta-
reita sekä kankureita. 

Viroon 1600-luvulla muuttaneet suo-
malaiset tulivat pääasiassa Uudeltamaalta 
ja Viipurin läänistä. Narvaan ja Itä-Viru-
maalle muutettiin paljon myös läheiseltä 
Inkerinmaalta, joka oli vuodesta 1617 asti 
ollut Ruotsin hallussa. Inkeristä muutta-
neiden joukossa oli ilmeisesti jonkin ver-
ran myös vatjalaisia ja inkerikkoja, joita 
nimien perusteella on vaikea erottaa suo-
malaisista.

Pohjanmaan perukoilta asti

Ruotsin suurvaltakaudella suomalaisviro-
lainen kaupankäynti ulottui kauas Pohjan-
lahden perukoille asti aina Kemiä myöten. 
Tähän viittaa mm. pohjalainen sananparsi 
”se on kiertänyt Riiat ja Räävelit” (Rääveli 
= nyk. Tallinna). Tuolloin kummankin kau-
pungin varuskuntaan kuului myös Pohjan-
maan rykmentin komppanioita, ja koko ryk-
menttikin oli 1600-luvun lopulla pitkät ajat 
sijoitettuna Riikaan. Tallinnaan taas oli elin-
voimaiset taloudelliset yhteydet. Tähän Tal-
linnan-kauppaan osallistuivat 1600-luvulla 
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Pohjanmaan kaupunkien porvarien lisäksi 
innokkaasti myös maakunnan talonpojat.16

Valtiovallan merkantilistiseen kauppa-
politiikkaan liittyi ponteva yritys säännös-
tellä kauppaa. Vuosien 1614 ja 1617 kaup-
pasäännöissä määrättiin, että vain Turul-
la ja Tukholmalla oli oikeus käydä ulko-
maankauppaa. Talonpojilta taas kiellettiin 
kauppapurjehdus vuonna 1617 kokonaan. 
Heidän piti käydä kauppansa oman maa-
kunnan lähimmässä kaupungissa. Vuon-
na 1621 purjehduskieltoa lievennettiin sen 
verran, että tavaroita sai viedä mihin koti-
maakunnan kaupunkiin tahansa.

Vuonna 1641 tapahtui huomattava muu-
tos. Kun Pohjanmaalla vallitsi katojen ta-
kia ankara puute viljasta, hallitus antoi 
maakunnan talonpojille toistaiseksi luvan 
noutaa omin aluksin viljaa Liivinmaalta, 
johon luettiin tuohon aikaan yleisesti Vi-
rokin. Tätä tilapäistä vapautta kesti Poh-
jois-Pohjanmaan osalta ainakin vuoteen 
1645. Vuonna 1647 maaherra Erik Soop 
kumminkin jo kielsi Kemin kesäkäräjil-
lä talonpoikia purjehtimasta Liivinmaalle 
tai muualle lohta ja muita kauppatavaroita 
myymään. Seuraavana vuonna Kemin ke-
säkäräjillä sakotettiin muutamia pitäjän ta-
lollisia luvattomista kauppamatkoista Lii-
vinmaalle. Muuan heistä puolustautui se-
littämällä, että hänen oli ollut pakko lähteä 
ostamaan viljaa, mutta oikeus totesi, että 
sitä olisi saanut Oulustakin ja että Liivin-
maan-matkaan olisi pitänyt joka tapaukses-
sa hankkia viranomaisten lupa.17

Tällä suhteellisen vapaalla kannalla 
Pohjanmaan talonpoikien purjehdusoike-
us oli sitten vuosikymmeniä. Vielä vuon-
na 1672 hallitus vastasi kaupunkien vali-
tukseen, ettei talonpoikia voitu kieltää pur-
jehtimasta vapaasti omine kauppatavaroi-
neen. Kolme vuotta myöhemmin tätä oike-
utta kuitenkin jo jossain määrin rajoitettiin, 
ja 1680-luvulta lähtien se pyrittiin kahleh-

timaan lähes yhtä hyvin ahtaisiin rajoihin 
kuin vuoden 1617 kauppasäännössä.18

Pohjois-Pohjanmaan rannikolla oli mo-
nia talonpoikia, jotka kävivät melko sään-
nöllistä kauppaa Tallinnassa. Pyhäjoella 
tätä ryhmää edustivat Etelänkylän Maija-
lan veljekset. Vuonna 1671 Juuso Yrjön-
poika Maijala haastettiin käräjille siitä, että 
hän oli purjehtinut kumppaneineen usei-
ta kertoja seudun tulliasemien ohi Tallin-
naan. Seuraavana vuonna Yrjö Yrjönpoika 
Maijalaa sakotettiin siitä, että hän oli tuo-
nut Tallinnasta kuusi kyynärää tupakkaa ja 
kaupitellut luvattomasti sitä Kallan kalas-
tuspaikalla. 

Pohjalaisten talonpoikien ja Tallinnan 
väliset taloudelliset suhteet eivät rajoittu-
neet pelkästään kauppaan. Monet tuomio-
kirjojen maininnat osoittavat, että pohjois-
pohjalaisten talvikautiset työmatkat suun-
tautuivat Ruotsin ohella usein myös Vi-
roon. Yksi tätä todistava tieto on Oulun 
kaupungin vuonna 1645 esittämässä vali-
tuksessa, jossa kerrotaan pohjoispohjalais-
ten hankkivan Liivinmaan-matkoillaan va-
roja työnteolla.

Vuonna 1675 kiellettiin Salon käräjil-
lä rahvaan miehiä lähtemästä talveksi töi-
hin Tukholmaan tai Tallinnaan, ennen kuin 
asianomainen oli selvittänyt voudin kanssa 
rästinsä ja maksunsa saaden häneltä mat-
kapassin ja käynyt lähimmässä kaupungis-
sa näyttämässä mukaan ottamansa tava-
rat, ettei kruunun tullimaksua kavallettaisi. 
”Talvehtijana” (vinterliggare) Tallinnassa 
työskenteleminen oli siten monen pohjois-
pohjalaisen sivuelinkeinona. Puhe veroräs-
teistä viittaa myös siihen, että tätä kausi-
työtä harjoittivat yleisesti veroa maksavat 
talonpojat eivätkä ainoastaan köyhälistöön 
kuuluneet.  Kun Tallinna näin tuli pohjois-
pohjalaisille monestakin syystä tutuksi, oli 
luonnollista, että yksi ja toinen jäi sinne 
myös vakinaisesti asumaan.19
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1700-luku: Talonpoikia ja käsityöläisiä

Suuren Pohjan sodan aikana (1700–1721) 
virolaisalueita hävitettiin ja ryöstettiin jäl-
leen laajasti. Sen seurauksena levisivät kul-
kutaudit ja nälänhätä, joka oli erityisen an-
kara vuonna 1709. Sotaa pakenevien muka-
na levisi rutto, joka parin seuraavan vuoden 
aikana vaati valtavan määrän kuolonuhre-
ja. Kaiken tämän seurauksena Viron väki-
luku putosi puolella eli noin 170 000 asuk-
kaaseen vuonna 1712. Tallinnan 10 000:sta 
asukkaasta oli sodan jälkeen jäljellä vain 
2 000. Tarton ja osin Narvankin asukkaat 
oli viety Venäjälle ja koko Tarton kaupun-
ki hävitetty, samoin monet pikkukaupun-
git (Rakvere, Paide, Viljandi, Valga) joko 
kokonaan tai osittain. Virossa oli näin taas 
runsaasti autiotaloja ja autiokyliäkin asu-
tettavaksi. Tilanne maassa oli jokseenkin 
samanlainen kuin Ruotsin ja Puolan väli-
sen sodan päätyttyä vuonna 1625.20

Maassa oli siis runsaasti autiotiloja, 
joille baltiansaksalaiset kartanonomistajat 
ja uudet venäläiset hallitsijat halusivat vil-
jelijöitä. Suomessa elettiin samaan aikaan 
suuren Pohjan sodan ja isonvihan anka-
rimpia vuosia. Virossa ihmiset jaettiin va-
paisiin ja epävapaisiin kansallisuuden mu-
kaan, ja suomalaiset uudisviljelijät säilyt-
tivät kansallisuutensa perusteella henkilö-
kohtaisen vapautensa. Tallinnan kaupunki 
taas houkutteli suomalaista palveluskun-
taa korkeilla palkoilla. Karkailevien pal-
velijoiden pakoa Suomesta yritettiin estää 
sekä kepillä että porkkanalla. Uudenmaan 
ja Hämeen läänin maaherra Petter Stiernc-
rantz yritti 1726 korottaa Uudenmaan pal-
velusväen palkkoja. Viranomaiset ilmoitti-
vat karkulaisista Tallinnan raadille, hakivat 
paenneita takaisin ja velvoittivat suomalai-
set laivamiehet raportoimaan karanneista. 
Tallinnaan muutettiin silti myös laillises-
ti muuttokirja taskussa. Lisäksi osa suuren 

Pohjan sodan aikana vangituista suomalai-
sista asettui asumaan Viroon.21

Ylivoimainen enemmistö Viron suoma-
laisista eli ja työskenteli maan pohjoisosis-
sa. Virumaan maakunnan rannikkopitäjis-
sä on laskettu jopa 7–8 prosenttia väestöstä 
olleen 1700-luvun alkupuolella suomalais-
peräistä.

Laillinen ja laiton muuttoliike Suo-
mesta Viroon väheni kuitenkin jyrkästi jo 
1720-luvun loppupuolella, kun olot Suo-
messa rauhoittuivat ja elämä Virossa al-
koi käydä yhä vaikeammaksi. Kartanon-
omistajat yrittivät entiseen tapaan kaikin 
keinoin muuttaa vapaat suomalaiset maa-
orjiksi. Maahanmuuttajien oli todistettava 
syntyperänsä joko kirjallisesti tai todista-
jien avulla. Heille luvattiin erilaisia etui-
suuksia, jos he luopuisivat henkilökohtai-
sesta vapaudestaan. Jos maahanmuuttajien 
epäiltiin hautovan paluusuunnitelmia Suo-
meen, kartanonherrat saattoivat vaatia hei-
tä valaehtoisesti pysymään kartanon mail-
la. Vuosien 1750–1754 väkiluvun tarkis-
tuslaskennassa löytyi Virumaalta enää 91 
vapaata suomalaista.22

Viranomaisten toimenpiteet johtivat siis 
maalla asuneiden suomalaisten talonpoi-
kien orjuuttamiseen, mikä myös nopeut-
ti heidän virolaistumistaan. Vapaina suo-
malaisina sen sijaan säilyivät paljon kau-
emmin ne, jotka eivät olleet tekemisissä 
maanviljelyksen kanssa eli ennen kaikkea 
käsityöläiset.23

Tarkkaa kuvaa Viron alueella asuneiden 
suomalaisten kokonaismäärästä on vaikea 
arvioida, koska tutkimuksissa on käytetty 
hyvin erilaisia lähteitä tai selvitetty vain 
joidenkin alueiden asujaimistoa. Alkupe-
räisasiakirjat ovat myös enemmän tai vä-
hemmän puutteellisia eikä kansallisuuden 
määrittely ole ollut niitä laadittaessa ko-
vin yhdenmukaista tai täsmällistä. Suo-
malaisten nopea sulautuminen virolaisiin 
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on myös ”häivyttänyt” osan suomalaisis-
ta eri laskennoissa. Vuoden 1725 viljelys-
maan tarkistuslaskennan mukaan Eestin-
maalla (Pohjois-Virossa) asui tuolloin 491 
suomalaista ja 61 inkeriläistä. Suomalaisia 
asui lähinnä Virumaan maakunnassa sekä 
Harjumaan maakunnan itäosassa. Harju-
maan länsiosissa ja Järvamaan maakun-
nassa heitä oli huomattavasti vähemmän. 
Valtaenemmistö inkeriläisistä eli Virumaan 
maakunnassa.

Vuonna 1782 Eestinmaan alueella on 
laskettu asuneen 421 suomalaissyntyis-
tä käsityöläistä. 1700-luvun viljelysmaan 
tarkistuslaskentojen erityisluetteloihin on 
puolestaan kirjattu 244 käsityöläistä.24 
Joka tapauksessa suomalaisia on asunut 
1700-luvulla Viron alueella varsin huomat-
tava määrä ajankohdan väestömäärä huo-
mioon ottaen. 25

Talonpoikien lisäksi maaseudulla asui 
satoja suomalaisia käsityöläisiä. Eniten 
1700-luvun lähteissä on mainintoja suoma-
laisista kankureista (186). Seuraavina jär-
jestyksessä ovat sepät (74), räätälit (43 ja 
suutarit (37). Muita tavallisia ammatteja 
olivat puuseppä, koristepuuseppä, sorvari, 
pyöräntekijä, tynnyrintekijä, nahkuri, turk-
kuri ja muurari. Kaikkiaan lähteissä maini-
taan 16 erilaista suomalaisten käsityöläis-
ammattia.

Tavallisesti käsityöläisillä oli käytös-
sään pieni pala maata (1/6–1/4 auranalaa) 
talon ympärillä tai jopa samanlainen maa-
palanen kuin vapailla talonpojilla. Usein 
näillä käsityöläisillä oli toinenkin ammat-
ti esimerkiksi kapakoitsijana, myllärinä, 
metsänvartijana tai kalastajana, koska kä-
sityö ei yksin riittänyt elättämään sen har-
joittajaa perheineen. Monet lisäammateista 
olivat kausiluontoisia. 

Käsityöläiset olivat paljon liikkuvai-
sempia kuin talonpojat. Maaseudulla hei-
dän palveluksiaan tarvittiin vain osan aikaa 

ja siksi työtä oli etsittävä muualtakin. Osa 
pyrki myös paikasta toiseen siirtymällä 
välttämään maaorjaksi joutumisen. Pääasi-
assa käsityöläiset siirtyivät moisiosta (kar-
tano/maatila) toiseen etsiessään parempia 
elinoloja ja työmahdollisuuksia.26

Tallinnan vetovoima

Suomesta lähdettiin Tallinnaan käymään 
kauppaa, tekemään työtä tai naimakaup-
poja, hoitamaan asioita tai vain huvittele-
maan. Uudenmaan ja Karjalan, mutta myös 
sisämaan ja jopa Pohjois-Pohjanmaan ta-
lonpojat tulivat kaupunkiin myymään tuot-
teitaan ja hankkimaan tarvikkeita, joita ei 
muualta saanut. Tärkein oli suola, jolla 
elintarvikkeet säilöttiin talvea ja vientiä 
varten. Yhteydenpitoa haittasivat vain ke-
lirikkoajat. Kaupungin vetovoimaa kuvas-
taa se, että tunnetuista 7 000:sta Suomen 
keskiaikaa koskevasta lähteestä lähes kaksi 
kolmannesta liittyy tavalla tai toisella Tal-
linnaan.27

Vuoden 1538 veroluettelon mukaan 
Tallinnan asukkaista 20 prosenttia oli ruot-
salaisia, suomalaisia ja tanskalaisia. Täs-
tä joukosta 26 prosenttia, lähinnä käsityö-
läisiä, kuului keskiluokkaan ja 74 prosent-
tia alempiin luokkiin, joiden jäsenet oli-
vat työmiehiä, renkejä ja muita vastaavia. 
Suomalaisia on tästä joukosta vaikea erot-
taa, koska Suomi kuului Ruotsin valtakun-
taan ja siksi heidät saatettu lähteissä laskea 
myös ruotsalaisiksi. Lisä- ja sukunimistä 
käytettiin lisäksi usein ruotsin- tai saksan-
kielistä käännöstä.28

Työtä etsivien joukossa Tallinnaan et-
siytyi myös muunlaista väkeä. Kaupunki 
suorastaan houkutteli ilonpitoon. Tallin-
nasta etsittiin sinne karanneita renkejä, lin-
nojen palvelusväkeä tai muuten vain mat-
kalleen lähteneitä. Joskus kävi ilmi, että 
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kaupungissa asioivilla miehillä oli vaimo 
sekä Tallinnassa että Suomessa. Kaupun-
ki veti puoleensa myös rikollisia, joista osa 
oli jo rötöstellyt kotimaassa ja pakeni seu-
rauksia Tallinnaan.

1700-luvulla suuri osa Tallinnan palve-
lusväestä oli suomalaisia. Kaupungin va-
rakkaat porvarit maksoivat palvelijoilleen 
parempaa palkkaa kuin mitä Suomessa oli 
tarjolla. Vuonna 1726 Uudenmaan ja Hä-
meen läänin maaherra Petter Stierncrantz 
yritti maastamuuton vähentämiseksi tu-
loksetta korottaa Uudenmaan läänin pal-
velusväen palkkoja. Suomessa viranomai-
set yrittivät muutenkin estää palvelusväen 
pakoa. Kun kävi ilmi, että joku oli paen-
nut, ilmoitettiin siitä Tallinnan raadille ja 
pyydettiin apua. Suomesta lähetettiin sitten 
kruununpalvelija tai aliupseeri hakemaan 
paennutta takaisin.29

Myös suomalaisten laivamiesten oli ke-
rättävä Tallinnassa tietoja paenneista. Yh-
den näistä nk. desertööreistä ja heidän isän-
nistään säilyneen luettelon mukaan kau-
pungissa asui mm. renki Michel Olterman-
ni Salemannin lesken luona, renki Jacob 
kauppias Tiedemannin luona ja palvelijatar 
Hedda Degerström kauppias Niebergin luo-
na. Johan Holmberg  taas oli erään Toom-
pean esikaupungissa asustavan kankurin 
renkinä. Tallinnan Mikaelin kirkon ruot-
salaisen seurakunnan papin oli määrä pa-
lauttaa nämä salaa paenneet rengit ja piiat 
Suomeen. Toisesta paenneiden nimiluette-
losta  vuodelta 1736 taas ilmenee, että Tal-
linnaan oli hyvin usein tultu Kirkkonum-
men pitäjästä. Esimerkiksi Gunnarin kyläs-
tä tuli Tallinnaan kauppias Gerckin palve-
lija Samuel ja Kylmälän kylästä kapteeni 
Zederström, joka hakeutui kauppias Simon 
Landtingin palvelukseen. Porkkalasta ko-
toisin ollut Johan oli palvelijana pormes-
tari Fresen, ja niinikään Porkkalasta tullut 
Matts erään toisen pormestarin luona.30

Tallinnan sekä Viron muiden kaupunki-
en kauppiaat ja raatiherrat eivät halunneet 
luopua suomalaisista palvelijoistaan. Vuo-
sina 1736–1738 Tallinnassa toiminut ko-
mendantti von Manstein oli siksi haluton 
auttamaan Suomen viranomaisia paennei-
den palauttamisessa. Hattujen sota (1741–
1743) keskeytti Helsingin ja Tallinnan vä-
liset yhteydet ja pakolaisvirran. Porkkalan 
venemiehet kuljettivat kuitenkin maksusta 
joitakin miehiä salaa Tallinnaan.

1700 ja 1800-luvun vaihteessa Suomesta 
paettiin jälleen joukoittain nälkää lahden ete-
läiselle rannalle. Myös monet suomalaisnuo-
rukaiset pakenivat Viroon välttyäkseen sota-
väkeen joutumiselta. Esimerkiksi 1790-lu-
vulla lähti Helsingin seudulta Tallinnaan 
puuseppä Henrik Leanderin yksitoistavuoti-
as poika Johann Henrik, tuopintekijä Frans-
taddin 45-vuotias leski Elisabet Åhlström, 
samoin kapteeni Röndqwistin 23-vuotias ty-
tär Maria Salin, merimies Jonas Bacmanin 
kasvattitytär Christina Saarman sekä leski 
Maria Tornin poika Eric ym.31

Ruotsin suurvalta-aikana Itämeren ase-
ma Venäjän kaupan pääväylänä alkoi hii-
pua ja sen myötä Tallinnan väkiluku alkoi 
laskea. Uusi nousu koitti 1870-luvulla, jol-
loin kaupunki oli jonkin aikaa Venäjän kol-
manneksi tärkein satama. Talonpoikaispur-
jehdus Suomesta Tallinnaan jatkui myös 
venäjänvallan aikana 1900-luvun alkuun 
saakka. Muutakin väkeä sinne varmasti 
Suomesta tuli, vaikka Pietarista muodos-
tuikin tässä suhteessa paljon merkittäväm-
pi muuttokohde.

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan 
välisenä aikana suomalaisten muuttoliike 
Viroon oli hyvin vähäistä. Kulttuurinen ja 
sotilaallinen yhteistyö vei sinne tilapäises-
ti joitakin opiskelijoita, tiedemiehiä ja kau-
pankävijöitä sekä sotilashenkilöitä. Toi-
nen maailmansota ja Neuvostoliiton aika 
katkaisi normaalit muuttoyhteydet Baltian 
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maihin lähes kokonaan. Tilanne muuttui 
vasta 1990-luvulla niiden itsenäistyttyä.

Tarton yliopisto suomalaisten 
opinahjona

Tarton yliopisto perustettiin heti Altmarkin 
välirauhan jälkeen vuonna 1632 Liivinmaan 
ja Viron korkeimmaksi opinahjoksi. Balti-
an vanhin yliopisto oli perustettu jo vuon-
na 1578 Vilnaan kouluttamaan renessans-
sihengessä virkamiehiä ja katolisia pappeja 
Liettuaan ja Liivinmaallekin. Vastauskon-
puhdistuksen aikana 1500-luvun lopulla 
jopa neljä suomalaistakin opiskeli Vilnassa 
katolista teologiaa. Nähtävästi juuri Vilnan 
yliopiston takia Ruotsi ei halunnut perustaa 
Baltian yliopistoa sen lähelle Riikaan, vaan 

muodosti opinahjon kauemmas Tarttoon. 
Siellä sekä opetti että opiskeli sittemmin 
runsaasti ruotsalaisia, jotka suunnittelivat 
virkauraa Baltian puolella.34 

 Ruotsin kruunu pyrki yliopiston avul-
la vahvistamaan otettaan Baltian henkises-
tä elämästä, mutta nähtävästi olosuhteiden 
pakosta, koulutettujen voimien puuttees-
sa, pääosa opettajista oli alkukautena sak-
salaisia. Yliopiston toiminta katkesi sotaan 
1656 ja jatkui vuodesta 1690, mutta uusi 
sota katkaisi sen toiminnan jälleen vuon-
na 1710. Näinä kahtena toimintajakso-
na yliopistoon kirjoittautui kaikkiaan noin 
1 600 opiskelijaa, joista ruotsalaisia 614, 
baltiansaksalaisia 550 ja Saksan saksalai-
sia 188 sekä suomalaisia, karjalaisia ja in-
keriläisiä – enimmäkseen säätyläispoikia – 
208. Moni suomalainen lähti opiskelemaan 

1200-luvun alussa virolaisten asuma-alu-
een valloittivat saksalaiset ja tanskalai-
set. Tanskan vallan alle jäivät Harjumaan 
ja Virumaan maakunnat, jotka se myi sak-
salaiselle ritarikunnalle vuonna 1346. Van-
han Liivinmaan hajotessa Liivinmaan so-
dassa (1558–1583), joka oli osa pohjois-
maista 25-vuotista sotaa, joutui Pohjois-Vi-
ro Ruotsin vallan alle. Aluetta alettiin kut-
sua Eestimaaksi tai Eestimaan herttuakun-
naksi. Ruotsin ja Puolan välisessä sodassa 
(1600–1629) Ruotsi valloitti vuoteen 1625 
mennessä saaria lukuun ottamatta myös 
Etelä-Viron, jota kutsuttiin tuolloin Pohjois-
Liivin maaksi. Brömsebron rauhassa 1645 
Ruotsi sai Tanskalta vielä Saarenmaan, jol-
loin koko nykyinen Viron alue oli Ruotsin 
kruunun alainen.32

Pohjois- ja Itä-Euroopassa käyty Suu-
ri Pohjan sota (1700–1721) ulottui myös 
Viroon, jossa käytiin mm. Narvan taiste-
lu vuonna 1700 ja venäläisten Tarton val-
loitus vuonna 1704. Vuonna 1709 käydyn 

Pultavan taistelun jälkeen venäläiset jou-
kot miehittivät Viron alueen valloittaen mm. 
Tallinnan ja Riian. Uudenkaupungin rau-
hassa vuonna 1721 Ruotsi luovutti Eestin-
maan, Liivinmaan, Inkerinmaan ja Suomen 
kaakkoisosan Venäjälle. Näihin menetyk-
siin päättyi Ruotsin suurvalta-aika. Virolais-
ten asuma-alueet jäivät tsaarinvallan alai-
suuteen vuoteen 1917 asti, jolloin Venäjän 
keisarikunta luhistui.

Saksalaisvalloituksesta lähtien Viron 
hallitseva luokka ja muutkin ylemmät luo-
kat koostuivat saksalaisista. Paikallinen 
hallinto säilyi saksalaisten käsissä myös 
Puolan, Tanskan, Ruotsin ja Venäjän val-
lan alaisuudessa, vaikka hallintoviranomai-
sia tietysti tuli myös hallitsijamaista. Sama-
ten Saksan asema virallisena kielenä säi-
lyi, huolimatta siitä, että myös puolaa, ruot-
sia ja venäjää käytettiin näiden hallitessa 
aluetta. Venäjää alettiin käyttää virallisena 
kielenä vasta 1880-luvulla, kun Baltiaa ryh-
dyttiin todenteolla venäläistämään.33

Viro vieraan vallan alla
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Tartoon mm. papiksi. Se oli houkutteleva 
vaihtoehto etenkin itäsuomalaisille, koska 
Tarto oli heille lähempänä kuin Turku. Tar-
ton yliopiston ensimmäisenä filosofian pro-
fessorina toimi suomalaissyntyinen Micha-
el Johannis Savonius.35

Tartto tarjosi siis tuntuvasti elävämmän 
kansainvälisen ilmapiirin kuin suomalais-
ruotsalainen Turku, joskin keskeinen ope-
tusaines ja sen henki määräytyivät Ruotsin 
mukaan. Sen lähtökohtina olivat puhdasop-
pinen luterilaisuus, jonka tuli pyyhkiä pois 
vastauskonpuhdistuksen jäljet, sekä pohjois-
mainen oikeusperiaate, jonka piti korvata 
feodaalijärjestelmä suurempaan sosiaaliseen 
tasa-arvoon perustuvalla näkemyksellä.36

Suomalaisia opiskelijoita tuli Tarttoon 
joka puolelta Suomea. Cederbergin mu-
kaan Tartossa opiskeli vuosina 1632–1664 
ja 1690–1710 kaikkiaan 217 suomalaista ja 
60 inkeriläistä. Viipurista ja Viipurin Kar-
jalasta tulleita oli yhteensä 58, Uudelta-
maalta ja Lounais-Suomesta kummastakin 
45, Hämeestä 23, Pohjanmaalta 17 ja Käki-
salmen läänistä 13. Kaupungeista lähti por-
varispoikia, maalta taas papinpoikia. Esi-
merkiksi Savon 12 Tarton-kävijästä yksi 
oli Mäntyharjun kirkkoherran poika Be-
nedictus Canuti Tallbergius vuonna 1647. 
Kaksi vuotta myöhemmin lähti Ristiinan 
kirkkoherran Georgius Kyanderin poika 
Andreas ja vuonna 1660 nuorempi veli Jo-
hannes. Andreas Kyander opiskeli menes-
tyksellisesti neljä vuotta ja ryhtyi sitten 
eversti Krusen johtaman ratsurykmentin 
kirkkoherraksi. Vuonna 1659 hän sai koti-
maakunnastaan Rantasalmen vauraan seu-
rakunnan. Pikkuveli Johannes asettui Inke-
rinmaalle Koprinan kirkkoherraksi. Kruu-
nunvouti David Henrikinpoika Monnin po-
jat Johan ja Henrik puolestaan kirjoittau-
tuivat yliopistoon vuonna 1653.37

Aleksanteri I perusti Tarton yliopiston 
uudestaan vuonna 1802. Vuosina 1802–

1852 Tartossa on laskettu opiskelleen 86 
Suomesta kotoisin ollutta opiskelijaa eli 
hieman yli 1,5 prosenttia yliopiston koko 
opiskelijamäärästä. Luvusta puuttuu joita-
kin sellaisia suomalaisperäisiä opiskelijoi-
ta, jotka olivat ylioppilaaksituloaikanaan jo 
asuneet maan rajojen ulkopuolella, esim. 
Pietarissa. Tartossa opiskeleminen oli ylei-
sintä vuosina 1802–1812. Turun palon ja 
yliopiston Helsinkiin siirtymisen aikoina 
lukumäärässä tapahtui myös selvää nousua, 
mutta 1830-luvulta alkaen määrä tasaises-
ti laski. Kymmenvuotiskautena 1802–1811 
Tartossa oli 40 uutta Suomesta kirjoittautu-
nutta opiskelijaa, 1812–1821 vain yhdek-
sän, 1822–1831 taas 25, 1832–1841 vain 
kahdeksan ja 1842–1851 enää neljä.38

1800-luvun alkupuolella suomalaiset 
opiskelivat Tartossa etupäässä teologiaa, 
sitten seurasi lääketieteen kukoistuskausi ja 
ajanjakson loppupuolella suurin osa opis-
keli farmasiaa, olihan Tartto jo tuohon ai-
kaan muodostumassa siksi tieteellisen far-
makologian keskukseksi, minä se 1800-lu-
vun loppupuolella tunnetaan. Alueellisesti 
nämä ylioppilaat muodostivat suhteellisen 
yhtenäisen ryhmän: valtaosa oli viipurilai-
sen (sittemmin myös savo-karjalaisen) osa-
kunnan alueelta. Vain jotkut harvat, etu-
päässä opintojaan täydentämään tulleet, 
olivat kotoisin muualta Suomesta.

Opiskelijoiden lisäksi monilla Suomen 
sivistyneistöön kuuluvilla oli varsin tiivii-
tä yhteyksiä Viroon tuohon aikaan. Esimer-
kiksi A.I Arwidssonilla oli yhteistyötä pär-
nulaisen pastori Heinrich Rosenplänterin 
kanssa kansallisen herätyksen merkeissä.39

Akateemista apua Viron sivistyselämän 
rakentamiseen

Viron itsenäistyminen antoi mahdollisuu-
den aloittaa Tarton yliopiston toiminta uu-
delta pohjalta vuonna 1919. Yliopistosta 
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päätettiin rakentaa nimenomaan virolainen 
oppilaitos, jossa opetuskieli ja opettajakunta 
olisivat virolaisia. Tieteellisten tavoitteiden 
lisäksi sen tuli tyydyttää myös käytännön 
elämän tarpeita. Tieteellisesti yliopiston piti 
päästä Länsi-Euroopan yliopistojen tasol-
le, mikä ei kuitenkaan olisi ollut mahdollis-
ta pelkästään virolaisella opettajakunnalla, 
koska päteviä virolaisia ei yksinkertaisesti 
löytynyt kaikkien suunniteltujen oppituo-
lien haltijoiksi. Ongelman ratkaisemiseksi 
päätettiin kutsua ulkomaalaisia tiedemiehiä 
niille paikoille, joihin ei mitat täyttävää vi-
rolaista löytynyt. Ulkomaalaisista suomalai-
sia pidettiin soveliaimpina, koska he pystyi-
vät omaksumaan helpoimmin viron kielen. 
Heidän ajateltiin myös ymmärtävän parhai-
ten virolaisen yliopiston tarpeet.40

Suomalaisia tiedemiehiä siirtyi 1920-lu-
vulla Tarton yliopistoon yhdeksän: Viron 
ja Pohjoismaiden historian professori Arno 
Rafael Cederberg (vuosina 1919–1928), 
maantieteen professori Johannes Gabriel 
Granö (1919–1923), fysikaalisen kemian 
professori Yrjö Kauko (1922–1925), itä-
merensuomalaisten kielten professori Lau-
ri Kettunen (1919–1924), poliittisen ta-
loustieteen professori Eino Kuusi (1928–
1931), kansatieteen dosentti Ilmari Man-
ninen (1924–1928, toimi myös Viron Kan-
sallismuseon johtajana 1922–1928), arke-
ologian professori Aarne Tallgren (1920–
1923), kasvinjalostuksen professori Kaar-
lo Teräsvuori (1920–1921) ja matematii-
kan professori Kalle Väisälä (1919–1922). 
Kaikkiaan ulkomaalaisia kutsuttiin yli 70. 
Vaikka virolaiset eivät olleet halunneet-
kaan saksalaisia yliopistoonsa, suurin osa 
noista tiedemiehistä kuitenkin oli kansalli-
suudeltaan juuri saksalaisia.41

Kutsuttujen tiedemiesten tehtävä Tar-
tossa oli periaatteessa oppiaineidensa toi-
minnan aloittaminen ja omien virolaisten 
seuraajiensa kouluttaminen. Heidän mer-

kityksensä virolaisen tieteen kehittymiselle 
olikin huomattava. Esimerkiksi A.M. Ce-
derbergiä on sanottu virolaisen tieteellisen 
historiankirjoituksen ja virolaisen arkisto-
laitoksen isäksi. Yhtä merkittävänä on pi-
detty J.G. Granön panosta virolaisen maan-
tieteen ja kotiseutututkimuksen käynnistä-
jänä ja kehittäjänä.42

Professori Granön muistoksi Tartossa, 
Tähtveren kaupunginosassa, avattiin vuon-
na 2000 Turun yliopiston ja Tarton yli-
opiston Granö-keskus. Keskus sijaitsee ra-
kennuksessa, jonka Alvar Aalto suunnitteli 
vuonna 1932 Tarton yliopiston maantieteen 
professorin August Tammekannin perheel-
le. Tammekann oli tutustunut Alvar Aaltoon 
professori Granön kautta tämän toimies-
sa 1930-luvulla Turun yliopiston rehtorina. 
Vuonna 1994 talo – Villa Tammekann – pa-
lautettiin Tammekannin lapsille, jotka myi-
vät sen vuonna 1998 Turun Yliopistosäätiöl-
le. Aloitteen talon ostosta teki J.G. Granön 
poika, akateemikko Olavi Granö.43

Viron kansallisten tieteiden rakentami-
sessa tiedonsiirrot suomalaisesta tiedeyh-
teisöstä olivat siis hyvin ratkaisevassa osas-
sa. Toisen maailmansodan seurauksena vi-
rolaisen tieteen kehittyminen sai kuiten-
kin kokonaan uuden suunnan. Sotavuosina 
suuri osa virolaisista tiedemiehistä joko pa-
keni maasta tai joutui vallanpitäjien terro-
ritoimien uhriksi. Yhteydet ulkomaailmaan 
katkesivat pitkäksi ajaksi.

Fraternitas Fennica – suomalaiset 
opiskelijat Tartossa

Tiedemiesten lisäksi Tartoon lähti 1920-lu-
vulla myös suomalaisia opiskelijoita. En-
simmäiset viisi tulivat vuonna 1922, seu-
raavana vuonna heitä tuli kuusi ja vuonna 
1924 jo 21. Kolmena seuraavana vuonna 
heitä oli noin 20, minkä jälkeen määrä las-
ki 10:een vuonna 1929. Pääasiassa suoma-
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laiset opiskelivat eläinlääketiedettä, koska 
se ei silloin ollut mahdollista Suomessa.50

Keskinäistä kanssakäymistään varten 
Tarton suomalaiset opiskelijat perustivat 
vuonna 1926 oman osakunnan, Fraterni-
tas Fennican, jonka toiminta jatkui vuoteen 
1929 asti. Sen toiminnassa oli alusta alka-
en mukana sekä miehiä että naisia, mikä 
oli ja on yhä harvinaista virolaisessa osa-
kuntaelämässä. Virallinen syy osakunnan 
lakkauttamiseen oli se, ettei osakunta ollut 

määräaikaan mennessä toimittanut järjes-
tötietojaan yliopistolle. Osakunnan toimin-
ta käynnistettiin uudelleen vuonna 1995.

Suomalais-virolaisten suhteiden pitkät 
perinteet

1840-luvulta alkaen suomalais-virolaisten 
suhteiden tienraivaajia olivat tiedemiehet, 
ennen kaikkea kielitieteilijät ja kansanpe-
rinteen kerääjät. Myös kansallisten liikkei-

Suomella ja Virolla on kaksi hyvin tunnettua 
yhteistä kirjailijaa. Toinen heistä oli suoma-
lainen Aino Kallas (1878–1956) ja toinen vi-
rolaissyntyinen Hella Wuolijoki (1886–1954, 
os. Murrik). Aino Kallas asui 1900-luvun al-
kupuolella useita vuosia Virossa, jossa hän 
kirjoitti monet keskeisimmistä teoksistaan. 
Hänestä tuli myös Viron kansalainen. Aino 
Kallaksen isä, runoilija ja kansatieteilijä Ju-
lius Krohn (1835–1888), joka toimi Helsin-
gin yliopistossa suomalaisen kirjallisuuden 
professorina, tunsi hyvin Viron ja virolaisia. 
Hän oli mm. julkaissut suomalaisille Viron 
kieliopin kuusi vuotta ennen Aino-tyttären 
syntymää. Ainon äiti oli Maria Wilhelmina 
(Minna) Lindroos (1841–1917).44

Aino Kallas avioitui vuonna 1900 viro-
laissyntyisen kansanrunoudentutkija Os-
kar Phillip Kallaksen (1868–1946) kanssa. 
Vuosina 1900–1903 he asuivat Pietarissa, 
josta he muuttivat Tarttoon loppukesällä 
1903. Aikaisemmin hän oli ollut siellä vain 
pari kertaa, mutta vain käymässä. Tarton 
vuodet 1903–1918 olivat Aino Kallakselle 
oman tyylin ja aiheiden etsimisen kautta. 
Vaikka hän tuolloin kirjoitti vain suomeksi ja 
suomalaiselle kustantajalle (Otava), olivat 
aiheet Virosta.45

Oskar Kallas nimettiin itsenäistyneen 
Viron ensimmäiseksi lähettilääksi Helsin-
kiin (1918–1922) ja sittemmin Lontooseen 

(1922–1934). Lontoossa ja kesälomilla Hii-
denmaalla ja Kassarin saarella syntyivät 
monet Kallaksen keskeisimmistä teoksista. 
Niissä kaikissa oli aiheena luvaton, kohta-
lokas rakkaus.46

Toisen maailmansodan aikana Kallak-
set ilmeisesti säästyivät Siperialta siksi, että 
Aino Kallas oli kansainvälisesti hyvin tun-
nettu. Sodan aiheuttaman uhan ja heiken-
tyneen terveytensä vuoksi Aino Kallas mat-
kusti syksyllä 1943 Suomeen, johon myös 
Oskar Kallas ja heidän tyttärensä lapsineen 
pakeni seuraavana vuonna. Vielä samana 
vuonna perhe siirtyi Tukholmaan. Aino Kal-
las palasi Suomeen vuonna 1953.47

Aino Kallas oli Virossa tunnettu kirjailija, 
jonka kaikki teokset vuodesta 1905 alka-
en käännettiin melkein heti viroksi. Hän sai 
työstään lukuisia tunnustuksia, mm. Suo-
mesta Valtion kirjallisuuspalkinnon viisi ker-
taa. Hänen teoksiaan on käännetty monille 
kielille, ja niiden pohjalta on tehty ooppe-
roita ja näytelmiä. Viimeksi Aino Kallaksel-
ta on julkaistu hänen kirjeenvaihtoaan sisa-
rensa Helmi Krohnin ja ystävättärensä Ilo-
na Jalavan kanssa (1989–1990).48

Aino Kallaksen kirjailijavuosien rakkain 
paikka oli Hiidenmaalla Kassarin saaressa 
sijaitseva hirsimökki, Aino Kallaksen kesä-
koti, joka on nykyisin puoliksi asuttu ja puo-
liksi hänen muistolleen omistettu museo49.

 Aino Kallas – Viron ja Suomen yhteinen kirjailija
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den johtomiesten välille virisi ystävyys-
suhteita joista mainittakoon erikseen Yrjö-
Sakari Yrjö-Koskisen ja Johan Voldemar 
Jansenin tuttavuus. Sen ansiosta Suomella 
ja Virolla on yhteinen kansallislaulu. Jans-
sen järjestäessään Viron ensimmäisiä lau-
lujuhlia vuonna 1869 pyysi kuorolauluja 
Suomesta juhlilla esitettäväksi. Yrjö-Kos-
kinen lähettikin Jansenille kolme laulua, 
joista yksi oli Paciuksen ”Maamme”. Jans-
sen teki siihen vironkieliset sanat. Tarton 
laulujuhlilla kesäkuussa 1869 esitetty laulu 
sai suuren suosion ja tästä alkoi sen taival 
Viron viralliseksi kansallislauluksi.

1800-luvun lopulta alkaen Helsingin yli-
opistoon tuli yhä enemmän virolaisia opiske-
lemaan. Tätä kautta kasvoi henkilökohtais-
ten suomalais-virolaisten kontaktien määrä 
ja innokkaimmat veljeskansan ystävät pe-
rustivat vuonna 1906 Helsingin yliopiston 
piirissä yhdistyksen, Suomalais-virolaisen 
liiton, joka kuitenkin muutamia vuosia myö-
hemmin lakkautettiin, koska tsaarin hallinto 
katsoi suomalais-virolaisen yhteistyön ole-
van suunnattu Venäjää vastaan.

Vuoden 1905 vallankumous Venäjäl-
lä lähensi Suomea ja Viroa merkittävästi 
toisiinsa. Kun liikehdintä Virossa oli saa-
tu kukistettua, joutuivat lukuisat virolai-
set poliitikot ja kulttuurihenkilöt pakene-
maan ulkomaille ja useimmat valitsivat pa-
kopaikakseen juuri Suomen. Näin tulivat 
oleskelleeksi Suomessa pitkiä aikoja mm. 
Viron tulevat valtionpäämiehet Konstan-
tin Päts, Otto Strandman ja Jaan Teemant. 
Kulttuurihenkilöistä Suomessa oleskelivat 
mm. kirjailijat Friedebert Tuglas ja Edu-
ard Vilde sekä kuvataiteilijat Nikolai Triik 
ja Konrad Mägi. Se, että itsenäisen Viron 
merkittävimmät yhteiskunnalliset vaikutta-
jat olivat eläneet pitkiäkin ajanjaksoja Suo-
messa, vaikutti varmasti osaltaan maiden 
välisten poliittisten ja kulttuuristen suhtei-
den lujittumiseen sotienvälisenä aikana.54

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
alkaneiden Baltian maiden itsenäistymis-
pyrkimysten myllerryksissä Suomen yh-
teydet alueelle tiivistyivät ns. reunavaltio-
politiikan nimellä tunnetussa yhteistyös-
sä, jonka avulla vuoden 1917 vallankumo-
uksen seurauksena Venäjästä irtautuneet 
maat, lähinnä Baltian maat, Puola ja Suo-
mi, pyrkivät poliittisesti ja sotilaallisesti 
turvaamaan itsenäisyyttään. Sen puitteis-

Suomalaiset Viron vapaus- 
sodassa
Suomen itsenäisyyden alussa ensim-
mäisen maailmansodan ja Venäjän val-
lankumousten jälkeen Suomen lähialu-
eilla sodittiin ns. heimosotia, joiden tar-
koitus oli toisaalta punaisten venäläisten 
kukistaminen Venäjän valtakunnan koil-
lisilla reuna-alueilla ja toisaalta Suomen 
valtiollisen alueen laajentaminen tai itse-
näisyyden saavuttaminen itäkarjalaisille.  
Heimosotia käytiin kahdella alueella. Itä-
rajan taakse suomalaisten ja suomensu-
kuisten kansojen asuttamille alueille, ku-
ten Aunukseen ja Vienan Karjalaan, teh-
tiin vuosina 1918–1922 kaikkiaan kaksi-
toista retkeä. Etelässä, Suomenlahden 
eteläpuolella, suomalaiset osallistuivat 
Viron vapaussotaan 1918–1919 ja Inke-
rin vapautuspyrkimyksiin vuonna 1919. 
Suomalaisia vapaaehtoisia osallistui hei-
mosotiin yhteensä alle 10 000 henkeä, 
joista Viron vapaussotaan noin 4 000.51

Viron vapaussodassa suomalaisten 
tappiot olivat 117 kaatunutta, 245 haa-
voittunutta ja 11 kadonnutta. Itä-Karja-
lan retkiin osallistuneiden kohdalla tie-
toa kaatuneista ei ole, mutta niiden olete-
taan olleen suuremmat kuin Viron retkel-
lä.52  Suomalaisvapaaehtoisten Viron va-
paussotaan osallistumisen näkyvimpänä 
muistomerkkinä on Helsingin vanhan kir-
kon puistossa sijaitseva Virossa kaatu-
neiden sankarihauta.53
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sa järjestettiin yli 30 konferenssia vuosi-
na 1919–1927. Lähimpänä tätä poliittista 
ja sotilaallista liittoa oltiin vuonna 1922 ns. 
Varsovan konferenssin jälkeen, mutta sopi-
mus raukesi, kun Suomi jätti sen ratifioi-
matta.55

Läheisin Suomen yhteistyökumppa-
ni reunavaltiopolitiikassa oli luonnollises-
ti Viro. Viron vapaussodassa Suomi tuki 
maan sotaponnisteluja ja yritti edesaut-
taa sen kansainvälistä tunnustamista. Kun 
suurvallat eivät vastanneet Suomen aloit-
teisiin, Suomi tunnusti yksin Viron ”de 
jure” 7.6.1920. Latvian ja Liettuan Suomi 
oli tunnustanut jo edellisenä vuonna, mut-
ta vain ”de facto”, kuten tuolloin yleisesti 
oli tapana. Sittemmin, vuonna 1921, Suo-
mi tunnusti Latvian myös ”de jure” saatu-
aan tiedon läntisten suurvaltioiden tunnus-
tuksesta.56

Valtiollista tasoa konkreettisemmin reu-
navaltioaate toteutui ylioppilasjärjestöjen 
välisessä yhteistyössä, mutta siinäkin suo-
malais-virolainen heimoaate osoittautui lo-
pulta reunavaltioaatetta voimakkaammak-
si. Yhteistyö alkoi suurella innolla, mutta 
jo vuosina 1925–1929 into oli laantunut, 
mikä oli suoraa heijastusta reunavaltiopo-
litiikan ongelmista.57

Inkerinsuomalaiset Virossa

Suomenlahden eteläpuolella sijaitsevan In-
kerinmaan alueellinen määrittely on eri ai-
koina vaihdellut. Suppeimmillaan Inkerik-
si sanottiin 1100-luvulla Nevaan etelästä 
laskevan Inkerejoen seutuja, laajimmillaan 
taas suunnilleen Pietarin lääniä 1700-luvun 
alussa. Tärkeimpiä perusteita Inkerin ra-
joja määriteltäessä on ollut se, että niiden 
sisäpuolella on asunut suomensukuista vä-
keä.58 Inkerinmaa ei ulotu nykyisen Viron 
alueelle, mutta sieltä on eri aikoina siirty-

nyt sinne huomattava määrä inkerinsuoma-
laisia. Inkerinsuomalaisia on tarkasteltu lä-
hemmin tämän teossarjan edellisessä osas-
sa ”Suureen Itään” (Max Engman).

Inkerinmaan suomensukuisen väestön 
pääosa oli muuttoliikkeen peruja. Alkupe-
räisasutuksen muodostivat ilmeisesti Vi-
rosta päin tulleet vatjalaiset sekä inkeri-
kot eli inkeroiset, joiden on arveltu eron-
neen karjalaisista ja saapuneen Kannak-
sen suunnasta. Stolbovan rauhassa (1617) 
Ruotsi sai provinsseja Inkerinmaalla ja pe-
rusti sinne suomalaisia uudisasutuksia pai-
kallisista tyhjentyneille alueille. Uudis-
asukkaat vapautettiin sotaväenotoista ja lu-
terilainen osa Inkeriä alkoi kasvaa. Niinpä 
vuonna 1695 suomalaiset muodostivat liki 
74 % väestöstä. Muuttajat olivat kotoisin 
etupäässä Karjalan maakannaksen pitäjis-
tä, erityisesti Äyräpään suurpitäjästä, sekä 
Savosta. Näistä tuli alku inkerinsuomalai-
sille.

1850-luvulla Inkerissä asui savakoi-
ta 43 000, äyrämöisiä 29 000, inkeroisia 
15 600 ja vatjalaisia runsas 5 000. Suo-
malaisella passilla oleskelleita oli 3 746.59 
Laillisen muuttovirran Inkerinmaalle kat-
kaisi vasta Suomen itsenäistyminen ja ra-
jan umpeutuminen. Vuonna 1917 Inkerin 
luterilaisissa pitäjissä oli kirkonkirjojen 
mukaan 127 000 suomalaista. Viron alu-
eella pääasiassa Narvassa ja sen lähiympä-
ristössä, inkerinsuomalaisia asui tuolloin 
vielä hyvin vähän.60 

Vuonna 1917 inkerinsuomalaisille al-
koivat hyvin vaikeat ajat. Venäjän sisällis-
sodan aiheuttaman pakolaisuuden ja 1920–
1930 –lukujen poliittisten kyyditysten ja 
muiden rankaisutoimien seurauksena In-
kerinmaan väkiluku väheni 40 000–50 000 
hengellä.61

Toisessa maailmansodassa Inkeri oli 
sota-alueena. Puna-armeijan haltuun jou-
tuneesta Pohjois-Inkeristä ja Leningradis-
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ta kuljetettiin talvella 1941–42 kaikkiaan 
20 000–30 000 ihmistä Siperiaan. Keski- ja 
Länsi-Inkerin,  jossa asui 65 000 inkerin-
suomalaista, valloitti Saksan armeija. Sak-
sa teki Suomen kanssa sopimuksen inke-
rinsuomalaisten kuljetuksesta Viron kautta 
Suomeen maaliskuusta 1943 heinäkuuhun 
1944. Saman vuoden syksyllä solmitun 
rauhan jälkeen Neuvostoliitto vaati inkerin-
suomalaisia takaisin. Suomesta palautettiin 
tai palasi yli 55 000 henkeä. Suomeen jäi 
8 000, joista puolet pakeni Ruotsiin. Neu-
vostoliitto aloitti tämän jälkeen karkotuk-
set pääasiallisesti Keski-Venäjälle. Omal-
le historialliselle kotiseudulleen karkotetut 
saivat palata vasta 1950-luvun jälkipuolis-
kolla.62

Sodan loputtua Suomesta Neuvosto-
liittoon luovutetut ja Sisä-Venäjälle kul-
jetetut inkerinsuomalaiset alkoivat muut-
taa salaa Viroon.  Ensimmäiset pakolaiset 
tulivat 1945, eniten heitä saapui vuosina 
1946–1947. Monet yrittivät palata omalle 
kotipaikalleen Inkeriin, mutta ei-toivotuik-
si henkilöiksi julistettuina jatkoivat nope-
asti Viroon. Kotiseudulla heidän talonsa ja 
maansa olivat ottaneet muualta tulleet uu-
disasukkaat. Koti oli myös saattanut hävitä 
sodassa.63

Inkerinsuomalaiset suosivat Viroa kie-
lisukulaisuuden, Inkerinmaan läheisyy-
den ja uskonnollisten syiden vuoksi. Yksi 
syy oli myös Viron parempi talous, joka ei 
vielä tuolloin ollut joutunut neuvostojär-
jestelmän keskittämäksi. Yksityisyritteli-
äisyyskin oli siksi vielä mahdollista. Viro 
oli myös entuudestaan tuttu monille inke-
rinsuomalaisille mm. työssäkäyntialueena 
ja kauppapaikkana. Länsi-Inkeristä käytiin 
sota-aikana Virossa toimeentuloa hankki-
massa. Kaikkiaan Viroon tuli noin 3 000 
suomalaista, jotka sodan aikana jakaan-
tuivat erilleen. Vuosina 1947–1950 alkoi 
Viron suomalaisten maastakarkotus. Täl-

tä säilyivät lähinnä vain naiset, jotka oli-
vat avioituneet virolaisen, venäläisen, uk-
rainalaisen tms. kanssa. Stalinin kuoleman 
jälkeen 1950-luvulla inkerinsuomalaisia 
alkoi palata takaisin myös Viroon. Pohjois-
Inkeristä kotoisin olleet tosin pitivät uutta 
kotiseutua Karjalassa parempana.

Inkerinsuomalaisuuden elpyminen Virossa

Luterilaisuus on ollut keskeinen osa inke-
rinsuomalaisten identiteettiä eikä neuvos-
tovallan aikakaan sitä pystynyt kitkemään 
pois. Virossa Neuvostoliitto suhtautui us-
kontoon vapaamielisemmin kuin muualla 
ja siksi inkerinsuomalaisten kuuluminen 
luterilaiseen kirkkoon saattoi jatkua. Ra-
diosta oli mahdollista kuunnella Suomesta 
lähetettyjä suomenkielisiä jumalanpalve-
luksia. Vuonna 1960 alkoi myös Narvan 
seurakunta pitää suomenkielisiä jumalan-
palveluksia. Niihin tuli inkerinsuomalai-
sia jopa Leningradin ympäristöstä. Inke-
rin tasavaltaan, Puskiniin perustettiin en-
simmäinen kirkko vuonna 1977. Inkerin-
suomalaisten kansalliseen heräämiseen on 
kuulunut luterilaisuuden aseman palautta-
minen. Nykyään monessa Viron seurakun-
nassa järjestetäänkin suomenkielisiä juma-
lanpalveluksia. Tallinnassa, Tartossa, Vil-
jandissa ja Pärnussa on suomalainen seu-
rakunta.64

Suomalaisen perinnön vaalimiseksi on 
perustettu myös inkerinsuomalaisten kult-
tuuriseuroja, niistä ensimmäinen Tartossa 
vuonna 1988 ja seuraavat sisarseurat Tal-
linnassa ja Kohtla-Järvellä. Sittemmin Vi-
roon on syntynyt kaikkiaan 12 paikallis-
ta seuraa, joiden keskusorganisaationa on 
vuonna 1989 perustettu Viron inkerinsuo-
malaisten liitto. Inkerinsuomalaiset ovat 
yksi aktiivisimmista kulttuurielämäänsä 
vaalivista kansanryhmistä Virossa. Pai-
kalliset seurat viettävät yhdessä mm. juh-
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16 600, joista 31 prosentilla oli äidinkiele-
nä suomi.66

Suomalaista syntyperää olevien määrä Vi-
rossa väestölaskentojen mukaan:

1881 103
1897 379
1922 401
1934 1 088
1941 1 124
1959 16 699
1970 18 537
1979 17 753
1989 16 622
2000 12 000

Neuvostoliiton väestönlaskennoissa ”suo-
malaisia” olivat niin inkerinsuomalaiset, 
karjalaiset kuin muutkin syntyperältään 
suomalaiset, paikoittain myös inkeriläiset 
ja vepsäläiset. Kuitenkin on selvinnyt, että 
Viron väestönlaskennoissa suomalaiset oli-
vat pääasiassa inkerinsuomalaisia. Suoma-
laisperäisen väestön todellinen määrä on 
todennäköisesti ollut paljon suurempi, kos-
ka osa on salannut syntyperänsä ja esiin-
tynyt virolaisena tai venäläisenä. Vuodesta 
1990 lähtien suomalaisten lukumäärää on 
pienentänyt paluumuutto Suomeen.67

Välittömästi sodan jälkeen Viroon tulleet 
suomalaiset asuivat maaseudulla, josta hei-
dän oli mahdollista löytää työtä. Viron eri 
kansanryhmistä suomalaiset ovat suosineet 
eniten maaseudulla asumista. Vielä vuonna 
1989 heistä asui maalla 32,5 %. Alueelli-
sesti heitä on eniten perinteisillä suomalais-
alueilla Viron pohjois- ja koillisosissa Inke-
rinmaan läheisyydessä. Suurimmat suoma-
laiskeskukset ovat Tallinna, Kohtla-Järve 
ja Tartto. Aluen väestöpohjaan suhteutettu-
na suomalaisia on eniten Järvakansin kaup-
palassa (8,1%), Kehrassa (5,1%), Viivikon-
nassa (3,3%) ja Kiviõlissa (3%).68

lapäiviä, kuten. joulua, äitienpäivää, Inke-
rinpäivää ja Kalevalan päivää sekä seuran 
vuosipäivää. Liitolla on myös laulukuoro 
ja tanhuryhmä sekä monella paikallisseu-
ralla harrasteryhmiä ja raamattuseuroja. 
Vuonna 1993 alkoi ilmestyä inkerinsuo-
malaisten oma lehti Inkeri. Tärkeäksi kult-
tuuritapahtumaksi ovat nousseet jokavuo-
tiset laulujuhlat, jotka pidettiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 1991. Vuodesta 1994 
lähtien on lisäksi järjestetty kesäisin in-
kerinsuomalaisten lasten laulutapahtuma. 
Keskeinen osa seuran toimintaa on ollut 
suomen kielen ja kulttuurin kurssien jär-
jestäminen.65

Inkerinsuomalaisten 1990-luvun alus-
sa alkanut muutto Suomeen on verottanut 
merkittävästi tätä suomalaisperäistä väes-
tönosaa Virossa ja Inkerinmaalla. Ensim-
mäisessä aallossa Suomeen muutti erityi-
sesti virolaisessa kieliympäristössä elä-
neitä inkerinsuomalaisia. He olivat ak-
tiivisempia ja kielen osaaminen nopeutti 
Suomessa asumiseen tarvittavia kontakte-
ja. Vuoteen 2008 mennessä Suomeen oli 
muuttanut arviolta lähes 30 000 inkerin-
suomalaista.

Suomalaista syntyperää olevien määrä 
Virossa

Vuoden 1959 väestönlaskennassa suo-
malaista syntyperää olevien määrä Viros-
sa oli noin 16 700, millä he olivat toisek-
si suurin vähemmistöryhmä venäläisten 
jälkeen. Koko Neuvostoliitossa heitä oli 
noin 92 000. Vuoteen 1970 mennessä Vi-
ron suomalaisten määrä oli kasvanut noin 
puolellatoistatuhannella, mutta sijaluku 
oli pudonnut venäläisten, ukrainalaisten ja 
valkovenäläisten jälkeen neljänneksi.  Tä-
män jälkeen suomalaisten lukumäärä kään-
tyi laskuun. Vuonna 1989 heitä oli runsas 
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1990-luku – Uusi aika Suomen ja  
Viron välisessä muuttoliikkeessä 
alkaa

Viron itsenäistyminen 1990-luvun alussa 
merkitsi sinne suuntautuvan muuttoliikkeen 
edellytysten normalisoitumista, mikä näkyi 
välittömästi muuttoluvuissa. Merkittävin 
muuttoliikettä edesauttanut tekijä on ollut 
suomalaisten yritysten siirtyminen Viron 
markkinoille. Monet suuret ja pienemmät-
kin yritykset ovat perustaneet sinne tytäryri-
tyksiään tai hankkineet itselleen enemmistö- 
tai vähemmistöosakkuuden jossain paikal-
lisessa yrityksessä. Yritystoiminnan aloit-
taminen Virossa on useimmiten merkinnyt 
samalla sitä, että niiden toimintaa vetämään 
on lähtenyt Suomesta yritysten johtohenki-
löitä ja omistajiakin. Osa heistä on asettunut 
sinne virallisesti asumaan, osa tyytynyt käy-
mään siellä eripituisilla työmatkoilla.

Kauppasuhteet siirtolaisuuden siivittäjänä

Suomalaisyritysten kiinnostus etabloi-
tua 1990-luvun alussa avautuneille Viron 
markkinoille on ollut suuri. Suomi on ollut 
Ruotsin ohella tärkein ulkomainen inves-
toijamaa Virossa koko sen itsenäisyyden 
ajan. Vuoden 2006 loppuun mennessä Suo-
mesta oli tehty suoria investointeja Viroon 
runsaan kolmen miljardin euron arvosta. 
Merkittävin suomalainen investoija Viros-
sa on ollut Elcoteq, joka on kuulunut Viron 
merkittävimpiin työnantajiin ja ollut maan 
suurin viejä vuodesta 1994 alkaen. Suoma-
laisyritykset ovat työllistäneet Virossa noin 
50 000 ihmistä.69

Suurimmat investoinnit ovat suuntau-
tuneet kaupan alalle, teollisuuteen, kulje-
tuksiin, rakennussektoriin sekä rahoitus- ja 
kiinteistöalalle. Vuonna 2006 Virossa toimi 
Kaupparekisterin mukaan yli 3 800 suoma-
laisomisteista yritystä, joista liki 2 400 pe-

Viro on 1990-luvulta lähtien vetänyt puoleensa niin suomalaisia yrityksiä kuin yksityisiä muuttajiakin 
nuorista vanhoihin. – Helsingin Sanomien uutisointia vuosina 2003–2008.
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rustui kokonaan suomalaiseen pääomaan. 
Elcoteqin ohella merkittäviä työllistäjiä 
ovat mm. SOL, Stockmann, Eesti Tele-
kom (TeliaSonera), Sampo Pank, Rakve-
re Lihakombinaat (HK Ruokatalo), Eesti 
Gaas, A. Le Coq (Olvi), Valio, Paulig, Fa-
zer, Fortum, Stora Enso, If Eesti Kindlus-
tus, Kesko, Nordea Pank, Skanska EMV, 
Hotell Viru, Kesko, Rautakirja, YIT Ehitus 
ja Lemminkäinen.70

Yksi esimerkki alueella toimivista suo-
malaisyrityksistä on asianajaja Aku Sorai-
sen Tallinnassa syksyllä 1995. Sorainen 
alkoi tutkia Baltian maiden lainsäädän-
töä vuonna 1991 erityisesti ulkomaisen in-
vestoijan näkökulmassa ja julkaisi työnsä 
tulokset kirjana. Valmistuttuaan vuonna 
1993 hän lähti perustamaan Tallinnaan si-
vutoimistoa suomalaiselle asianajotoimis-
tolle ja käynnisti siellä pari vuotta myö-

hemmin oman toimiston. Tallinnassa toi-
mivista kahdeksasta lakimiehestä yksi oli 
suomalainen. Nykyisin Soraisen yrityksel-
lä on toimistot myös Latviassa, Liettuas-
sa ja Valko-Venäjällä. Yrityksen asiakkaat 
ovat pääasiassa suomalaisia ja kansainväli-
siä suuryrityksiä.71

Viroon muuttaneiden lukumäärä ja 
muuton syyt

Suomen maastamuuttotilastojen mukaan 
Viroon muutti vuosina 1991–2006 runsaat 
2 000 Suomen kansalaista eli keskimäärin 
noin 130 henkilöä vuodessa. Virosta Suo-
meen muuttaneita kansalaisia oli samana 
aikana noin 1 200. Tämän perusteella liki 
60 prosenttia olisi siten palannut takaisin 
Suomeen. Vaikka luvut eivät vuositasolla 
tunnu kovin suurilta, nousi Viro kuitenkin 

Suurten yritysten perässä 
myös monet suomalaiset 
pienyritykset löysivät jalan-
sijaa Viron talouselämässä 
maan itsenäistyttyä ja siir-
ryttyä markkinatalouteen 
1990-luvun alussa. Kuvas-
sa haapaveteläinen Han-
nu Törmälehto, joka läh-
ti Viroon yrittäjäksi vuon-
na 1992. Kolmetoista vuot-
ta myöhemmin hänellä oli 
menestyvä huonekaluteh-
das Kilingi-Nõmmen pikku-
kaupungissa Etelä-Viros-
sa. Yritys työllisti 40 työn-
tekijää, millä se oli kaupun-
gin suurin yksityinen työn-
antaja. – HS1.5.2005.
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1990-luvulla muihin Euroopan maihin ver-
rattuna ”keskisuurten” maiden joukkoon 
suomalaisten muuttokohteena. Viroon 
muuttajat ovat olleet etupäässä miehiä ja 
selvästi iäkkäämpiä kuin maastamuutta-
jat keskimäärin. Ikärakenne on heijastu-
nut myös muuttaneiden siviilisäädyssä ja 
koulutustasossa. Espanjan ja Portugalin 
jälkeen Viroon muuttaneissa on ollut suh-
teellisesti eniten eronneita, leskiä ja naimi-
sissa olevia. Koulutustaso on ollut keski-
määräistä alempi.

Viron väestölaskentaan perustuvan ti-
laston mukaan maassa asui vuonna 2001 
kaikkiaan 1381 Suomessa syntynyttä hen-
kilöä, joista miehiä 54 %. Iältään runsas 
38 % oli 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. 
Ikäryhmän 30–49 osuus oli vajaat 28 %.72

Viron kansalaisuusviraston mukaan Vi-
rossa asui marraskuussa 2001 oleskelu-
luvalla 1 679 Suomen kansalaista. Heistä 
130:lla oli pysyvä oleskelulupa. Opiskelun 

vuoksi maassa oli 289 suomalaista, työn 
vuoksi 544 ja avioliiton vuoksi 272. Lisäk-
si 312 suomalaiselle oli myönnetty oleske-
lulupa riittävän toimeentulon perusteella. 
Viimemainituista monet olivat eläkeläisiä, 
joille eläminen Virossa oli Suomesta mak-
setulla eläkkeellä huomattavasti edullisem-
paa kuin kotimaassa.73 Vuonna 2006 Suo-
mesta maksettiin eläkettä 312 Virossa asu-
valle suomalaiselle.74 Virossa asuvat suo-
malaiset voidaan jakaa karkeasti neljään 
ryhmään: liikemiehet, opiskelijat, eläkeläi-
set ja mökkiläiset.

Tarton yliopistoon vuonna 1995 lää-
ketiedettä opiskelemaan tulleen ja mm. 
Fraternicas Fennican puheenjohtaja usei-
ta vuosia toimineen Ene Strelkovin mu-
kaan tärkeimmät syyt suomalaisten Vi-
roon muutolle olivat 1990-luvulla opiske-
lu ja työ (liike-elämä). Tarton yliopistoon 
on ollut Suomesta helppo tulla opiskele-
maan, koska se on lähellä kotia. Uutena 
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nousevana yhteiskuntana Virossa on ollut 
paljon mahdollisuuksia ja edullista asua. 
Yliopistoon ei ole myöskään ollut ulko-
maisille opiskelijoille pääsykokeita, vaan 
karsiutuminen on tapahtunut vaikeiden 
tenttien kautta.

Useimmat suomalaiset asuvat Tallin-
nassa tai Tartossa, jotkut liikealan ihmiset 
myös Pärnussa. Kaikki Viron suomalaisy-
ritykset eivät ole suuria, tunnettuja yrityk-
siä, sillä joukossa on myös pieniä yhden 
ihmisen tai perheen pienyrityksiä. Myös 
maalla, kaupunkien tuntumassa on suoma-
laisia, lähinnä kesäasukkaita.75

Vuodesta 1992 lähtien Virossa usein 
käyneen ja sinne vuonna 2000 vaihto-
opiskelijaksi tulleen Anssi Kullbergin 
mukaan Tarton suomalaiset opiskelijat 
muodostavat hyvin elinvoimaisen ryh-
män, joka on integroitunut helposti Viron 
muutoin ulkomaalaisilta varsin suljettuun 
yhteiskuntaan. Toisaalta on niitäkin suo-
malaisia, joiden asenteet häiritsevät kie-
len oppimista ja integraatiota. Kullberg 
itse opetteli Viron kielen jo ennen Viroon 
muuttoaan Skoonessa, jossa vaikutti kyl-
män sodan ajallakin merkittävä virolainen 
kulttuuridiaspora.76

Myös Kullbergin mukaan Viroon on 
muutettu Suomesta yleensä opiskelemaan 
tai ”tekemään bisnestä”. Oleskelulupatilas-
ton perusteella huomattavia Viroon muut-
tajaryhmiä ovat myös eläkeläiset ja virolai-
sen kanssa avioituneet. Omana ryhmänsä 
muodostavat kesämökkeilijät, jotka eivät 
ilmeisesti ainakaan pääosin näy muutto- tai 
oleskelulupatilastoissa. Virossa onkin ollut 
melko yleisenä puheenaiheena pelko sii-
tä, että ”suomalaiset ostavat Viron rannat”. 
Yhden arvion mukaan esim. Saarenmaalla 
olisi vuoden 2000-luvun puolivälissä ollut 
noin 500–600 suomalaisten omistamaa ke-
sämökkikiinteistöä. Lisäksi on ollut mökin 
vuokraajia.77

Vironsuomalaiset yhdistykset ja muut 
yhteisöt

Vironsuomalaisten suhteellisen pieni mää-
rä ja kirjavuus sekä suuri vaihtuvuus on ol-
lut syynä siihen, ettei maassa ole ainakaan 
toistaiseksi ollut riittävästi jäsenpohjaa 
Suomi-seura -tyyppisen ulkosuomalaisyh-
distyksen perustamiseen kuten monissa 
muissa maissa. Kanssakäyminen on siksi 
tapahtunut mm. ystävyysseuroissa, opis-
kelija-, kauppa- ja kouluyhdistyksissä sekä 
vapaamuotoisissa puitteissa.

Ystävyysseurat

Toisen maailmansodan jälkeen Suomen ja 
Viron välinen kanssakäyminen mm. ystä-
vyysseuroissa muutti olennaisesti luon-
nettaan kuihduttuaan ensin pariksi vuo-
sikymmeneksi lähes kokonaan. Välirau-
hansopimuksen perusteella Suomessa lak-
kautettiin kaikki ”fasistisina” tai muuten 
epäilyttävinä pidetyt järjestöt, joukossa 
kaikki heimoyhdistykset. Mainittavia yh-
teyksiä Viroon alkoi syntyä vasta vuoden 
1957 jälkeen, kun Suomi–Neuvostoliit-
to–Seuran yhteyteen perustettiin erillinen 
Eesti-jaosto (SNS oli perustettu vuonna 
1944). Sitä edelsi Kustaa Vilkunan Tallin-
nan matka, joka oli ensimmäinen merkittä-
vä henkilökohtainen yhteys Suomesta Vi-
roon sodan jälkeen. Hänellä oli ilmeisesti 
keskeinen merkitys jaoston perustamises-
sa. Pari vuotta myöhemmin sen nimi muu-
tettiin Suomi–Eesti -yhdistykseksi, jonka 
jäseniksi voivat liittyä sivistyselämän eri 
aloilla toimivat rekisteröidyt yhdistykset. 
Kaikkiaan näitä jäsenyhdistyksiä löytyi 
lopulta 18. Yhdistyksen toiminta rajoittui 
pieneen piiriin ja oli hyvin vähäistä. Siltä 
puuttui aivan ilmeisesti uskottavuus, kun 
Kustaa Vilkunakin jäi pois sen toiminnasta 
1960-luvun alussa.78
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Käänne tapahtui vuonna 1965 presi-
dentti Urho Kekkosen tehtyä edellisenä 
vuonna Viroon epävirallisen kolmipäiväi-
sen vierailun. Matka sai paljon huomiota, 
koska Kekkonen oli ensimmäisiä länsimai-
sia valtionpäämiehiä, jotka Neuvosto-Vi-
rossa vierailivat. Hänen esittämien toivei-
den mukaisesti suomalais-virolainen kans-
sakäyminen lisääntyi ja kulkuyhteydet pa-
ranivat, kun Helsingin ja Tallinnan välille 
avattiin laivaliikenne heinäkuussa 1965. 
Vuosikymmenen lopulla maiden välillä 
matkusti jo noin 20 000 henkeä ja 1980-lu-
vun alussa noin 200 000 henkeä. Matkus-
tajista valtaosa oli suomalaisia. Tämä yhte-
ys vilkastutti ja monipuolisti myös SNS:n 
Eesti-jaoston toimintaa näkyen erilaisina 
näyttelyinä, vierailuina, kulttuuritapahtu-
mina ja seminaareina.79

Vaikka Eesti-jaoston toiminta olikin 
ideologisesti varsin värittynyttä, niin sen 
kautta kuitenkin syntyivät sodan jälkeen 
ensimmäiset kontaktit suomalaisten ja vi-
rolaisten kulttuurihenkilöiden välille. Noin 
20 vuoden ajan se oli ainoa Suomen ja Vi-
ron välinen kanava, jonka kautta hoidet-
tiin kaikki maiden välinen kulttuurivaih-
to. Eesti-jaosto lakkautettiin vuonna 1991 
Viron itsenäistyttyä. Myös SNS:n toiminta 
muuttui ja nimikin vaihdettiin Suomi-Ve-
näjä-Seuraksi.

Neuvostoliiton ja Suomen poliittisen ja 
kulttuurisen ilmapiirin muuttuessa ja hen-
kilökohtaisten Viro-yhteyksien lisääntyes-
sä 1980-luvulla SNS:n Eesti-jaosto sai kil-
pailijoita. Syntyi kaksi uutta Viro-seuraa, 
Suomi-Eesti -yhdistys (1981) ja Friede-
bert Tuglas -seura (1982).80 Ensin mainittu 
kuihtui pian pois vähin äänin, mutta Tug-
las-seura, joka aluksi toimi matalalla profii-
lilla keskittyen lähinnä kirjallisuuteen, ke-
hittyi myöhemmin tärkeimmäksi Viron ys-
tävyysseuraksi Suomessa. Sillä oli melko 
tiiviit yhteydet SNS:n Eesti-jaostoon, jon-

ka jäsenistä osa siirtyi myöhemmin Tug-
las-Seuraan. Viron itsenäistymisprosessin 
aikana seura toimi eräänlaisena epäviralli-
sena Viron edustuksena Suomessa. Vuonna 
2007 seurassa oli liki 2 800 jäsentä. Hel-
singin ulkopuolella sillä oli kahdeksan pai-
kallista yhdistystä eri puolilla Suomea.81

Virossa oli vuonna 2008 ainakin nimel-
lisesti kymmenkunta erityyppistä Suomi 
–ystävyysseuraa, mutta osa niistä ei ilmei-
sesti kuitenkaan toiminut kovin aktiivises-
ti eikä niiden maassa asuvien suomalaisjä-
senten määrästä ei ole tietoa. Yksi niistä oli 
1960-luvulla perustettu ja vuonna 1994 uu-
delleenorganisoitu Viro-Suomi –seura.82

Suomessa Viro-ystävyysseuratoimin-
ta on ollut paljon laajempaa kuin vastaava 
toiminta Virossa. Vuonna 1988 perustet-
tiin Suomi-Viro -seura ja samoihin aikoi-
hin syntyivät myös ensimmäiset paikalliset 
Viro-seurat Helsingin ulkopuolelle. Myös 
Suomalaisuuden Liiton sukukansaosaston 
toiminta käynnistettiin uudelleen. Sysäyk-
senä seurojen perustamiselle oli vuonna 
1989 järjestetty Viro-keräys, jonka varoil-
la perustettiin Suomeen Viro-säätiö. Vuon-
na 1991 seurojen yhdyssiteeksi perustettiin 
vielä Viro-yhdistysten liitto, johon kuuluu 
nykyisin noin 50 jäsenseuraa. Ystävyys-
seurojen lisäksi myös monilla kunnilla, 
seurakunnilla ja oppilaitoksilla on tiiviitä 
yhteyksiä Viroon.

Akateemiset instituutiot

Suomen ja Viron vahvat akateemiset yhtey-
det katkesivat pitkäksi aikaa toisen maail-
mansodan jälkeen. Aloite niiden uudelleen 
aloittamiseksi tehtiin 1970-lubun alussa, 
jolloin tieteellinen yhteistyö lähti vähitel-
len liikkeelle. Ensimmäinen varsinainen 
yliopistollinen sopimus saatiin kuitenkin 
aikaan vasta 1987 Turun ja Tarton yliopis-
tojen välille. Uusi askel tällä alueella otet-
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tiin 1993, jolloin Kuressaareen perustettiin 
Turun yliopiston täydennyskoulutuskes-
kuksen toimipiste. Ennen sitä, jo vuodesta 
1991 alkaen oli Turun yliopiston saariston 
kehittämisprojekti ulottanut toimintansa 
Länsi-Viron saaristoon. Yhteistyön poh-
jalle perustettiin vuonna 1997 Saarenmaan 
yliopistokeskus, jonka puitteissa Turun yli-
opisto ja virolaiset sekä muutkin Baltian 
alueen ylisopistot etsivät ja kehittävät kes-
kinäistä yhteistyötään tutkimuksen, koulu-
tuksen ja elinkeinoelämän alueella.83 Toi-
nen akateemisen yhteistyön hedelmä Vi-
rossa on jo edellä mainittu Turun ja Tarton 
yliopistojen Granö-keskus, joka perustet-
tiin vuonna 2000.84

Opiskelijayhdistykset

Tartossa opiskelleiden suomalaisten vuon-
na 1926 perustama osakunta, Fraterni-
tas Fennica, jonka toiminta lakkasi kolme 
vuotta myöhemmin, perustettiin uudelleen 
vuonna 1995, kun Tarton yliopisto alkoi 
jälleen vetää suomalaisia opiskelijoita puo-
leensa. Tuolloin heitä oli Tartossa jo yli 200. 
Vuonna 2007 luku oli noin 300. Osakunnan 
toiminnan pohjaksi otettiin 1920-luvun pe-
rinteet. Nykyisen Fennican lippulaulun on 
tehnyt ensimmäisenä puheenjohtajana toi-
mineen Antti Lamolan äiti ja sävelen osa-
kunnan jäsen Veli-Pekka Bäckman. Fra-
ternitas Fennicassa sovelletaan virolaisten 

Turun yliopiston ja Tarton yliopiston yhteinen Granö-keskus sijaitsee talossa, jonka Alvar Aalto 
suunnitteli professori August Tammekannin perheen omakotitaloksi vuonna 1932. Keskus on ni-
metty Turun yliopiston entisen rehtorin ja Tarton yliopiston maantieteen professorin J. G. Granön 
mukaan. Hän oli yksi kuudesta Tarttoon 1920-luvun alussa kutsutusta suomalaisesta professorista. 
Granö toimi ansiokkaasti suomalais-virolaisen yliopistoyhteistyön hyväksi. Hänen poikansa, aka-
teemikko Olavi Granö (kuvassa talon ovella) oli aloitteentekijä keskuksen perustamisessa. – Kuva: 
Eeva Granö.
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osakuntien sääntöjä ja tapoja. Siihen kuu-
luu opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta. 
Osakunnan tiloissa voi mm. lukea suoma-
laisia lehtiä, kuunnella musiikkia, pelata ja 
tavata muita suomalaisia.85

Osakunnan lisäksi Tarton yliopistossa 
toimii vuonna 1995 perustettu Tarton Suo-
malaiset Lääketieteen Opiskelijat ry -nimi-
nen opiskelijayhdistys, joka ylläpitää jäse-
nilleen mm. kirjastoa, järjestää erilaisia ta-
pahtumia sekä pitää yhteyttä entisiin jäse-
niin Suomessa ja muissa maissa. Lukuvuon-
na 2001–2002 yhdistyksellä oli 102 jäsen-
tä. Vuoteen 2001 mennessä yliopistosta oli 
yhdistyksen mukaan valmistunut 22 suoma-
laista lääkäriä, jotka kaikki olivat siirtyneet 
Suomen työelämään. Yhdistyksen ensim-
mäinen puheenjohtaja oli Atte Kivisaari.86

2000-luvulla perustettuja vironsuoma-
laisia opiskelijajärjestöjä ovat Suomalai-
set eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa ry 
(2002), Viron suomalaiset kauppatieteiden 
opiskelijat (2004) ja Tallinnan suomalai-
nen opiskelijajärjestö (2005).

Kauppayhdistykset

Suomen ja Baltian maiden välille virinnei-
den vilkkaiden kauppasuhteiden seurauk-
sena 1990-luvulla perustettiin useita kaup-
payhdistyksiä, joissa vironsuomalaiset 
liikemiehet ovat voineet tavata sekä suo-
malaisia että virolaisia kollegojaan. Kaup-
payhdistysten tavoitteena on edistää mai-
den välisiä kauppasuhteita ja investointeja 
sekä lisätä maitten välistä taloudellista ja 
oikeudellista vuorovaikutusta. Virossa tätä 
tehtävää ovat hoitaneet vuonna 1990 pe-
rustettu Suomalais-eestiläinen kauppayh-
distys ry, Suomalais-eestiläinen kauppaka-
mari eli FECC (entinen Eestiläis-Suoma-
lainen Liikkeenjohtajien Yhdistys ESLY, 
perustettu 1996) ja Soome Ettevõtjate Klu-
bi Eestis. Lisäksi suomalaisilla liikenaisil-

la on ollut oma vapaamuotoinen yhteistyö-
verkosto Suomettaret.87

Tallinnan suomalainen Pyhän Pietarin 
Seurakunta

Suomalaisten uskonnollisista tarpeista on 
huolehtinut Tallinnan suomalainen Pyhän 
Pietarin Seurakunta. Viikoittaisten juma-
lanpalvelusten ja muiden kirkollisten toi-
mitusten lisäksi he ovat voineet osallistua 
mm. kirkkokuoroon ja erilaisiin lapsille 
järjestettyyn musiikki-, askartelu- ja leik-
kitoimintaan. Vuonna 2000 seurakunnassa 
oli 180 jäsentä, joista Suomen kansalaisia 
17. Jälkimmäisten joukossa vaihtuvuus on 
ollut melko suuri, koska asumisaika Viros-
sa on monilla varsin lyhyt.88

Tallinnan ja Tarton Suomalaiset koulut

Tilastoja tarkasteltaessa unohtuu helpos-
ti se, että muuttolukuihin sisältyvät myös 
perheiden mukana muuttavat lapset. Per-
heille lasten koulutuksen järjestäminen 
uudessa asuinmaassa on hyvin keskeinen 
asia. Monissa maissa vanhemmat ovat sik-
si oma-aloitteisesti perustaneet omia Suo-
mi-kouluja.

Tallinnan Vanhassakaupungissa vuonna 
1995 toimintansa aloittanut Tallinnan suo-
malainen koulu on Virossa asuville Suo-
men kansalaisille tarkoitettu peruskou-
lu, jonka yhteydessä toimii myös etälukio 
ja alle 6-vuotiaille Suomi-kerhot. Koulun 
opetuskieli on suomi, mutta kaikki oppi-
laat opiskelevat myös viroa. Vuonna 2008 
koulussa oli noin 50 oppilasta. Toiminnan 
taustalla on oppilaiden vanhemmista koos-
tuva koulun tukiyhdistys.89

Koulu toimii Suomen valtionapujen, lu-
kukausimaksujen ja omatoimisen varain-
keruun avulla järjestämällä iltamia, myy-
mällä koulun lehteä ja joulukortteja sekä 
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järjestämällä näytelmäesityksiä ym. tilai-
suuksia. Suomesta Viroon suuntautuvan 
muuton määräaikaisuuden vuoksi oppilai-
den vaihtuvuus on ollut suuri. Myös opet-
tajat ovat vaihtuneet melko usein.90

Tarton Suomalainen Koulu puolestaan 
aloitti toimintansa vuoden 2000 elokuussa 
Katolisen koulun tiloissa. Oppilaita on ol-
lut kymmenkunta. Koulun tavoitteet ja pe-
ruslähtökohdat ovat samanlaiset kuin Tal-
linnan koululla. Yhtenä tavoitteena on, että 
Virossa väliaikaisesti asuvat suomalais-
lapset voisivat Suomeen palatessaan jat-
kaa joustavasti opintojaan. Suomen kielel-
lä ja kulttuurilla ja suomalaisen identitee-
tin vahvistamisella on merkittävä asema 
opetuksessa. Toisaalta monikulttuurisella 
kasvatuksella on myös tärkeä sija. Tutustu-
malla Viron kieleen ja kulttuuriin oppilaat 
oppivat ymmärtämään ja arvostamaan elä-
mää virolaisessa yhteiskunnassa.91

Suomen Viron-instituutti

Suomen 17 ulkomailla toimivasta kulttuu-
ri- ja tiedeinstituutista92 Suomen Viron-
instituutti perustettiin vuonna 1994. Tallin-
nan lisäksi sillä on tilat myös Tartossa. Se 
on luonteeltaan kulttuuri-instituutti, jonka 
tehtävänä on kehittää suomalais-virolaisia 

kulttuurisuhteita ja koulutusyhteistyötä, 
tiedottaa Suomesta sekä edistää Suomen 
ja Viron yhteyksiä yhteiskunta- ja elin-
keinoelämän eri aloilla. Sen toiminnasta 
vastaa säätiö, jonka perustajina oli 40 suo-
malaista korkeakoulua, järjestöä ja yritys-
tä sekä opetusministeriö ja opetushallitus. 
Instituutti järjestää luentoja, kursseja, se-
minaareja, taidenäyttelyitä, konsertteja, eri 
alojen edustajien tapaamisia, teatterivie-
railuja, kirjallisia iltoja. Toinen puoli työs-
tä on palvelua omissa tiloissa tarjoamalla 
kävijöille mm. kirjaston ja lukusalin. Vi-
rossa kuten muuallakin Suomi-instituutit 
toimivat paitsi Suomen ”näyteikkunana” 
sijaintimaassaan myös niissä asuvien suo-
malaisten kohtauspaikkana ja eräänlaise-
na suomalaisuuden ”keitaana” vieraassa 
maassa.93

Suomen Viron-instituutin ensimmäise-
nä johtajana toimi pitkäaikainen Viron ys-
tävä, filosofian tohtori, historioitsija ja kir-
jailija Seppo Zetterberg, joka on perehty-
nyt erityisesti Viron historiaan94. Instituu-
tin henkilökunta on suomalais-virolainen. 
Ennen Viron-instituutin perustamista aloit-
ti jo vuonna 1991 toimintansa ns. vanha 
Suomen Viron-instituutti, joka oli hallin-
nollisesti Suomessa toimivan Tuglas-seu-
ran osasto.95
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Latvia ja Liettua

Jouni Korkiasaari

Latvia ja Liettua tunnetaan Viroon 
verrattuna Suomessa hyvin huonos-

ti, vaikka yhteyksiä niihinkin on ollut jo 
esihistoriallisena aikana, kun suomalais-
ugrilainen kampakeraaminen kansa asut-
ti laajalti Suomen ja Baltian aluetta aina 
Danzigin/Gdanskin tienoille asti. Sen kans-
sa samoilla alueilla asui yhdessä ja lomit-
tain indoeurooppalainen vasarakirveskan-
sa vuosisatojen ajan. Edellisestä syntyivät 
sittemmin suomalais-ugrilaiseen kieliryh-
mään kuuluvat suomalaiset ja virolaiset, 
jälkimmäisestä indoeurooppalaiseen kieli-
ryhmään kuuluvat latvialaiset, liettualaiset 
ja muinaiset preussilaiset. Kosketuksia li-
säsi osaltaan todennäköisesti Kuurinmaal-
ta Suomeen tullut balttialainen kansa. Yksi 
sukulaisside Latviaan olivat myös liiviläi-
set. Suomen ja Liettuan välisestä kanssa-
käymisestä, ennen muuta kaupankäynnis-
tä, ovat osoituksena mm. monet suomen 
kielessä olevat balttilaisperäiset lainasanat 
kuten laiva, silta, heimo, oinas ja kirves.1

Ruotsinvallan aika loi uusia yhteyksiä 
1600-luvun alusta alkaen. Suurena kau-
punkina Riika alkoi Tallinnan tavoin vetää 
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puoleensa suomalaisia kaupankävijöitä. 
Sotaväen mukana alueelle tuli myös suo-
malaisia sotilaita. Vähintään kolmannes ja 
ajoittain jopa suurin osa Liivinmaan ruot-
salaisista varuskunnista koostui suomalai-
sista joukko-osastoista.2

Näkyvä muisto suomalaisten sotilaiden 
käynnistä Liettuassa on Krimin sodan aika-
na vuonna 1855 Skapiskisiin pystytetty hau-
takivi siellä kuolleiden suomalaissotilaiden 
muistoksi. Suomen Kaarti eli Henkivartio-
väen 3. Suomen Tarkk’ampujapataljoona 
oli lähetetty maaliskuussa 1854 Pietariin 
sikäläisen varuskunnan apujoukoksi ja sit-
temmin keisarin henkivartioksi Pietarho-
viin. Saman vuoden syksyllä se kuitenkin 
jo komennettiin sieltä Venäjän länsirajal-
le vartiotehtäviin. Marssittuaan puolitois-
ta kuukautta se saapui 13.11.1854 Pohjois-
Liettuassa olevaan Rokiskisin kauppalaan, 
jonka lähiympäristöön se oli määrätty tal-
vileiriin. Kaarti ei joutunut sotaretken ai-
kana ampumaan laukaustakaan. Kulkutau-
dit sen sijaan alkoivat pian harventaa sen 
rivejä tuhoisasti. Virallisten lukujen mu-
kaan pataljoona menetti rauhan solmimi-
seen 30.3.1856 mennessä kaikkiaan kolme 
upseeria, yhden sotilasvirkamiehen ja 654 
tarkk’ampujaa. Tosiasiallisesti kuolleiden 
määrä lienee ollut yli 800, koska siitä puut-
tuivat ne 154 miestä, jotka lähetettiin venä-
läisiin sairaaloihin ja lasaretteihin ja joiden 
kohtalosta sen jälkeen ei ole tietoa.3

Suurin osa sotilaista kuoli tauteihin. 
Kuolleiden muistoksi kaartin henkiin jää-
neet sotilaat pystyttivät keväällä 1855 gra-
niittisen hautakiven Skapiskisiin. Paikal-
le joukkohaudattiin kaikkiaan 220 vai-
najaa Svedukalnis (Ruotsalaisten kum-
pu) -nimiselle kumpareelle. Hautakivessä 
oli sekä latinan että suomenkielinen teks-
ti. Viimemainitun tarkka sanamuoto ei 
enää ole tiedossa, koska kivi muistolaat-
toineen varastettiin vuonna 1973, eivät-

kä paikalliset asukkaat suomen kieltä tai-
tamattomina olleet merkinneet sitä muis-
tiin. Suometar-lehdessä 15.6.1855 julkais-
tun latinasta tai ruotsinkielisestä käännök-
sestä tai sitten vain ulkomuistista laaditun 
käännöksen mukaan teksti kuului seuraa-
vasti: ”Tässä lepää 220 miestä Suomen 
henkivarjelustarkk’ampujasta pataljonas-
ta, murhaavan taudin uhrina v:na 1854, 
1855. Muistopatsas on surevain kumppa-
nien toimittama.” Täydellisesti uudistet-
tu hauta laattoineen paljastettiin Skapiski-
sissa 3.12.1992, jolloin Liettuassa vietet-
tiin Suomi-viikkoa maamme itsenäisyyden 
75-vuotisjuhlan kunniaksi.4

Suomalaisten varsinaisesta muuttoliik-
keestä Latviaan ja Liettuaan ruotsin- ja ve-
näjänvallan aikana ei ole tutkimuksia sen 
paremmin kuin tilastojakaan. Yleispiirteil-
tään se on ilmeisesti ollut hyvin samanlais-
ta, kauppiaiden, käsityöläisten, talonpoi-
kien, renkien, piikojen ja sotilaiden liikeh-
dintää kuin Viroonkin – mutta määrällises-
ti vain paljon vähäisempää.

Kanssakäymisen juuret

Suomen ja Latvian välisen kulttuuriyhteis-
työn on sanottu alkaneen kirjailija Mai-
la Talvion (1871–1951) ja hänen kielen-
tutkijapuolisonsa professori Jooseppi Ju-
lius Mikkolan Plokščiain kirkonkylässä 
viettämistä kesistä vuosina 1894 ja 1895. 
Käynneillään he solmivat suhteita liettua-
laisiin kulttuuri-ihmisiin. Nämä kesät jätti-
vät myös syvän jäljen Talvion tuotantoon 
ja myöhempään toimintaan.5

Liettuassa puolestaan professori Aukus-
ti Robert Niemi keräsi ja tutki liettualais-
ta kansanrunoutta suorittaen sinne  mm. 
1900-luvun alussa laajan, kolmivuotisen 
runonkeruumatkan. Siellä solmimiensa 
suhteiden kautta hänkin vaikutti sittemmin 
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merkittävästi Suomen ja Liettuan kulttuu-
risuhteiden kehitykseen. Pian Liettuan itse-
näistymisen (1918) jälkeen hänet kutsuttiin 
suhteittensa ansiosta suunnittelemaan pai-
kallisten kouluolojen kehittämistä Pohjois-
maiden mallin mukaisesti. Professori Nie-
men innostamana kansanrunojen kerääjä 
Adolfas Sabaliuskas käänsi Kalevalan liet-
tuaksi. Niemi teki myös aloitteen ystävyys-
seuratoiminnasta, joka sai alkunsa vuosina 
1916–1918 Suomessa olleen liettualaisen 
siirtokunnan Vytis-yhdistyksestä. Maail-
mansotien välisenä aikana toimintaa jatkoi 
Helsingin suomalais-liettualainen yhdistys. 
Toisen maailmansodan seurauksena suh-
teet katkesivat, mutta jossain määrin yhte-
yksiä Neuvosto-Liettuaan hoidettiin mm. 
Suomi–Neuvostoliitto -seuran kautta.6

Ennen toista maailmansotaa Liettuassa 
vaikutti Suomen konsulina liikemies Väi-
nö Aarnio. Vuonna 1922 päivätyssä kir-

jeessään ulkoasiainministeriölle Aarnio 
kuvailee maiden välisen diplomatian läh-
töoloja seuraavasti: ”Saavuin Kownoon 
16. tammikuuta t.v. ja jätin valtakirjani ul-
koasiainministerille saman kuun 30:tenä. 
Sen jälkeen olen toiminut kuten yksi, pie-
nessä huoneessa hotellissa asuen, voi toi-
mia. Useita asioita on kesken”. 70 vuotta 
myöhemmin suurlähettiläs Taisto Tolvanen 
aloitti toimintansa samankaltaisesta tilan-
teesta Vilnalaisessa hotellihuoneessa.7

Suomen ja Liettuan välisistä suhteis-
ta puhuttaessa on mainittava myös suo-
malainen filologi ja monitoimimies Rag-
nar Öller, joka omisti huomattavan osan 
elämästään Liettualle toimien mm. Liettu-
an diplomaattiedustuston tehtävissä Hel-
singissä vuosina 1921–1940. Hän hallitsi 
hyvin liettuan kielen ja käänsi mm. ruot-
siksi kokoelman ”Liettualaisia novelleja” 
(1940).8

Suomalainen laulajatar Elli Forssell (1872–
1943) oli tutustunut Riiassa vuonna 1902 
pitämänsä menestyksekkään konsertin yh-
teydessä etevään latvialaiseen taidemaa-
lariin Janis Rozentalsiin (1866–1916). Rak-
kaus oli syttynyt heti  ja jo muutama päi-
vä ensitapaamisen jälkeen he julkaisivat 
kihlauksensa. Elli Forsell isä oli agronomi 
Theodor Forssell, jonka koti oli vuosikym-
meniä ollut suomalaisuuden vahvoja lin-
nakkeita Helsingissä. Kotoa vahva kansal-
linen aate oli tarttunut lapsiinkin. Samanlai-
nen voimakas kansallishenki, Latvian puo-
lella koettuna, oli myös Janis Rozentalsil-
la, joka kuuluu Latvian merkittävimpiin tai-
teilijoihin.

Kihlausta seurasi avioliitto maaliskuus-
sa 1903. Häät vietettiin Helsingissä, mutta 
sitten Rozentalsit asettuivat Riikaan, missä 
heidän kodistaan tuli pian lättiläisen kult-

tuuriväen suosittu kohtauspaikka. Nykyi-
sin koti ateljeineen on Rozentalsin museo-
na, ja 1989 perustettu Latvia-Suomi-seura 
– Biedriba Latvija Somija – on omaksunut 
sen tyyssijakseen.

Rosentalsien perheeseen syntyi kolme 
lasta: Laila, Irja ja Mikelis. Elli Rozental ei 
ollut miehelleen vain puoliso ja lasten äiti, 
vaan myös hänen suosikkimallinsa. Monet 
tunnetut ajan kulttuurihenkilöt olivat hei-
dän tuttujaan. Heihin kuuluivat mm. kirjai-
lijat Aino Kallas ja Maila Talvio, professori 
J.J. Mikkola, kuvanveistäjä Alpo Sailo.

Vuonna 1915 Rozentalsit joutuivat ha-
keutumaan turvaan ensimmäisen maail-
mansodan jaloista Helsinkiin, jossa Janis 
Rozentals kuoli seuraavana vuonna sydän-
kohtaukseen. Elli Rozentals muutti 1920-lu-
vun alussa lapsineen takaisin Riikaan, jos-
sa hän kuoli vuonna 1943. (Leikola 1993)

Elli Forssell
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Kaunasissa oli vuonna 1927 perustettu 
Liettua-Suomi -yhdistys ja sellainen halut-
tiin myös Suomeen. Ragnar Öllerin kotona 
Helsingissä 16.2.1931 järjestetyllä Liettuan 
itsenäisyyspäivän vastaanotolla professori 
A.R. Niemi teki aloitteen sen perustamisek-
si ja jo viikon kuluttua pidettiinkin Suoma-
lais-liettualaisen yhdistyksen perustava ko-
kous. Niemen kotona. Hänestä tuli yhdis-
tyksen puheenjohtaja ja Ölleristä varapu-
heenjohtaja. Niemi kuoli jo samana vuon-
na ja Öllerin aloitteesta hänen haudalleen 
pystytettiin muistomerkki, jonka saamisek-
si Niemen pitkäaikainen liettualainen ystä-
vä Adolfas Sabaliuskas järjesti Liettuassa 
kansalaiskeräyksen. Taiteilija B. Pundziuk-
sen veistämä Rūpintojėlis-veistos paljastet-
tiin Niemen haudalla vuonna 1933. Siitä on 
vuosien kuluessa muodostunut suomalais-
liettualaisen yhteistyön symboli, jossa jär-
jestetään vuosittain kunniakäynti Liettuan 
kansallispäivänä (16.2.). Suomalais-liettu-
alainen -yhdistys jouduttiin lakkauttamaan 
vuonna 1944.9

Baltian maiden itsenäistymispyrkimyk-
siin liittynyt reunavaltioyhteistyö maa-
ilmansotien välillä tiivisti Suomen yhte-
yksiä myös Latviaan ja Liettuaan.14 Tätä 
on tarkasteltu lähemmin Viroa koskevas-
sa luvussa. Yhteistyö konkretisoitui näky-
vimmin siinä, että Suomi tunnusti Latvian 
ja Liettuan vuonna 1919, mutta vain ”de 
facto”, kuten tuolloin yleisesti oli tapa-
na. Seuraavana Suomi tunnusti Viron ”de 
jure”, samoin Latvian vuonna 1921 saatu-
aan tiedon läntisten suurvaltioiden tunnus-
tuksesta.15

Koska reunavaltioyhteistyössä muka-
na olleella Puolalla oli intressejä Latvian ja 
Liettuan suhteen, ei Suomi halunnut ottaa 
niiden suhteen yhtä näkyvää kantaa kuin 
Viron suhteen. Tämä ei kuitenkaan estänyt 
Suomen ja Latvian välien lähentymistä ja 
kauppavaihdon vilkastumista 1920-luvul-

la. Tälle loi pohjaa suomalaisten kauppa-
huoneiden osto- ja vientirynnäkkö Riias-
sa vuonna 1920, jolloin Riikaan nimitettiin 
Suomen konsuliksi Reino Sylvander. Mai-
den välistä yhteistyötä oli myös opiskelija-
järjestöjen piirissä, mutta sekin oli paljon 
läheisempää Suomen ja Viron välillä.

1900-luvun alkupuolella suomalaisten 
muuttoliike Latviaan ja Liettuaan oli hyvin 
vähäistä ellei liki olematonta. Kulttuuri-
nen, kaupallinen ja poliittinen yhteistyö vei 
sinne ehkä tilapäisesti joitakin suomalaisia, 
mutta toinen maailmansota katkaisi nämä-
kin suhteet vuosikymmeniksi lähes koko-
naan, minkä jälkeen muuttoliike oli entistä-
kin vähäisempää.

Henry Parland
Viipurissa syntynyt kirjailija Henry Par-
land (1908–1930) vietti lyhyeksi jääneen 
elämänsä 18 viimeistä kuukautta Liettu-
assa. Isänsä puolelta hänen sukujuuren-
sa olivat Englannissa. Äiti kuului baltti-
lais-saksalaista alkuperää olevaan See-
semannien sukuun. Varhaislapsuutensa 
Henry Parland vietti Kiovassa ja Pieta-
rissa. Vuonna 1912 perhe palasi Viipuriin 
ja siirtyi myöhemmin Helsinkiin Venäjän 
vallankumouksen alkaessa.10

Vuonna 1929 Henry Parland muut-
ti Kaunasiin, jonka yliopistossa hänen 
setänsä Vilhelm (lähteissä myös nimel-
lä Wilhelm/Vasilius) Seesemann toimi fi-
losofian professorina.11 Tämän johdolla 
Parland tutustui mm. venäläiseen forma-
lismiin. Liettuassa Parland toimi Ruotsin 
konsulaatin sihteerinä sekä avustajana 
liettualaisissa lehdissä. Eläessään hä-
neltä julkaistiin vain yksi kirja, runoko-
koelma Idealrealisation (1929). Parland 
kuoli tulirokkoon Kovnossa 22-vuoden 
ikäisenä.12
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Suomalaisia Latviassa

Vuonna 1927 perheensä mukana Latviaan 
muuttaneen Antti Karppisen mukaan maas-
sa asui lähetystöhenkilökunnan lisäksi tuo-
hon aikaan vain 5–10 suomalaistaloutta. 
Pari perhettä oli mm. suomalaisten huolin-
taliikkeiden palveluksessa ja yksi insinöö-
riperhe paperitehtaalla. Parissa perheessä 
vaimo oli suomalainen, mies latvialainen. 
Itsensä Karppinen muistelee olleen ainoa 
siellä koulua käynyt suomalaisoppilas. 
Tunnetuin Latviassa tuohon aikaan asunut 
suomalainen oli laulajatar Elli Forsell, joka 
oli avioitunut maan tunnetuimpiin kuulu-
van kuvataiteilijan Janis Rozentalin kanssa 
vuonna 1903. Latviassa kuitenkin vieraili 

melko paljon mm. suomalaisia näyttelijöi-
tä, ylioppilaita ja suojeluskuntalaisia. Ke-
säisin suomalaiset lähtivät joukolla Haap-
salun, Pärnun ja Narvan hiekkarannoille, 
joissa järjestettiin mm. suomalaisia taide-
näyttelyitä ja konsertteja. Ylioppilaskun-
tien laulajien konsertti oli Latviassa iso ta-
pahtuma. Suojeluskunnilla ja ylioppilasjär-
jestöillä oli myös Latviaan tiiviit yhteydet, 
jotka näkyivät mm. yhteisinä ampumalei-
reinä ja urheilukilpailuina.16

Tunnetuin Latviassa oleskellut suoma-
lainen on Carl Gustaf Emil Mannerheim, 
joka omisti venäläisen puolisonsa kautta 
kartanon Kuurinmaalla Liepājan läänissä. 
Tsaarin upseerina Mannerheim solmi epä-
onnisen avioliiton venäläisen kenraalima-
jurin tyttären Anastasia Arapovan kanssa. 
Nuoripari myi toisen maatiloistaan ja osti 
tämän Apprickenin baltiansaksalaisen moi-
sion. Kauan ei suomalaisparoni täällä viih-
tynyt, vain 1898–1906, ja oleskelut olivat 
yleensä lyhyitä. Tuona aikana liitto kariu-
tui. Eron jälkeen Anastasia myi kartanon ja 
muutti Ranskaan. Vuodesta 1920 kartano 
eli ”linna” on toiminut kylän kouluna.17

Mannerheim mieltyi kaikesta huolimat-
ta Kuurinmaahan ja houkutteli erään suo-
malaisen ystävänsäkin muuttamaan lähis-
tölle. Kylässä on yhä kalalampia, joita kan-
sa sanoo ”Mannerheimin altaiksi”. Tämä 
aloitti laajamittaisen karpinkasvatuksen, 
mutta tauti tappoi kalat. Muutenkin Man-
nerheim yritti kohentaa tilaa ja perusti mei-
jerin, hevossiittolan ja riihiä.

Harvalukuisiin varsinaisiin latviansuo-
malaisiin siirtolaisiin, toisin kuin Manner-
heim, lukeutui vuonna 1887 Hämeenlin-
nassa syntynyt vanginvartijan tytär Hilma 
Lehtonen. Hän oli vuonna 1909 avioitu-
nut kaupungin venäläisessä varuskunnas-
sa palvelleen latvialaisen upseerin, vuonna 
1884 syntyneen Krisjanis Berkiksen kans-
sa. Vuonna 1925 Berkis yleni kenraaliksi, 

Alfredas Lankauskas
Suomalaisista sukujuurista periytyvästä 
väestöstä Liettuassa ei ole tilastoja eikä 
edes arvioita. Yksi heistä on Šiuliain kau-
pungin pormestarina toiminut entinen ra-
diofysiikan professori Alfredas Lankaus-
kas. Kaupungin johtoon hän nousi Liet-
tuan itsenäistyessä (1991). Hänen iso-
vanhempansa äidin puolelta olivat kotoi-
sin Karjalan kannakselta. Äiti ja isoäiti pu-
huivat keskenään suomea, ja Lankauskin 
oppi sitä jonkin verran, mutta on sen sit-
temmin unohtanut. Neuvostoaikana iso-
äidillä oli tapana kuunnella sunnuntaisin 
luterilaiset jumalanpalvelukset Suomen 
radiosta. Isoisän saatua kuolemantuo-
mion isoäiti lapsineen kyydittiin Leningra-
din alueelta Siperiaan, jossa hänen äitin-
sä ja isänsä tutustuivat. Isä oli vuonna 
1941 karkotetun liettualaisperheen poi-
ka. Lankauskas itse syntyi vuonna 1950. 
Perhe pääsi palaamaan Liettuaan hänen 
ollessaan 5-vuotias. Lankauskas ei ole 
koskaan vieraillut Suomessa eikä hänel-
lä ole siellä myöskään yhtään elossa ole-
vaa sukulaista.13
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ja kun pääministeri Karlis Ulmanis vuonna 
1934 kaappasi vallan Latviassa, häntä tu-
kenut Berkis nousi sotaväen päälliköksi ja 
maan ”kakkosmieheksi”.  Berkikset olivat 
tuttu ja ihailtu näky Latvian seurapiireissä, 
ja julkkiksina heitä seurattiin tarkoin.18

Berkiksen komea ura kääntyi lopuil-
leen, kun Latvia menetti itsenäisyytensä.  
Maan jouduttua neuvostovallan alle ken-
raali pakeni Suomeen vuonna 1940, mutta 
palasi vielä hyväuskoisena Neuvosto-Lat-
viaan, mistä häntä ja perhettä odotti kyy-
ditys itään. Kuulusteluissa Berkis kieltäy-
tyi Neuvostoliiton yhteistyötarjouksesta.  
Luonnollinen kuolema vapautti hänet kui-
tenkin Permissä vuonna 1942.

Kahdeksan vuoden työojennusleirituo-
mion saanut Hilma-puoliso vapautui Si-

periasta vuonna 1949 ja palasi Neuvosto-
Latviaan. Kymmenen vuoden kamppailun 
jälkeen vuonna 1959 hän sai lopulta neu-
vostoviranomaisilta kahden vuoden ulko-
maanpassin Suomeen. Juuri ennen passin 
umpeutumista hänelle myönnettiin Suo-
men kansalaisuus vuonna 1961, mutta jo 
samana vuonna hän kuoli synnyinkaupun-
kinsa vanhainkodissa. Neuvostoliitto re-
habilitoi hänet vuonna 1965, mutta hänen 
miehensä kunnia palautettiin vasta itsenäi-
sessä Latviassa vuonna 1993.

Hilma Lehtosen tavoin myös Lempi 
Nieminen perheineen koki kyydityksen Si-
periaan. Hänen miehensä oli Latvian posti- 
ja lennätinlaitoksen pääjohtaja Otto Matin-
sons. Lempi tyttärineen ja lapsenlapsineen 
selvisi hengissä Siperiasta, johon heidät oli 

Pohjois-Karjalassa Lehmon kylässä vuonna 
1884 syntynyt pienviljelijän poika Axel Karp-
pinen (k. 1955) lähti jo 4-vuotiaana vanhem-
piensa mukana maailmalle. Perhe aset-
tui Pietariin, jossa Axel kävi koulunsa. Työ-
ura alkoi 16-vuotiaana saksalaisen rautata-
vara-alan konsernissa, jonka palvelukses-
sa Axel työskenteli Berliinissä, Moskovas-
sa ja Bakussa. Vuonna 1917 Axel meni avi-
oon helsinkiläissyntyisen Anna Borgelundin 
(k. 1945) kanssa. Venäjän vallankumouk-
sen jaloista he joutuivat pakenemaan Ruot-
siin, josta he siirtyivät myöhemmin Berliiniin. 
Siellä heille syntyi Antti-poika vuonna 1923. 
Vuotta myöhemmin he muuttivat Suomeen, 
josta he siirtyivät vuonna 1927 Riikaan. Axe-
lin työnantaja oli edelleen sama saksalainen 
firma, jonka palveluksessa hän oli koko työ-
uransa. Sen omistuksessa oli mm. Baltian 
suurin rautakauppa. Latviassa Karppiset 
asuivat vuoteen 1941 asti, jolloin he joutui-
vat lähtemään sodan jaloista Berliiniin.

Perheen poika, Antti Karppinen, kävi 
Liettuassa aluksi saksankielistä koulua, 

mutta joutui maailmansodan alkaessa ve-
näjänkieliseen kouluun saksalaisten jou-
duttua lähtemään maasta. Berliiniin muu-
ton jälkeen koulunkäynti jatkui taas saksa-
laisessa koulussa. Pian hän kuitenkin jou-
tui lähtemään asepalvelukseen Suomeen. 
Vanhemmat olivat jääneet Berliiniin, josta 
he palasivat Helsinkiin vuonna 1944.

Sodan loputtua Antti Karppinen aloit-
ti opiskelun Helsingin yliopistossa, jos-
ta valmistui filosofian kandidaatiksi vuon-
na 1954. Samana vuonna hän avioitui tur-
kulaisen toimittajan Aulikki Oksan kanssa. 
Heille syntyi sittemmin neljä poikaa. Mo-
nipuolinen kielitaito ja ulkomaankokemuk-
set vetivät Antti Karppisen ulkoministeriön 
palvelukseen, josta urkeni pitkä ura diplo-
maattina. Neuvostoliitossa hän oli diplo-
maattitehtävissä kolme eri kertaa yhteensä 
17 vuotta, Tsekkoslovakiassa kaksi kertaa 
yhteensä noin 10 vuotta ja ennen eläkkeel-
le siirtymistään (1990)  Saksassa noin kuu-
si vuotta.22

Antti Karppinen
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kyyditetty vuonna 1941. Hän kuoli Riikas-
sa 1980-luvulla.19

Suomalaiseen hienostosukuun kuulunut 
Hagar Veltheim sen sijaan onnistui vält-
tämään Siperiaan kyydityksen lähtemällä 
maanpakoon Yhdysvaltoihin äärioikeisto-
laisena tunnetun miehensä Gustavs Cel-
minsin kanssa. Hagar kuoli Yhdysvalloissa 
vuonna 1988.20

Ensimmäinen toisen maailmansodan 
jälkeen Vilnan yliopistoon opiskelemaan 
päässyt länsimaalainen oli kielitutkija, filo-
sofian tohtori Kari Liukkonen, joka opiske-
li siellä 10 kuukautta vuosina 1968–69.21 

1990-luku – Kiinnostus Latviaan ja 
Liettuaan viriää uudelleen

Latvian ja Liettuan itsenäistyminen 1990- 
luvun alussa käänsi uuden sivun Suomen 
ja niiden välisessä kanssakäymisessä. Se 
on koskenut erityisesti yritystoimintaa, jol-
la on Suomesta Latviaan ja Liettuaan suun-
tautuneelle muuttoliikkeelle ollut suhteel-
lisesti ottaen vieläkin suurempi merkitys 
kuin Viron kohdalla, johon on muutettu 
paljon myös muista syistä. Määrällises-
ti niihin muutto on kuitenkin ollut Viroon 
verrattuna hyvin vähäistä.

Suomi on kuulunut merkittävimpiin ul-
komaisiin investoijiin sekä Latviassa että 
Liettuassa. Vuoden 2007 lopussa Suomes-
ta Latviaan tehtyjen suorien investointien 
kanta oli noin 440 miljoonaa euroa, jol-
la Suomi sijoittui kuudennelle tilalle ul-
komaisten investoijien joukossa Viron, 
Ruotsin, Saksan, Tanskan ja Venäjän jäl-
keen. Suurin investointi on ollut Soneran 
(nyk. TeliaSoneran) investointi Lattele-
komiin. Merkittäviä investointeja Latvi-
aan ovat tehneet myös mm. Fortum, Stora 
Enso, Kesko, Nordea, Fazer Leipomot ja 
Rautakirja.23

Liettuassa puolestaan suorien suo-
malaisten investointien kanta oli vuoden 
2006 syyskuun lopussa 521 miljoonaa eu-
roa, jolla Suomi oli viidenneksi tärkein 
ulkomainen investoija Venäjän, Tanskan, 
Ruotsin ja Saksan jälkeen. Merkittävin 
hanke, jossa oli mukana suomalaista in-
vestointipääomaa, oli TeliaSoneran inves-
tointi Liettuan puhelinyhtiöön (Lietuvos 
Telekomas). Kaiken kaikkiaan Liettuaan 
on tehnyt suoria investointeja runsaat sata 
suomalaista yritystä ja markkinoilla toimii 
aktiivisesti lähes 200 suomalaista yritystä. 
Ne ovat pääosin samoja kuin muissa Bal-
tian maissa.24

Yksi esimerkki Baltiassa toimivista 
yrittäjistä on Heikki Mäkikangas, joka läh-
ti 1990-luvun alussa etsimään Suomen la-
man pysäyttämälle rakentamiselle markki-
noita Baltiasta. Matka vei Liettuaan, jossa 
elettiin villiä, mutta samalla suurten lupa-
usten aikaa. Kolmessa vuodessa Mäkikan-
kaan osaksi omistamassa Rebuilder-yhtiös-
sä oli jo 30 työntekijää, joista 10 suoma-
laista. Rakennusyhtiön urakat vaihtelivat 
remonteista ja peruskorjauksista kokonai-
sen rakennusalan tehtaan perustamiseen. 
Suurimpina ongelmina suomalaisyrittäjille 
maassa olivat Mäkikankaan mukaan byro-
kratia, mustan pörssin kauppa ja Liettuan 
erilainen työkulttuuri sekä myös kieli, jon-
ka oppimiseksi yrityksen suomalaistyönte-
kijät opiskelivat kaksi tuntia viikossa.25

Huolimatta suomalaisten kasvanees-
ta kiinnostuksesta Latviaan ja Liettuaan 
ei suomalaisten muuttoliike niihin ole ol-
lut merkittävää. Suomen virallisten tilasto-
jen mukaan Latviaan muutti vuosina 1992–
2006 kaikkiaan 164 ja Liettuaan 102 Suo-
men kansalaista. Palanneiden kansalaisten 
määrä oli vastaavasti Latviasta 114 (70 % 
lähteneistä) ja Liettuasta 64 (63 %). Viroon 
muuttaneiden tavoin enemmistö heistä oli 
miehiä (Latvia 70 %, Liettua 76 %).
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Väestölaskennan mukaan Latviassa asui 
vuonna 2001 kaikkiaan 130 Suomen kan-
salaista, joista lähes 49 prosenttia oli iäl-
tään vähintään 50-vuotias. Lapsia ja nuo-
ria oli hyvin vähän. Liettuassa puolestaan 
asui samana vuonna 65 Suomen kansalais-
ta, joista 40 prosenttia kuului ikäryhmään 

30–49 ja runsas kolmannes sitä vanhem-
piin.26

Latviassa lähetystösihteerinä toimi-
neen Marjut Akolan mukaan maassa asuvi-
en suomalaisten määrä on vaihdellut vuo-
sittain, koska suurin osa suomalaisista on 
ollut siellä vain lyhytaikaisella, muutaman 

Kuusankoskella vuonna 1945 syntynyt ja 
Jämsänkoskella kasvanut Jukka Rislakki 
kuuluu tunnetuimpiin nyky-Latviassa asu-
viin suomalaisiin. Rislakki on julkaissut 
useita Suomen yhteiskunnallista lähihis-
toriaa, Baltian maita ja tiedustelutoimintaa 
käsitteleviä kirjoja ja kymmeniä artikkeleita 
sekä suomeksi että latviaksi. Hän on työs-
kennellyt toimittajana mm. Helsingin Sano-
mien ulkomaantoimituksessa ja sunnuntai-
toimituksessa sekä Baltian-kirjeenvaihtaja-
na. Työstään hän on saanut useita palkin-

toja, mm. Valtion tiedonjulkistamispalkin-
non vuonna 1986.30

Tietokirjailijana ja toimittajana parhai-
ten tunnettu Rislakki muutti Latviaan vuon-
na 2002. Hänen puolisonsa on tunnettu lat-
vialainen kirjailija, kääntäjä ja entinen Lat-
vian Suomen suurlähettiläs (1992–1998) 
Anna Zigure. Vuoden 2008 alusta Rislakil-
la on ollut oma, poliittisia pilapiirroksia si-
sältävä blogi päivälehti Dienan nettisivuilla, 
ja hän kuuluu myös lehden pääkirjoitussi-
vun piirtäjiin.31

Jukka Rislakki

Jukka Rislakki työhuoneessaan. – Kuva: Uldis Jancis.



Jouni Korkiasaari – 125 

vuoden komennuksella tai hoitanut tehtä-
viään viikoittaisilla virkamatkoilla Helsin-
gistä käsin. Osa on toiminut määräaikaisis-
sa asiantuntijatehtävissä EU-delegaation 
ja kansainvälisten järjestöjen palvelukses-
sa. Lisäksi heitä on ollut esimerkiksi tut-
kijoina ja kouluttajina. Yliopistojen vaihto-
ohjelmien kautta on myös tullut muutama 
suomalainen opiskelija vuosittain. Vuonna 
2001 maassa pysyvästi asuneiden suoma-
laisten määrä oli Akolan mukaan pieni, ar-
violta 50. Lukumäärä oli kuitenkin kasva-
massa Latviaan etabloituneiden suomalais-
ten yritysten myötä. Pääosa suomalaisista 
onkin työskennellyt juuri suomalaisen yri-
tyksen palveluksessa asutuksen keskittyes-
sä Riikaan.27

Latviassa asuvan ja sen hyvin tunte-
van Jukka Rislakin mukaan pääosa maassa 
asuvista suomalaisista on sinne tilapäises-
ti asettuneita liikemiehiä ja diplomaatteja. 
Muutamat vakituisesti asuvat ovat tavalli-
sesti  latvialaisen kanssa avioituneita. Tun-
netuimpia heistä on hanuritaiteilija Marko 
Ojala.28

Liettuassa tilanne on ollut hyvin sa-
manlainen. Suomen Vilnan suurlähetys-
tössä lehdistö- ja kulttuuriavustajana toi-
mineen Hanna Säilän mukaan maassa asui 
2000-luvun alussa satakunta suomalaista, 
joista suurin osa oli maassa väliaikaises-
ti työn tai opiskelun vuoksi. Lähetystön 
tiedossa oli myös muutama liettualaisnai-
sen kanssa naimisiin mennyt suomalais-
mies. Yhdelläkään heistä ei ollut Liettuan 
kansalaisuutta. Suurlähetystö perustettiin 
Vilnaan vasta 1990-luvulla. Sotien välil-
lä Kaunasissa toimi kunniakonsulinviras-

to, jonka arkistot ovat kuitenkin hävinneet. 
Kunniakonsulina toimi suomalainen liike-
mies Väinö Aarnio.29

Yhdistykset ja muut yhteisöt

Koska Latviassa ja Liettuassa pysyvämmin 
asuneiden suomalaisten määrä on ollut hy-
vin pieni, ovat edellytykset järjestäytyneel-
le yhteistoiminnalle olleet vähäiset. Liet-
tuassa suomalaiset ovat tavanneet toisiaan 
mm. Suomalaisen killan järjestämissä tilai-
suuksissa kerran kuukaudessa. Suomi-kou-
lun perustamiseen oppilaspohja ei ole ol-
lut vielä riittävä ja siksi lapset ovat käyneet 
Vilnan amerikkalaista koulua.32

Epävirallisen kanssakäymisen ohella 
yhteyksiä pidetty mm. ystävyysyhdistysten 
kautta. Latviassa ystävyystoiminta on ta-
pahtunut Biedriba Latvija-Somija –seuras-
sa ja Liettuassa Lietuvos- Suomijos Drau-
gija –seurassa (per. 1990). Suomessa nii-
den sisarjärjestöinä toimivat Latvian ys-
tävien Rozentāls-seura, joka perustettiin 
vuonna 1990, ja Liettuan ystäville samana 
vuonna perustettu Donelaitis-seura. Lisäk-
si Suomessa toimii alueellisia Suomi-Lat-
via -yhdistyksiä, joilla on lisäksi yhteinen 
kattojärjestö Suomen Latvia-yhdistysten 
liitto (per. 1996).33 Maiden välillä on ol-
lut myös ystävyyskaupunkiyhteyksiä, esi-
merkiksi Joen suulla ja Vilnalla jo vuodesta 
1970 lähtien.34

Yritystoiminnassa mukana olevat ovat 
pitäneet yhteyttä Suomalais-latvialaisen 
kauppayhdistys ry:n (1997) ja Suomalais-
liettualaisen kauppayhdistys ry:n kautta 
(per. 1994).35
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Brittein saarten suomalaisyhteisön 
historia alkaa viimeistään 1700-lu-

vun alussa, kun suomalaisia pakolaisia saa-
pui Lontooseen Suuren Pohjansodan aika-
na. Sen juuret ja jatkokehitys ovat kuiten-
kin perustuneet ennen kaikkea maiden väli-
sen kauppaan ja merenkulkuun, joka alkoi 
1600-luvun alkupuolella Tanskan myön-
nettyä Ruotsin valtakunnan asukkaille oi-
keuden viedä omia tavaroitaan tullitta Juu-
tinrauman läpi. Kun Pohjanmaan rannik-
kokaupungit saivat v. 1765 oikeudet ulko-
maankaupan harjoittamiseen, suomalaisten 
oma kauppamerenkulku Brittein saarille 
alkoi kasvaa merkittävästi. Suomalaislai-
vat ryhtyivät myös ansaitsemaan rahdin-
purjehduksella kuljettaen hamppua Baltian 
maista Brittein saarille. Esim. Oulun ulko-
maankaupan pääkohde 1800-luvun alussa 
oli Englanti, ja sieltä oululaisten laivat kul-
jettivat rahtia myös Välimeren satamiin.1

Mutta jo 1600-luvun alusta lähtien oli 
havaittavissa myös toinen tärkeä tekijä, halu 
hankkia ammatillista tietoa ja taitoa saari-
valtakunnasta. Sen sijaan kolmas muutto-
motiivi, kielitaidon parantaminen yleistyi 

Britannia

Marjatta Bell
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vasta 1900-luvulla, kun englannin kieles-
tä tuli merkittävä maailmansotien vaiku-
tuksesta.

Ensimmäiset Britannian suomalaiset: 
pakolaisia, merimiehiä ja kauppiaita 

Britanniassa suomalaisten asioita hoi-
ti 1880-luvulle asti Lontoon ruotsalainen 
kirkko, joka oli perustettu v. 1710. Sen pe-
rustajajäseniin kuului myös Suomesta saa-
puneita pakolaisia, kuten Turussa asunut 
ruotsalaissyntyinen Carl Brander (1681–
1745) ja vaimonsa Margaret, joka oli tur-
kulaisen Spiekerin kauppahuoneen tytär.2 
Vuodesta 1712 lähtien Lontoossa asui va-
kinaisesti myös viimemainitun veli John 
Spieker (1685–1775). Langokset vau-
rastuivat kauppiaina ja pankkiireina sii-
nä määrin, että Brander pystyi ostamaan 
tontin ruotsalais-suomalaisen siirtokunnan 
omaa Ulrika Eleonoran kirkkoa varten ja 
Spieker – jota vielä vuonna 1960 pidettiin 
kaikkien aikojen rikkaimpana Britanniassa 
koskaan eläneenä ”ruotsalaisena”3 – tes-
tamenttasi aikanaan merkittävän summan 
Turun kaupungin sairaalan, köyhien ja or-
pojen hyväksi.4 Branderit ja Spieker osal-
listuivat aktiivisesti kirkkonsa toimintaan 
aina 1770-luvulle asti, ja v. 1768 sen pai-
meneksi saapui suomalainen, Pyhäjoelta 
kotoisin ollut maisteri Aaron Matthesius.5

Carl ja Margaret Branderin pojasta Gus-
taf Branderista (1720–87) tuli myös varakas 
liikemies. Hän oli sekä Englannin pankin 
että British Museumin johtokunnan jäsen 
ja lisäksi Britannian tärkeimmän tieteelli-
sen seuran, Royal Societyn, jäsen,6 ja siten 
Lontoossa käyneiden suomalaisten arvo-
kas yhteyshenkilö. Mainetta saavutti myös 
turkulainen Herman Dietrich Spöring, en-
tinen lääketieteen opiskelija, joka työsken-
teli 1750-luvun lopulta lähtien Lontoossa 

kelloseppänä ja toimi sihteerinä, laitteiden 
korjaajana ja taiteilijana vv. 1768–71 kap-
teeni Cookin retkellä Australiaan.7 Lontoon 
ulkopuolella, muodikkaassa Bathin kylpy-
läkaupungissa, kuuluisuutta saavutti per-
niöläinen Jacob Spornberg, tukholmalaisen 
Elias Martinin oppilas, joka maalasi siellä 
miniatyyrejä vv. 1790–1830.8 Mahdollises-
ti Englantiin saapuneiden joukossa oli en-
simmäinen suomalainen au-pairkin. Rääk-
kyläläinen piika Charlotta Sjöberg muutti 
nimittäin Tukholmasta Englantiin v. 1815, 
mutta ilmestyi takaisin Ruotsiin jo parin 
vuoden kuluttua.9

Gustav Brander (1720-1787), oli suurliikemies 
ja luonnontieteilijä, jonka vanhemmat olivat 
saapuneet Turusta isonvihan aikana. Natha-
niel Dancen 1770-luvulla maalaamassa muoto-
kuvassa Brander pitää kädessään simpukkaa, 
ja pöydällä on kolikoita ja fossiileja. ”Collectio 
Brander” – upeasti kuvitettu luettelo fossiiliko-
koelmista, jotka hän oli lahjoittanut hiljattain pe-
rustetulle British Museumille – on edelleen tutki-
joiden käyttämä hakuteos. – Kuva: The Natural 
History Museum, London.
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Perniössä kasvanut Jacob Spornberg oli Jane 
Austenin aikalainen. Hän maalasi Bathin kaupun-
gissa miniatyyrejä muotitietoisille kylpylävieraille 
vv. 1790–1830. Hänen englantilainen vaimon-
sa puolestaan erikoistui naisten muotiluomusten 
ompelemiseen. – Kuva: McKechnie 1971. 

Valtaosa Britannian 1700- ja 1800-lu-
vun alun suomalaisista on ilmeisesti kui-
tenkin ollut merimiehiä. Osa heistä oli saa-
punut Suomen ja ”Länsimeren” väliä kul-
kevilla suomalaislaivoilla, minkä lisäksi 
hollantilaiset ja englantilaiset alukset oli-
vat työllistäneet suomalaisia jo 1600-luvun 
lopulta alkaen.10 Näin myös joitakin suo-
malaisia merenkulkijoita oli jäänyt pysy-
västi Lontooseen. Turkulainen timpuri Eli-
as Westman eli ”sokea Elias” kuoli siellä 
65-vuotiaana v. 1745, ja turkulainen me-
rimies Erik Lindholm 66 vuoden iässä v. 
1785. 1790-luvulta lähtien Lontoossa asui-
vat mm.Vöyrissä syntynyt merimies Jacob 
Wörgren (k. 1846) ja satamamies Johan 
Blomgren Helsingistä (k. 1859).11 

 Napoleonin sotien aikaan Britannian 
suomalaisten merimiesten määrä kasvoi 
melkoisesti, sillä v. 1814 peräti noin tuhat 
suomalaista purjehti brittialuksilla. Siun-
tiolainen merimies Erasmus Andersson 
asui Lontoossa vuodesta 1806 (k. 1835), 
porilainen laivakokki Jacob Nyman saapui 
v. 1816 ja pietarsaarelainen kauppalaivan 
kapteeni Carl Gustaf Hamilton v. 1819 (k. 
1842). Suomen joutuminen Venäjän vallan 
alle saattoi myös lisätä joidenkin muutto-
halukkuutta, sillä loviisalainen Elias Carl 
Unonius toimi Lontoossa kauppiaana v. 
1809 alkaen ja Viaporissa syntynyt Gustaf 
Daniel Kjellberg ainakin vuosina 1839–41. 
Lontoon suomalaisten joukossa oli myös 
ainakin yksi säätyläinen,vapaaherra Carl af 
Wetterstedt, joka asui siellä elämänsä vii-
meiset vuodet 1827–53. Lisäksi yhteisöön 
kuului puolisoita ja lapsia, sillä monet me-
rimiehet olivat menneet naimisiin englanti-
laisten naisten kanssa.12

Suomalaisia merimiehiä sijoittui myös 
muihin satamakaupunkeihin. Karjaalainen 
perämies Gustaf Magnus Dangren purjehti 
18 vuotta Liverpoolista käsin, mutta viet-
ti Lontoossa elämänsä viimeiset vuodet 

1836–47. Samoin turkulainen takilamies 
Johan Engblom saapui Britanniaan v. 1808, 
mutta asui vasta vuodesta 1815 Lontoos-
sa missä hän kuoli v. 1856.13 Liverpoolin 
ohella suomalaisia saattoi asua myös esim. 
Hullissa, joka oli tärkeä Pohjanmeren sata-
makaupunki jo 1700-luvun lopulla.14

Tietotaidon hakijoita Suomen Turusta 
ja muualtakin

Merenkulkijoiden ohella Iso-Britannia al-
koi 1800-luvun alussa kiinnostaa myös suo-
malaisia yrittäjiä. Turun Akatemian apteek-
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kari Johan Jacob Julin oleskeli Napoleonin 
sotien päättymisen jälkeen Englannissa vv. 
1815–16 ja uudelleen vv. 1820–21 tutustu-
akseen paikan päällä teollisen vallankumo-
uksen luomiin uusiin mahdollisuuksiin.15 

On varsin luonnollista, että ensimmäi-
nen 1800-luvun suomalaisista tietotaitoa 
hakeneista yrittäjistä oli kotoisin Turusta, 
joka oli vanhastaan Englannin tuntemuk-
sen keskus. Tuleva Turun hovioikeuden 
presidentti Jöns Kurck oli ulottanut ulko-
maanmatkansa vv. 1607–13 myös Englan-
tiin, ja 30-vuotisen sodan raivotessa Sak-
sassa yhä useammat suomalaisetkin kävi-
vät Leidenin ja Pariisin yliopisto-opinto-
jen lisäksi Brittein saarilla, missä he tu-
tustuivat hoviin ja parlamentin toimintaan. 
Gustav Kristerinpoika Horn oppi siel-
lä puolentoista vuoden aikana englannin 
kielenkin, vaikka totesi että ”sitä pidettiin 
yleisesti hyödyttömänä, koska sille ei ol-
lut lainkaan käyttöä Englannin ulkopuolel-
la.” Ensimmäisenä ammatillista tietotaitoa 
haki kenties Erik Henrikinpoika Fleming, 
joka tutustui v. 1641 kaivostoimintaan eri 
puolilla Englantia, ja tapasi myös vuori-
työstä vastaavan ministerin.16 Juhana Ge-
zelius nuorempi puolestaan saattoi olla 
ensimmäinen suomalainen jatko-opiskeli-
ja, sillä vv. 1671–72 hän perehtyi yhteen-
sä puolitoista vuotta eksegetiikkaan Ox-
fordissa ja Cambridgessa.17 Samoin Turun 
Akatemian professori Pehr Kalm tutustui 
v. 1748 noin puolen vuoden ajan englanti-
laiseen puutarhanhoitoon ja maatalouteen 
ennen Amerikan matkaansa, ja pyrki levit-
tämään oppilaidensa kautta englantilaisia 
maanviljelysinnovaatioita Suomen maa-
seudulle.18

Viimeistään v. 1816 Englannista oli-
kin tullut niin merkittävä kohdemaa suo-
malaisten silmissä, että Turun Akatemias-
sa toimi myös englannin kielen opettaja, 
lehtori Hultin, jonka yksityisoppilaana oli 

Henrik Borgström, kauppa-apulainen Hel-
singistä.19 

Borgströmin lähti v. 1818 liikematkal-
le Liverpooliin ja jäi sinne kolmeksi vuo-
deksi toimien Joseph Leigh & Co -yhtiön 
ruotsinkielisenä kirjeenvaihtajana.20 Sama-
na vuonna sinne saapui myös Peter Malm, 
pietarsaarelaisen Malmin kauppahuoneen 
perillinen, harjoittelemaan yli kahdeksi 
vuodeksi Peter Sörenson, Son & Co –yhti-
össä. Viipurilaisen Hackmanin kauppahuo-
neen tuleva johtaja, Johan Friedrich Hack-
man perehtyi v. 1822 puutavarakauppaan 
Lontoossa, Hullissa ja Liverpoolissa.

Näiden nuorten miesten luomat kontak-
tit luonnollisesti lujittivat maitten välisiä 
yhteyksiä, jotka alkoivat muutenkin vilkas-
tua varsinkin 1830-luvulta alkaen kaupan ja 
merenkulun laajenemisen seurauksena.21

Vuosina 1854–56 käyty Krimin sota kat-
kaisi pariksi vuodeksi kaupan maitten välil-
lä. Uutisvälitystä se ei kuitenkaan ehkäissyt. 
Jo kesällä 1854 The Times oli tuominnut 
brittien hyökkäykset Suomen kimppuun, 
joka oli vanha arvostettu kauppakumppani, 
ja ennen joulua 1854 Suometar -lehti tiesi 
kertoa hyvästä kohtelusta, jota Britanniaan 
Bomarsundin linnoituksesta sotavankeina 
syksyllä 1854 tuodut 326 suomalaista sai-
vat osakseen Lewesin kaupungissa Susse-
xissa. Myöhemmin lehti raportoi kaupun-
gin järjestämistä komeista jäähyväisistä, 
kun suomalaisvankien kotimatka alkoi.22 

Krimin sodan aikaiset vihollisuudet ei-
vät vähentäneet suomalaisten kiinnostusta 
Britanniaa kohtaan, koska se oli osoittanut 
v. 1851 Lontoossa pidetyssä ensimmäisessä 
maailmannäyttelyssä ylivertaisen kehitysta-
sonsa muihin maihin verrattuna. Peter Mal-
min ja Henrik Borgströmin pojat täydensi-
vät opintojaan Britanniassa, ja v. 1862 Lon-
toossa oleskeli Uudestakaarlepyystä kotoi-
sin ollut mekaanikko Johan Granroth. Hän 
oli ehkä Lontoon maailmannäyttelyssä sa-
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mana vuonna vierailleen Zachris Topeliuk-
sen mainitsema pohjalaispoika, joka työs-
kenteli palkatta lontoolaisessa konepajas-
sa tutkien uusia keksintöjä, ja elätti itsensä 
vapaa-aikana tehdyillä urakoilla. Lars Kro-
gius nuorempi puolestaan tutustui v. 1880 
alkaen laivaukseen ja huolintaan.23 W.R. 
Mead onkin laskenut, että Kansallinen elä-
mäkerrasto mainitsee noin 80 Suomen his-
torian merkkihenkilöä, jotka olivat hake-
neet 1800-luvulla tietoa Britanniasta, alka-
en lääketieteestä, karjataloudesta ja teknii-
kasta aina eläinsuojeluun, vankeinhoitoon 
ja kotitalouteen asti.24

”Merelt se on ko raha tule” – 
merimiesten määrä kasvaa 1850-luvulta 
alkaen 

Suurin osa 1800-luvun jälkipuoliskolla Bri-
tanniaan saapuneista suomalaisista oli silti 
edelleen merimiehiä.25 Merenkulusta oli tul-
lut kasvuala, sillä jo 1830-luvulta suomalai-
set alukset muodostivat valtaosan Venäjän 
kauppalaivastosta.26 Suomen talouselämän 
ja puutavarateollisuuden kehittyessä mai-
den välinen kauppakin kasvoi, ja v. 1856 
alkaen Britannia oli pysyvästi Suomen tär-
keimpiä vientimaita.27 Lisäksi kansainväli-
set rahtimarkkinat laajenivat.28 1860-luvun 
puoliväliin mennessä merenkulusta olikin 
tullut maanviljelyksen jälkeen Suomen tär-
keimpiä elinkeinoja.29 Erityisesti Ahvenan-
maalla, Raumalla ja Uudessakaupungissa 
”retaritoiminta” oli merkittävä tulolähde – 
uusikaupunkilaiset uskoivat, että ”Maakra-
pu köyhty mut merelt se on ko raha tule.”30 

Merimiesten määrä, joka v. 1853 ylit-
ti 6 200, kasvoi jopa noin 15 000 mieheen 
ennen ensimmäistä maailmansotaa.31 Heis-
tä arviolta puolet purjehti ulkomaalaisilla 
laivoilla, joissa palkat olivat huomattavasti 
korkeampia kuin suomalaisilla aluksilla.32 

Siksi suomalaisia merimiehiä näkyi usein 
Pohjanmeren satamissa ja varsinkin Hullis-
sa, joka oli Britannian ja Itämeren välisen 
laivaliikenteen pääsatama. Kansainväliset 
kaukorahdinpurjehtijoiden pääsatamat si-
jaitsivat myös Brittein saarilla, joten mel-
koinen osa suomalaisista merimiehistä piti 
tukikohtinaan Atlantille johtavaa Cardiffia 
ja Lontoota, jossa 1880-luvulla oleskeli jat-
kuvasti toistasataa suomalaista, ja jossa oli 
myös viisi suomalaisten merimiesasunto-
laa, boarding housia.33

Merimiehet saattoivat tuoda myös suo-
malaisen perheensä pysyvästi Britanniaan. 

Merimiehet olivat Britannian suomalaisten suu-
ri enemmistö pari sataa vuotta aina 1950-luvul-
le. He olivat usein kotoisin Ahvenanmaalta tai 
Suomen rannikkokaupungeista. Ahvenanmaa-
laiset merikapteenit kävivät Englannissa potre-
tissa 1870-luvulla. – Kuva: Kåhre & Kåhre ”Den 
åländska segelsjöfartens historia”. 
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Hullissa koivistolainen Matti Tiltti eli Mat-
son piti perheineen v. 1897 alkaen suoma-
laista merimieskotia, ja South Shieldissä 
asui ainakin vuodesta 1891 alkaen uusikau-
punkilainen merimies Gustaf Helmroos, 
vaimonsa Kristiina Eufrosyne os. Raumo-
lin ja heidän tyttärensä Sigrid Elfrida. Car-
diffin suomalaisyhteisöön kuului vuonna 
1897 mm. laivatimpuri Frans Mikael Ber-
gelin Raahesta, sekä hänen poikansa Johan 
Emilin kummeina mainitut majatalonisäntä 
Jaakko Nisumaa ja vaimonsa Kaisa, neito 
Olga Nisumaa sekä neito Maria Ahvalam-
pi. Lontoossa asuivat samoihin aikoihin ou-
lulainen ”katteini” Hans Johan Dahlberg 
rouvansa Marian kanssa, joille syntyi siel-
lä kaksi tytärtäkin.34 Siten ainakin Koillis-
Englantiin, Cardiffiin ja Lontooseen oli en-
nen ensimmäistä maailmansotaa muodostu-
nut selvä paikallinen suomalaisyhteisö.35 

Koska Britanniassa tukikohtaa pitävi-
en suomalaisten merimiesten määrä kas-
voi ripeästi, Suomesta lähetettiin v. 1880 
pastori Elis Bergroth auttamaan heitä niin 
hengellisissä kuin maallisissakin ongel-
missa. Bergroth toimi ensin Englannin itä-
rannikolla sijaitsevassa Grimsbyssä, jos-

ta käsin hän vieraili Hullissa, Lontoossa 
ja Liverpoolissa. Hulliin suomalaiset sai-
vat oman lukusalin jo v. 1884 ja oman huo-
neiston kirkkosaleineen kolme vuotta myö-
hemmin.36 Bergrothin muutti itse Lontoo-
seen jo pari vuotta maahan saapumisensa 
jälkeen, ja ensimmäinen suomalaiskirkko 
avattiin siellä v. 1894. Liverpool sai oman 
merimiesaseman v. 1900 ja Cardiff ensim-
mäisen maailmansodan aikana.

Lontoon siirtokunnan uusia tulokkaita 

1800-luvun lopulla yhteydet Britanniaan 
lisääntyivät linjalaivaliikenteen ja rauta-
tieyhteyksien kehittyessä. Samaan aikaan 
Suur-Lontoosta oli kehittynyt noin viisi ja 
puoli miljoonaa ihmistä käsittävä markki-
na-alue, joka tarjosi elämisen mahdollisuu-
det entistä useammantyyppisille suomalai-
sillekin. Siten Lontoon pysyvä siirtokunta 
alkoi muistuttaa yhä useammassa suhtees-
sa Britannian 2000-luvun alun suomalai-
syhteisöä pienoiskoossa. 

Merimiesten ja heidän pastoreidensa li-
säksi siellä asui nimittäin jo ennen vuosi-

Lontoon ensimmäinen 
merimiesten ja siirto-
kunnan oma rakennus 
oli vaatimaton aalto-
pellistä v. 1894 raken-
nettu ”peltikirkko”. Ku-
va noin vuodelta 1901. 
– Kuva: Suomen Meri-
mieskirkko ry.
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sadan vaihdetta suomalaisia käsityöläisiä,37 
joista Karl (Charles) Hellman työskente-
li räätälinä Savile Rown varrella olevassa 
herrain pukimossa.38 Liikemiehiin kuului-
vat Matti Ingman, Clarkson & Co -laivaus-
liikkeen Suomen osaston johtaja,39 rauma-
lainen merikapteeni O.W. Lundén, joka toi-
mi meklariliike Andorsen, Becker & Co:n 
agenttina,40 sekä raahelainen kauppias Uno 
Elis Isidor Stenlund.41 1900-luvun alussa 
saapui myös tiedemiehiä. Helsinkiläinen 
sosiaaliantropologi Edvard Westermarck ja 
viipurilainen taidehistorioitsija Tancred Bo-

Edvard Westermarck43 oli jo opiskeluaika-
na lupaava tiedemies ja lähti Englantiin lu-
kuvuodeksi 1887–88 kerätäkseen aineis-
toa väitöskirjaa varten. Westermarck palasi 
Lontooseen syksyllä 1890 ja laajensi Suo-
messa julkaistun väitöskirjansa avioliiton 
alkuperästä teokseksi The History of Hu-
man Marriage, joka julkaistiin Englannis-
sa v. 1891 ja käännettiin ruotsiksi, saksak-
si, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, venäjäk-
si ja japaniksi. Westermarckin toinen suur-
teos, The Origin and Development of the 
Moral Ideas, ilmestyi vv. 1906–08.

Kansainvälisen akateemisen uran aloit-
ti v. 1903 London School of Economic and 
Political Sciences’ssa pidetty luentosar-
ja, ja vv. 1907-30 Westermarck toimi siel-
lä sosiologian professorina. Keskittämällä 
Lontoon luennot kesälukukausiin Wester-
marck pystyi jatkamaan akateemista uraa 
myös Suomessa. Hän toimi Helsingin yli-
opiston käytännöllisen filosofian professo-
rina v. 1906 alkaen, ja v. 1918 hänestä tuli 
Åbo Akademin ensimmäinen rehtori. Lisäk-
si Westermarck jatkoi v. 1898 aloittamiaan 
kenttätutkimuksia Marokossa, jossa hänen 
tukikohtansa oli oma merenrantahuvila. 

Westermarck oli osallistunut aktiivisesti 
ylioppilaselämään, ja 1899 helmikuun ma-

nifestin jälkeen hän keräsi Britanniassa ni-
miä adressiin, jossa Euroopan johtavat 
kulttuurihenkilöt protestoivat Suomen ve-
näläistämistä vastaan. Ensimmäisen maa-
ilmansodan aikana hän kuului myös pie-
neen sisäpiiriin, joka valmisteli Suomen ir-
rottamista Venäjästä hankkimalla nuorisol-
le sotilaskoulutusta Saksassa. 

Edvard Westermarck asui aluksi Lon-
toossa ja v. 1911 alkaen Box Hillissä, Sur-
reyssä. Hän ei mennyt koskaan naimisiin 
ja  kuoli Suomessa syksyllä 1939. – Kuva: 
Åbo Akademis bildsamlingar.

Edvard Westermarck 1862-1939 

renius tulivat luomaan uraa Britanniassa. 
Westermarckin oppilaana saapui vaimoi-
neen myös Rudolf Holsti, tuleva ulkominis-
teri ja diplomaatti, joka teki väitöskirjaa ja 
oli kiinnitetty Helsingin Sanomien ensim-
mäiseksi Lontoon-kirjeenvaihtajaksi.42

Monet edellämainituista olivat tulleet 
perheineen, joten rouva Hellin Holstin li-
säksi kaupungissa asuivat myös mm. rou-
vat Anna-Maria Borenius, Fanny Lun-
dén ja Eva Maria Ingman lapsineen. Mut-
ta 1910-luvulla siellä asui myös iäkkäitä 
yksineläjiä, kuten taidemaalari neiti Hilda 
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Olsoni sekä neiti Anna Molander, joka oli 
kansakoulunopettaja.45

Holstin lisäksi 1910-luvun Lontoos-
sa toimi myös ainakin pari muuta suoma-
laista kirjeenvaihtajaa. Vuodesta 1906 läh-
tien Lontoossa asunut K.E. Primus-Ny-
man avusti säännöllisesti Turun Sanomia, 
Hufvudstadsbadetia ja Nya Presseniä. Pari 
vuotta myöhemmin saapunut Lontoon me-
rimieskirkon pastori Sigfrid Sirenius puo-

lestaan lähetti neljän vuoden aikana Uudel-
le Suomettarelle puolentoistasataa artikke-
lia ja uutisraporttia ja kirjoitti myös yhtei-
sartikkeleita Aamulehdelle, Uudelle Au-
ralle ja Viipurille. Innokkaimmin kynään 
tarttui kenties kuitenkin opintojaan rahoit-
tanut Holsti, joka lähetti Helsingin Sano-
mille puolentoista vuoden aikana parisataa 
artikkelia, uutista ja uutissähkettä. Lisäk-
si hän kirjoitteli Lontoosta ahkerasti myös 

saamasta National Galleryn johtajan paik-
kaa. Toisen sortokauden aikana hän orga-
nisoi sekä Englannin että Italian parlamen-
tinjäsenten vastalauseaddressit Suomen 
puolesta ja toimi sihteerinä delegaatiossa, 
joka pyrki saamaan länsivaltojen tunnus-
tuksen Suomen itsenäisyydelle. Talvisodan 
aikana Borenius oli Finland Fund -rahas-
ton kantavia voimia ja julkaisi syksyllä 1940 
Mannerheimin elämäkerran englanniksi. 
Hän avusti BBC:n suomenkielisiä lähetyk-
siä mutta sanoutui välittömästi irti sen jäl-
keen, kun Englanti oli julistanut sodan Suo-
melle v. 1941. Borenius kuoli Englannissa 
v. 1948. – Kuva: The National Portrait Gal-
lery, Lontoo.

Tancred Borenius44 syntyi viipurilaiseen kult-
tuurikotiin ja sai mahdollisuuden tutustua jo 
hyvin nuorena Euroopan merkittäviin taide-
kokoelmiin. Helsingin yliopistossa Borenius 
sai myös poikkeuksellisen perusteellisen 
koulutuksen taidehistorian tutkimukseen.

Borenius muutti perheineen pysyväs-
ti Lontooseen v. 1909. Hänen väitöskirjan-
sa, Painters of Vicenza, oli julkaistu sama-
na vuonna Lontoossa ja saanut loistavat 
arvostelut avaten Boreniukselle ovet Lon-
toon taidepiireihin. Borenius nimitettiin tai-
dehistorian dosentiksi Lontoon University 
Collegeen v. 1914 ja Lontoon yliopiston tai-
dehistorian professoriksi v. 1922. Hän toimi 
myös Sothebyn taidehuutokauppakamarin 
asiantuntijana.

Mayfairissa asunut Borenius oli Lontoon 
taide-, kulttuuri- ja seurapiirien kiintotähtiä 
1920- ja 30-luvuilla. Hän kävi säännöllises-
ti iltapäiväteellä kuningatar Maryn luona, ja 
tutustui Winston Churchilliin Välimeren-ris-
teilyllä. Borenius mainitaan monien eng-
lantilaisten kulttuurihenkilöiden muistelmis-
sa, ja hän lienee ainoa suomalainen, jos-
ta Punch-lehti on julkaissut pilapiirroksen. 
High society elämäntyylistään huolimatta 
Borenius julkaisi arvostettuja tutkimuksia ja 
toimi alan johtavia aikakauslehtien, Apollon 
ja Burlington Magazinen, päätoimittajana.

Borenius säilytti Suomen kansalaisuu-
den, vaikka se näytti v. 1916 estäneen häntä 

Tancred Borenius 1885-1948
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Ilkkaan, Maakansaan ja Savon Sanomiin ja 
esitteli v. 1911 suomalaisille uutta partio-
poikaliikettäkin Pyrkijä-lehden artikkeli-
sarjassa.46 

Muutamien suomalaisten oleskelu Lon-
toossa oli aluksi luonteeltaan periaatteessa 
tilapäistä, mutta muuttui pitempiaikaisek-
si, varsinkin jos he olivat joutuneet maa-
han poliittisista syistä. Vuoden 1899 hel-
mikuun manifestin jälkeen saapuivat ni-
mittäin kielitieteilijä J.N. Reuter ja estetii-
kan tutkija Yrjö Hirn hankkimaan brittien 
tukea Suomelle, ja propagandatyötä johta-
va Reuter palasi toistamiseen maahan. Ly-
hyen ajan Lontoossa oleskeli myös aktivis-
ti Konni Zilliacus, joka järjesti sieltä käsin 
v. 1905 aseiden salakuljetuksen Suomeen 
John Grafton nimisellä aluksella. Sen si-
jaan ”Erik Alfvén,” eli Lennart Hohenthal, 
joka oli murhannut Helsingissä v. 1905 se-
naatin prokuraattorin, asui Lontoossa lo-
pulta yli neljän vuosikymmenen ajan aina 
v. 1951 asti elättäen itsensä hierojana.47 
Aino Malmberg, englannin kielen maisteri, 
naisasianainen ja suomentaja, oli kierrellyt 
jo v. 1908 Englannissa ja Skotlannissa pu-
humassa Suomen asian puolesta, ja muutti 
kaksi vuotta myöhemmin Lontooseen ve-
näläisten ajettua hänet maanpakoon.48

Siirtolaisia, kulttuurimatkailijoita, 
opiskelijoita ja pakolaisia

Kun meriliikenne muuttui jäänmurtajien 
avulla 1890-luvulla ympärivuotiseksi, Bri-
tannian ja Suomen välille muodostui py-
syvä viikottainen yhteys Hangosta Hulliin, 
joka hyödytti erityisesti voin vientiä ja ame-
rikansiirtolaisia.49 Hulliin saapuikin vuoteen 
1906 mennessä kuukausittan keskimäärin 
1 300 suomalaista siirtolaista,50 jotka jatkoi-
vat Liverpooliin odottelemaan laivan läh-
töä Atlantin yli. Liverpoolissa oli tuolloin 

kymmeniä kauppoja, joissa oli suomalaisia 
kauppa-apulaisia, ja jopa kengänkiillottajat 
osasivat huutaa saapasjalkaisille tulokkaille, 
että ”lankka kenkä Suomen pappa!”51

1800-luvun lopulta alkaen Britanniaan 
tuli – usein matkustaen junilla Keski-Eu-
roopan halki - myös kulttuurielämän edus-
tajia. Helene Schjerfbeck maalasi 1880-lu-
vulla St Ivesissä Cornwallissa kahtena pe-
räkkäisenä vuonna, ja Akseli Gallen-Kalle-
la tutustui v. 1895 Lontoossa Victoria & Al-
bert -museon kokoelmiin hakien virikkeitä 
taideteolliseen tuotantoonsa. Muita pidem-
piaikaisia vierailijoita olivat Louis Sparre, 
joka kirjoitteli Suomen taide-elämästä ar-
vovaltaiseen Studio-lehteen, ja Eliel Saari-
nen, joka perehtyi arkkitehtuuriin Lontoon 
Hampsteadissa ja Skotlannissa. Jean Sibe-
lius johti konsertteja Lontoossa, Liverpoo-
lissa ja Birminghamissa.52 

Ammattitaidon hakijoita riitti myös 
edelleen. Fred Hackman Viipurista opiskeli 
1890-luvun alussa muutaman vuoden Lon-
toossa liikkeenjohtoa, ja muitakin liike-
alalla olevia saapui maahan erityisesti Vaa-
sasta.53 Suomen sairaanhoitajakasvatuksen 
uudistaja Sophie Mannerheim hankki päte-
vyyden Lontoossa St Thomasin sairaalassa 
vv. 1899–1902 ja helsinkiläinen Lisi Borg-
ström opiskeli taideteollisuutta vv. 1904–
1905.54 Kelloseppä Urho Perkko opiskeli 
Keski-Lontoon kelloliikkeessä ja vaattu-
ri Juho Sinkkanen tunnetussa West-Endin 
leikkuuakatemiassa.55

Ensimmäisen maailmansodan syttymi-
nen toi jälleen myös suomalaisia pakolai-
sia Britanniaan. Pariisista saapui Lontoon 
merimieskirkolle satukuvittaja Rudolf Koi-
vu ja muutamia muita taiteilijoita, jotka oli-
vat oleskelleet ennen sotaa Ranskassa.56 
Sukellusvenesodan takia myös yli tuhat 
suomalaista merimiestä jäi Britanniaan, ja 
useimmat heistä sijoitettiin Walesiin tukki-
työmaille.57 Jotkut liittyivät vapaaehtoisina 
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liittoutuneiden länsirintaman joukkoihin. 
Heistä mm. ahvenanmaalainen merimies 
Julius Konstantin Sundholm kaatui ja hau-
dattiin Belgiaan. Sundholmille myönnetty 
brittiläinen ansiomitali on nykyisin esillä 
Ahvenanmaan Merimuseossa.58

Merimiehistä muusikoihin, 
piioista perheenemäntiin ja 
IT-asiantuntijoihin

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
suomalaiset numeroiden valossa 1921–
2001

Vaikka Britanniassa maahanmuuttajia alet-
tiin rekisteröidä jo v. 1826 alkaen, autono-
mian ajalla suomalaiset laskettiin väestö-
laskennoissa, censuksissa, Venäjän alamai-
siksi.59 Vasta Suomen itsenäistyttyä suo-
malaisyhteisöstä on mahdollista saada täs-
mällisiä lukuja, mutta vain joka kymmenes 
vuosi suoritettavien censusten perusteella, 
sillä Yhdistyneissä Kuningaskunnissa ei 
ole julkaistu vuotuisia väestötilastoja. 

Censusten mukaan on kuitenkin päätel-
tävissä, että Britanniassa asui jo 1900-lu-
vun alussa yli tuhat suomalaista.60 Sen jäl-
keen määrä laski, ja maailmansotien väli-
senä aikana Britannian suomalaissyntyis-
ten määrä pysyi 800–900 hengen tienoilla. 
Tämän jälkeen alkoi hidas kasvu, joka on 
kiihtynyt vasta 1990-luvulla Suomen liityt-
tyä Euroopan Unioniin. 

Vaikka suomalaisten määrä kasvoi pe-
räti kaksitoistakertaiseksi vv. 1921–2001, 
he ovat olleet aina häviävän pieni ryhmä 
verrattuna kaikkiin pysyvästi Britanniaan 
asettuneisiin: v. 1921 maassa asuneiden 
muukalaisten määrä oli yhteensä 335 000 
ja v. 2001 peräti 4 827 476 henkeä.63 

1900-luvun kuluessa suomalaisten asu-
ma-alueiden painopiste on muuttunut radi-
kaalisti kuten Taulukko 2 osoittaa. 

Kreivikuntakohtaisten väestötilastojen 
mukaan suomalaisia asui v. 1921 erityisen 
runsaasti merenkulkukaupungeissa: Lon-
toossa 188, Cardiffissa 134, Liverpoolissa 
41 ja Hullissa 74 henkeä. Muita suosittuja 
asuinpaikkoja olivat Pohjois-Englannin ran-
nikon satama-alueet: esim. Durhamissa oli 

Taulukko 1. Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa vakinaisesti asuvat Suomessa  
syntyneet vuosina 1921–200161

Yhteensä Englanti Wales Skotlanti Pohj.Irlanti*
1921 929 664 218* 47 ..
1931 856 710 91 55 ..
1941 ** .. .. .. ..
1951 1 519 1 339 72 108 ..
1961 2 156 2 050 47 59 9
1971 *** .. .. .. ..
1981 4 200 3 973 72 155 ..
1991 5 285 4 972 87 226 30
2001 11 265  10 376 258 631 57

Huom. Vuonna 1921 rekisteröitiin lisäksi 482 ja vuonna 1931 yhteensä 227 tilapäiskävijää.
* Pohjois-Irlannin censuksessa suomalaiset on useimmiten ryhmitelty ”muihin eurooppalaisiin”.
** Sisältää Monmouthin kreivikunnan.
*** V. 1941 ei suoritettu väestönlaskentaa.
**** V. 1971 censuksessa suomalaiset oli luokiteltu muihin eurooppalaisiin.
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59 miehen ryhmä, joka asui South Shieldin 
telakka-alueiden liepeillä, ja lähellä satamia 
olivat myös 44 miehen vakinaiset asuinpai-
kat Tynemouthin alueilla. Toisaalta sisä-
maan kreivikunnissa oli Suomessa syntynei-
tä korkeintaan 1–5 henkeä jos edes sitä, ja 
siten heitä oli hyvin vähän myös Britannian 
teollisuuskaupungeissa. Vielä v. 1931 esim. 
Manchesterissa oli vain seitsemän suoma-
laista, Birminghamissa kuusi ja Nottingha-
missa kolme mutta Leedsissä ei yhtään.64 

Pohjois-Englannin suomalaisten mää-
rä väheni toisen maailmansodan jälkeen. 

Samalla heitä alkoi ilmaantua maan kes-
kiosiin, todennäköisesti seurauksena suo-
malaisten kotiapulaisten ja sairaanhoitajien 
saapumisesta.65 Vuonna 1951 lähes jokai-
sessa kreivikunnassa asui pysyvästi aina-
kin pari suomalaista, ja uuden vuosituhan-
nen alussa suomalaisia asui käytännöllises-
ti katsoen Britannian joka kolkassa. Vaikka 
Lontoo ja Kaakkois-Englanti ovat edelleen 
suurin suomalaisalue, suomalaisten määrä 
kasvoi vv. 1991–2001 suhteellisesti enem-
män Britannian muilla alueilla lähes kol-
minkertaistuen Skotlannissa ja nelinker-

Suomalaiset ovat löytäneet tiensä myös 
Man-saarelle sekä Englannin kanaalin saa-
rille,62 joita yhdistää Britanniaan vain yhtei-
nen hallitsija. 

Todennäköisesti suurin ryhmä ovat ol-
leet Man-saarelle toisen maailmansodan 
aikana internoidut arviolta noin nelisensa-
taa merimiestä. Olivatko nämä myös Man-
saaren ensimmäisiä ja ainoita suomalaisia 
ei käy ilmi väestönlaskennoista, eli censuk-
sista, joissa mahdolliset muutamat suoma-
laiset on luokiteltu muiden eurooppalaisten 
joukkoon. Censukset eivät valaise myös-
kään suomalaisten asettumista asumaan 
Jerseyn ja Guernseyn saarille, vaikka suo-
malaislaivojen tiedetään purjehtineen myös 
Kanaalin saarille ainakin jo 1800-luvun al-
kupuolelta lähtien. Ne kertovat ainoastaan, 
että kummassakin asui yksi suomalainen 
vuonna 1931. 

Näyttää kuitenkin siltä, että 1960-luvul-
la alkanut suomalaisten muutto Euroop-
paan  ulottui vähitellen myös kanaalin saa-
rille ja Man-saarellekin. Vuoden 1970 lo-
pussa Jerseyn saarella asui jo pari suoma-
lais-brittiläistä perhettä, Guernseyllä oli sa-
moihin aikoihin myös yksi suomalais-britti-
läinen perhe ja 1980-luvulla Man-saarella 
asui eräs puolisuomalainen nainen perhei-

neen. 2000-luvun alkuun mennessä hei-
dän lukumääränsä oli kasvanut. Jerseyn 
suomalaisväestö oli tosin vielä alle kymme-
nen henkeä, jotka muodostivat kaksi täysin 
suomalaista taloutta, kun taas yksi suoma-
laisista oli avioitunut britin kanssa. Guern-
seyllä asui sen sijaan vuosituhannen vaih-
teessa peräti 50 Suomessa syntynyttä hen-
kilöä, 11 miestä ja 39 naista. Täysin suo-
malaisia talouksia oli siellä ainakin 10, min-
kä lisäksi saarella asui ainakin viisi suoma-
lais-brittiläistä perhettä. – Kuva: Horisontti.

Man-saari sekä kanaalin saaret Jersey ja Guernsey

Valtaosa kanaalin saarilla asuvista suomalai-
sista on naisia kuten Tuula Lehtinen, joka on 
kuvattu 1990-luvun alussa poikansa Alexin 
kanssa Guernseyn maisemissa.
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 Taulukko 4. Britannain suomalaisten ikärakenne vuosina 1931 ja 1951. 

1931 1951

Miehiä  Naisia Miehiä Naisia

% koko yhteisöstä 73 % 27 % 23 % 77 %

Ikäryhmät N % N % N % N %

Alle 20 vuotta 46 8 17 8 17 8 57 8

20–29 vuotta 168 29 78 36 51 23 416 56

30-49 vuotta 218 37 91 41 88 39 228 30

Yli 50 vuotta 150 26 33 15 67 30 45 6

Yhteensä N, % 582 100 219 100 223 100 746 100

taistuen Itä-Angliassa,66 luultavasti IT-alal-
la ja muilla uuden teknologian aloilla ta-
pahtuneen suomalaismuuton seurauksena. 

Toinen maailmansota oli vedenjakaja 
myös yhteisön sukupuolijakautuman suh-
teen. Ennen sotaa valtaosa Britanniassa va-
kinaisesti asuvista Suomessa syntyneistä 
oli miehiä.

Tähän oli syynä naisenemmistöinen maa-
hanmuutto toisen maailmansodan jälkeen. 
Esim. vv. 1975–80 yhteensä 856 suomalais-
ta sai oleskeluluvan, heistä noin 90 % oli 
naisia.68 Mutta 1980-luvulta lähtien miesten 
osuus on noussut jonkin verran ollen lähes 
34 % kaikista vv. 1980–99 muuttaneista.69 

Myös suomalaisten ikärakenteessa ta-
pahtui samaan aikaan perustavanlaatuinen 
muutos. Naisten ryhmä suhteellisesti nuor-

tui kun taas miehet alkoivat ukkoutua.70 
Tämä heijastaa toisaalta naisten enemmis-
töä muuttajissa toisen maailmansodan jäl-
keen ja toisaalta muutoksia merenkulussa. 

Sen sijaan asenteet avioliittoon näyttä-
vät aluksi säilyneen samana maailmanso-
dasta huolimatta. Vuonna 1931 maassa py-
syvästi oleskelevista miehistä oli näet nai-
misissa noin 40 % (233 henkeä) mutta nai-
sista vain 20 % (44 henkeä). Kaksikym-
mentä vuotta myöhemmin miesten avio-
liittoisuus oli kasvanut noin 55 %:iin (123 
henkeä), mutta naisten sen sijaan laskenut, 
niin että v. 1951 aviossa oli vain hieman yli 
6 % (45 henkeä) kaikista Britanniassa asu-
vista suomalaissyntyisistä naisista.71 Lon-
toon lähetystön ja merimieskirkon raport-
tien mukaan 1950-luvun alussa saapuneet 

Taulukko 2. Britannian suomalaisasutuksen painopistealueet 
vuosina 1921–2001.

Kaakkois-
Englanti, sis. 

Lontoon

Pohjois- 
Englanti ja 
Skotlanti

Muu 
Englanti
ja Wales

Yhteensä

% N

1921 31 49 20 100 1 451*
1951 61 18 21 100 1 519
1991 68 14 18 100 5 285
2001 59 15 26 100 11 265

* Mukana satamassa olleet merimiehet ym. tilapäiskävijät, joita oli 
  vuonna 1921 yhteensä 482.

Taulukko 3. Britannian suomalais-
yhteisön sukupuolijakauman 
muutos vuosina 1921–1981, %.67 

Miehiä Naisia Yht. %
1921 75 25 100
1931 69 31 100
1951 26 74 100
1981 18 82 100
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nuoret naiset olivatkin tulleet kotiapulai-
siksi ja sairaanhoitajiksi nimenomaan opis-
kellakseen englannin kieltä.72 

Ilmeisesti romantiikka pääsi sittenkin 
voiton puolelle, sillä 1950-luvulta alkaen 
brittiläis-suomalaisia perheitä alkoi muo-
dostua kiihtyvässä tahdissa.73 Naiset ovat 
olleet innokkaampia perustamaan moni-
kulttuurisen perheen. V. 1951 näet 15 suo-
malaistyttöä solmi avioliiton britin kanssa, 
kun vain kolme suomalaismiestä löysi itsel-
leen brittivaimon. Vuonna 1981 lähes 70 % 
Suomessa syntyneistä Britanniassa asuvis-
ta naisista oli aviossa, kun taas miehistä oli 
naimisissa vajaat 50 %. Vaikka avioitunei-
den osuus on sittemmin laskenut, ero mies-
ten ja naisten välillä on säilynyt.74 

Muutto perheen kanssa Britanniaan on 
ollut melko harvinaista aina 1980-luvulle 
asti. Vasta tällöin perheenjäsenen ominai-
suudessa saapuneitten määrä ylitti säännölli-
sesti niiden määrän, jotka olivat saaneet työ-
luvan yli 12 kuukaudeksi.75 Suomen muut-
totilastot kertovat perhemuuton jatkuneen: 
vv. 1996–2000 perheen mukana muutta-
neet, eli yli 30-vuotiaat sekä alle 19-vuotiaat 
perheenjäsenet, olivat lähes puolet kaikista 
Britanniaan muuttaneista. Sen sijaan eläke-
ikäisten muutto on ollut erittäin vähäistä.76 

Vuosina 1991–2001 suurin osa tulokkais-
ta saapui sen jälkeen, kun Euroopan Unio-
niin liittyminen oli avannut maan työmark-
kinat ja opiskelumahdollisuudet: vv. 1991–
1994 Britanniaan muutti vain 757 Suomen 
kansalaista, kun taas vv. 1995–1999 mää-
rä oli 2 849 henkilöä, eli lähes nelinker-
tainen vuosikymmenen alkuun verrattuna. 
Suomeen palasi 1990-luvun jälkipuoliskol-
la muuttaneista hieman yli 42 %.77 Suomen 
muuttotilastot eivät ilmeisesti sisällä esim. 
kaikkia Britanniaan opiskelemaan tulleita, 
joita oli yksistään lukuvuonna 1998–99 yh-
teensä 3 336 henkeä,78 eikä myöskään nii-
tä, jotka ovat muuttaneet ensin esim. Ruot-

siin. Samoin tiedot keikkatyöntekijöiden, 
harjoittelijoiden ja töitä hakemaan tulleiden 
määristä puuttuvat. Siksi Suomen Lontoon 
suurlähetystö onkin arvioinut, että Britan-
niassa pysyvästi tai tilapäisesti oleskelevien 
suomalaisten kokonaismäärä olisi ollut vuo-
situhannen alussa noin 15 000.79 

Edellä esitetyn perusteella on ilmeistä, 
että Britanniassa asuneet suomalaiset voi-
daan jaotella ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeen kolmeen pääryhmään: 1920- 
ja 1930-lukujen miesvaltaiseen yhteisöön, 
1950–1980 –luvuilla muodostuneeseen 
naisvaltaiseen yhteisöön sekä EU-suoma-
laisiin, joita alkoi saapua kiihtyvässä mää-
rin v. 1995 jälkeen. Tarkastelemme seuraa-
vassa näitä ryhmiä yksityiskohtaisemmin. 

Merimies on eri mies – 1960-luvulle asti

Käytettävissä olevat censustilastot eivät 
paljasta ammattijakaumia. Maailmanso-
tien välisenä aikana Britanniassa asuvat 
suomalaiset olivat ammatiltaan kuitenkin 
edelleen pääasiassa merimiehiä tai muu-
ten tekemisissä merenkulun kanssa, sillä 
kuten edellä jo mainittiin, v. 1921 kolme 
merkittävintä suomalaisten keskusta olivat 
Lontoon seutu sekä Walesin ja Pohjois-
Englannin satamakaupungit ja satamien 
lähialueet. Lisäksi Suomen kunniakonsu-
leista neljäkymmentä toimi satamakau-
pungeissa ja vain viisi sisämaan kaupun-
geissa.80 Merimieskirkon toiminta jatkui 
Lontoon ohella Cardiffissa ja Hullissa, ja 
Liverpoolissakin Ruotsalaiselle kirkol-
le oli palkattu suomalainen assistentti.81 
Merimiesten suureen lukumäärään olivat 
vielä 1920-luvulla ilmeisenä syynä hyvät 
ansiomahdollisuudet, sillä brittilaivoilla 
palkkataso oli edelleen huomattavasti kor-
keampi kuin Suomessa: Cardiffin pastorit 
kertoivat satojen ja jopa tuhannen punnan 
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summista, joita merenkulkijat olivat pys-
tyneet säästämään.82

Merimiesten enemmistö suomalaisten 
keskuudessa myös säilyi, koska Suomen ja 
Britannian välinen merenkulku laajeni. FÅA 
ylläpiti kahdeksaa laivavuoroa,83 ja 1930-lu-
vun jälkipuoliskolla Lontooseen saapui kes-
kimäärin seitsemän laivaa viikossa.84 Siksi 
Lontoossakin merimiehet olivat suurin ryh-
mä: noin kolmestasadasta Suomessa synty-
neestä kaksi kolmasosaa oli miehiä, ja heistä 
yli puolet asui merenkulkijoiden suosimissa 
kaupunginosissa, joita olivat Bermondsey, 
Poplar, Deptford ja Stepney.85

Viikoittainen matkustaja- ja rahtilaiva-
liikenne jatkui edelleen myös Hulliin, joka 
oli edelleen niin tärkeä satama, että v. 1936 
FÅA kustansi sinne uudet merimieskirk-
kotilat.86 Muut vuorot kulkivat itäranni-
kon satamiin sekä Liverpooliin, Manches-
teriin ja Glasgow’hun. Ahvenanmaalaisten 
”windjammereiden”, Australian-purjehti-
joiden kotisatama oli Cardiff.87

1920-ja 1930-lukujen merimiehistä Bri-
tanniassa ansioitui ainakin Lauri Parviai-
nen, joka sai ”able seaman” Louis Parviai-
sen nimellä British Polar Medal-ansiomer-
kin tunnustuksena osuudestaan vv. 1930–
1931 Etelämantereelle tehdylle tutkimus-
retkelle. Se on nyt Suomen Kansallismuse-
ossa.88 Ilmeisesti monien muittenkin meri-
miesten kohtelu oli ollut Britanniassa kun-
nollista, sillä kuten aikaisemmin tuli jo esil-
le, lukuisat suomalaiset miehet jäivät lop-
puiäkseen Britanniaan (Taulukko 4).89

Britannian suomalaisten miesenemmis-
tössä oli kuitenkin myös muita maahan py-
syvästi jääneitä suomalaisia, kuten Suomen 
ensimmäisen lähetilään Ossian Donnerin 
poika Patrick, myöhempi parlamentin jä-
sen Sir Patrick Donner. Konni Zilliacuksen 
pojista Konni Jr. jäi myös pysyvästi Britan-
niaan ja valittiin myöhemmin parlament-
tiin. Toinen poika, Laurin, toimi jonkin ai-

Ralf Gunnar Karhusen elämänkaari90 on 
kuin poikien seikkailukirjoista otettu. Hän 
karkasi neljätoistavuotiaana merille ja pur-
jehti 1920-luvulla sekä suomalaisilla että ul-
komaisilla laivoilla ympäri Atlanttia ja Etelä-
Amerikkaa. 

Laivojen kunto ei Karhusta haitannut, 
mutta jos ruuaksi tarjottiin kuukaudesta toi-
seen huonoa silakkalaatikkoa, Karhunen 
karkasi, olipa laiva sitten Newfoundlandissa 
tai Etelä-Amerikan satamassa. Itse asiassa 
hän kehitti tämän työpaikanvaihtomenetel-
män  suoranaiseksi taiteeksi: pari yötä pai-
kallisessa poliisiputkassa oli pieni hinta mah-
dollisuudesta päästä nopeasti uusiin oloihin.

Kun Karhunen sattui v. 1941 olemaan il-
man pestiä New Yorkissa, sieltä oli lähdössä 
amerikkalainen laiva, jonka miehistö oli vie-
lä vajaalukuinen. Karhunen hyväksyi tarjotun 
pestin, ja sai vasta myöhemmin selvää, et-
tä laiva kuljetti ammuksia Liverpooliin. Tähän 
aikaan Britannian ja Suomen välillä vallitsi 
sotatila, joten aluksen saavuttua Liverpooliin 
Karhunen pidätettiin vihollisvaltion kansa-
laisena ja kuljetettiin turvasäilöön Man-saa-
relle - kohtalo jonka hän jakoi satojen mui-
den suomalaisten merimiesten kanssa. Mut-
ta Karhusen kaltaisille aika kävi pitkäksi, ei-
kä kiljupottukaan ehtinyt tuomaan lohtua, en-
nen kuin lemu paljasti yrityksen vartijoille.

Siksi Karhunen otti vastaan tarjouksen 
liittyä brittiarmeijaan, ja näin hänestä tuli yk-
si niistä harvoista suomalaisista, jotka osal-
listuivat liittoutuneiden joukoissa Normandi-
an maihinnousuun. Hän taisteli myös Luo-
teis-Euroopan mannermaalla päättäen soti-
lasuransa Hampurissa brittiarmeijan taiste-
lukalusto-osaston korpraalina.

Siihen mennessä Ralf Gunnar Karhunen 
oli myös ehtinyt mennä naimisiin, ja hän aset-
tui sodan jälkeen asumaan Lontooseen vai-
monsa ja perheensä kanssa. Vielä 1980-lu-
vulla Karhunen oli usein nähty vieras myös 
Lontoon Suomalaisella Merimieskirkolla.

Merimies Ralf Gunnar Karhunen
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kaa brittiläisen oppikoulun opettajana en-
nen paluutaan Suomeen. Heidän lisäkseen 
Britanniaan alkoi saapua myös miespuolisia 
opiskelijoita, joista tunnetuimpia lienee vv. 
1930–31 Lontoossa opiskellut ekonomi ja 
myöhempi vuorineuvos Juuso Walden.91 

Toinen maailmansota vaikutti myös Bri-
tannian suomalaisyhteisöön, ja v. 1951 suo-
malaisten määrä Pohjois-Englannin sata-
missa oli alle puolet, ja miesten kokonais-
määrä enää vain noin 64 % vuoden 1931 
luvuista. Osa Suomen kauppalaivastosta oli 
nimittäin tuhoutunut sodan aikana ja osa 
aluksista lähetetty sotakorvauksina Neuvos-
toliittoon.92 Vasta 1960-luvulla Lontooseen 
saapui yhtä monta suomalaislaivaa kuin en-
nen sotia, mutta merenkulun uudesta nou-
susta huolimatta merimiehet eivät enää ol-
leet Britannian suomalaisten ydinjoukko. 
Kun Britannian merkitys vientimaana vä-
heni, sen osuus Suomen meriliikenteestä 
laski. Lastausmenetelmien tehostuessa sa-
tamassa oloaika lyheni tunteihin 1980-lu-
vulla,93 vuosituhannen vaihteeseen mennes-
sä miehistön määrä väheni 20–25 hengestä 
alle puoleen, ja valtaosa heistäkin oli ulko-
maalaisia, koska monet suomalaiset alukset 
olivat siirtyneet mukavuuslipun alle.94 

Tällä välin Britanniaan pysyvästi aset-
tuneiden suomalaisten määrä oli moninker-
taistunut niin kuin myös au pairien, liike-
miesten, opiskelijoiden ja sairaanhoitajien 
joukko. 

Rouvia, piikoja ja au paireja 

Varhaisten suomalaisten asettuessa Britan-
niaan saarivaltakunnassa ei ollut voimassa 
siirtolaisuutta estäviä rajoituksia, mutta ti-
lanne muuttui ensimmäisen maailmansodan 
alettua. Jo v. 1914 Britannian sisäministe-
riö sai valtuudet kontrolloida maassa asu-
via ulkomaalaisia, ja v. 1919 säädettiin ul-

komaalaislaki, Aliens Act, joka loi perustan 
Britannian ulkomaalaispolitiikalle aina v.  
1971 asti. Se oikeutti sisäministeriön kont-
rolloimaan ulkomaalaisten maahanmuuttoa, 
liikkumista, työntekoa ja asumista.95 Siten 
myös suomalaisten maahanmuuttoa voitiin 
säännöstellä työllisyystilanteen mukaan. 

Suomen Lontoon-lähetystö raportoikin 
v. 1925, että ”Englannin hallitus oli asetta-
nut esteitä Suur-Britanniaan pyrkiville kan-
salaisille,” mikä oli vähentänyt Lontoossa 
oleskelevien suomalaisten määrää. Lisäk-
si valuuttavaikeudet olivat ilmeisesti estä-
neet esimerkiksi suomalaisten opiskelijoi-
den saapumisen, joita oli vain muutama.96 
Ennen rajoituksia Lontoossa ammattia har-
joittavien suomalaisten joukko oli kuiten-
kin ehtinyt saada uutta verta. Puutavara-
agentuurin perustanut Hjalmar Grönvik 
oli saapunut v. 1923, 97 ja muita tulokkai-
ta olivat mm. kampaamon omistaja Aino 
Webb98 ja sairaanhoitaja Elna Noponen.99 
Tilapäisiä kävijöitä määräykset eivät kos-
keneet, joten 1920-luvulta alkaen kaupun-
kiin saapui turisteja, liikemiehiä ja kansan-
edustajien retkikunta v. 1925.100 

Monenlaisia rouvia

Määräyksistä huolimatta Britanniassa asu-
vien suomalais-brittiläisten rouvien joukko 
sai myös uusia jäseniä maailmansotien vä-
lillä. Maahan tuli britin kanssa avioitunei-
ta suomenruotsalaisia naisia kuten esim. 
Marianne Stokes sekä rouvat Stopford ja 
Hervey. Brittipuolisoita olivat suomalaisen 
arkkitehti Sjöströmin leski Phyllis Mardall-
Sjöström ja suomalaisen kanssa avioitunut 
rouva Henrikson.102 Seuraavaa suomalais-
polvea edusti mm. Lady Heddie Gardiner, 
jonka suomalainen äiti oli rouva Boreniuk-
sen sukulainen.103

Suomalaisten kulttuurihenkilöiden rinta-
ma vahvistui, kun kirjailija Aino Kallas oles-



Marjatta Bell – 141 

keli Lontoossa vv. 1922–1934 Viron lähetti-
lään puolisona. Näinä vuosina Kallas myös 
kirjoitti merkittävimmät teoksensa saaden 
melkoista tunnustusta brittilehdistössä.104

Arvoituksellisin rouvista oli Salme 
Pekkala. Hän oli alunperin virolaissyntyi-
nen, Suomen kansalaisuuden saaneen va-
semmistopoliitikko Eino Pekkalan vaimo, 
joka oli toiminut Lontoossa v. 1920 alusta 
Kominternin edustajana puolitoista vuotta 
koodinimellä Maud edistäen kommunis-
tipuolueen perustamista Britanniaan. Hän 
oli oleskellut kaupungissa jonkun aikaa 

Sairaanhoitaja Elna Noponen 

Viipurilainen sairaanhoitaja Elna Nopo-
nen,101 liikemiehen tytär Kesälahdelta, mat-
kusti Arcturuksella Hulliin v. 1921, koska ys-
tävä oli saanut taivuteltua hänet ottamaan 
paikan itälontoolaisessa perheessä.

Myöhemmin hän opiskeli Stafford-
shiressa kolmenvuoden mielisairaanhoita-
jakurssin, ja tätä seurasi toinen kolmivuo-
tinen opintojakso St. Johnsin sairaalassa 
Lontoossa. Näihin aikoihin Elna Noponen 
oli jo päättänyt asettua pysyvästi Britanni-
aan, ja v. 1931 hän sai paikan Croydonis-
sa Mayday-sairaalassa, jossa hänestä tuli 
osastonhoitaja. Siellä Elna Noponen työs-
kenteli seuraavat kaksikymmentäviisi vuot-
ta. Vierasmaalaiset nimet eivät olleet silloin 
jokapäiväinen ilmiö: kun hän esitteli itsensä 
Miss Noposeksi, yksi aikuispotilaista totesi 
vakaasti, ”Oh, I see, you’re Mrs Napoleon, 
Bonaparte’s wife.”

Mayday-sairaalassa Elna Noponen ja hä-
nen osastonsa joutuivat kokemaan Lontoon 
pommitukset syksyllä 1940. Kun pommi is-
ki niin lähelle osastoa, että koko huone tärisi, 
Elna Noposella sattui olemaan teekannu kä-
dessä. Kun kolleega ihmetteli, kuinka ”Nop” 
pystyi estämään kannun läikkymisen, vaikka 
lattia keinui ja kaikki olivat kauhun vallassa, 

tämä vain totesi, ettei hän voinut mitenkään 
haaskata hyvää teetä.

Elna Noponen eli Britanniassa loppu-
elämänsä, 88-vuotiaaksi. Lontoon Suoma-
lainen Merimieskirkko oli hänelle tärkeä ja 
hän kävi siellä vuosikymmenien ajan aina 
kun suinkin voi, oli sota tai ei ja kulkivatko 
junat ja bussit tai eivät.

myös laittomasti v. 1922. Sittemmin Sal-
me Pekkala oli avioitunut johtavan britti-
kommunistin, intialais-ruotsalaisen Rajani 
Palme-Duttin kanssa, joka oli äitinsä puo-
lelta arvostettua Palmen sukua, ja vuodes-
ta 1936 hän asui pysyvästi Lontoossa aina 
kuolemaansa saakka v. 1964.105

Lontoon suomalaisista naisista yli puo-
let asui v. 1921 keskellä kaupunkia tai va-
rakkaissa esikaupungeissa. Mutta koska 
edustuston mukaan suomalaisia opiskeli-
joita oli kaupungissa vain muutama, use-
at keskikaupungilla asuvat naiset olivat il-
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meisesti kotiapulaisia, kuten Viron lähetys-
tössä palvelleet Selma Husso ja Tilda Hei-
nonen sekä Suomen lähetystössä ja suoma-
laisperheissä palvellut Elisa Väänänen.106

Suomalaisten oma ”au pair” –järjestelmä

Viimeistään 1920-luvun alkupuolelta alka-
en Englanti olikin alkanut kiinnostaa suo-
malaistyttöjä. Maa kuului ensimmäisen 
maailmansodan voittajavaltioihin, ja eng-
lanninkielinen kulttuuri oli alkanut vallata 
alaa Suomessa. Tuolloin julkaistusta kään-
nöskirjallisuudesta noin kolmasosa oli alku-
perältään brittiläisiä ja elokuvista yli puolet 
amerikkalaisia. Englannin kieltä oli alettu 
opettaa kouluissa ja myös radiossakin jo v. 
1926 alkaen. Lisäksi v. 1928 ilmestyi Elsa 
Enäjärven eloisa ja runsaasti kuvitettu mat-
kakirja ”Vanha iloinen Englanti”.107

Vaikka Britanniassa karsittiin 1930-lu-
vulla ankarasti kotiapulaisiksi saapuvi-
en määrää,108 suomalaisten englannin kie-
len opiskelijoiden ryhmä kasvoi.109 Brit-
tien myönteinen asenne suomalaistyttöjen 
saapumista kohtaan oli ehkä osa laajem-
paa politiikkaa, jolla haluttiin lujittaa eng-
lantilaisen kulttuurin vaikutusta Suomes-
sa. Suomessa taas kasvavan anglo-innos-
tuksen yhtenä syynä oli Britannian asema 
Suomen tärkeimpänä vientimaana, jonne 
varsinkin puutavarateollisuus halusi lujit-
taa suhteita vastapainona Saksan noudat-
tamalle kauppapolitiikalle.110 Pätevien eng-
lannin opettajien ja englanninkielisen kau-
pallisen henkilökunnan kouluttaminen oli 
siten erityisen tärkeää. 

Suomen valtio halusikin organisoida 
mahdollisuudet englannin kielen käytän-
nön harjoitteluun turvallisen järjestelmän 
puitteissa.111 Jo 1920-1930-lukujen vaih-
teessa se sopi Britannian kanssa ehdoista, 
joilla suomalaiset saivat hankkia palvelus-
paikan maassa. Tulijoilta vaadittiin riittävä 

englannin kielen taito ja heidän määränsä 
oli kiintiöity. Suositukset antoi Suomen ul-
koasiainministeriö, ja työpaikka hankittiin 
paikan päällä.112 

Sovitun systeemin takana saattoi olla 
molemminpuolinen halu lisätä englanti-
lais-suomalaisia kulttuuri- ja kauppasuh-
teita,113 mutta perimmäisenä syynä olivat 
Britannian yhteiskunnan muutokset. Maa-
ilmansodan jälkeistä nousukautta seurasi 
siellä lama, jolloin palveluskunnan pitä-
minen kävi usein mahdottomaksi. Lisäk-
si monet brittinaiset halusivat ansiotyöhön 
kodin ulkopuolelle, mihin he olivat tottu-
neet sodanaikaisen työvelvollisuuden aika-
na.114 Toisaalta englannin kielestä oli tullut 
tärkeä kansainvälisessä kanssakäymises-
sä, ja kielen opiskelijoita riitti. Tämä johti 
1920-luvun lopulla au pair –järjestelmään, 
jossa opiskelija sai ylläpidon sekä taskura-
haa taloustöiden tekemisestä.115 

Uuden sopimuksen tuloksena ensim-
mäiset suomalaiset au pairit saapuivat Eng-
lantiin 1930-luvun alussa.116 On kuitenkin 
muistettava, että tuolloin termi au pair viit-
tasi järjestelyn taloudelliseen puoleen eikä 
suinkaan 1900-luvun jälkipuoliskon au pai-
rien työaikoihin ja velvollisuuksiin. Aina v. 
1978 au pair -sopimukseen saakka termi 
”piika” oli realistinen, ja tytöt itse käyttivät  
sitä 1930-luvulla. Vaikka Suomen Lontoon 
lähetystö käytti 1950-luvulla termiä ”pal-
velijatar,” Kaisu Balatoni tuli v. 1958 ”pii-
komaan”.117 

Valmennus Aspilassa tuotti tulosta

1930-luvun suomalaiset ”piiat” olivat 
yleensä englantia opiskelevia naisylioppi-
laita, joille pakollisen ulkomaisen kielihar-
joittelun kustantaminen taloustöillä oli hyvä 
vaihtoehto. He hyödynsivät tavallisesti 
Suomen viranomaisten järjestelmää, jonka 
keskus Lontoossa oli Suomen valtion kuu-
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kausiavustusta saanut neiti Marjatta Asp.118 
Kotiapulaisen paikkaa haluavan tuli ottaa 
yhteyttä häneen, ja hän myös piti huolta ty-
töistä koko heidän maassa olonsa ajan,119 
joka saattoi kestää jopa puolitoista vuotta.120 
Marjatta Asp neuvoi matkan järjestelyissä ja 
oli tyttöjä vastassa. Hän majoitti heidät Län-
si-Lontooseen suureen 1800-luvulla raken-
nettuun taloon, jonka Aino Malmberg oli 
jättänyt asuntolaksi. Siellä nämä saivat ”As-
pilan” taloudenhoitajan ja siivoojan avulla 
pikakurssin englantilaisiin siivoustapoihin 
niiden parin viikon aikana, minkä neiti Asp 
tarvitsi paikan hankkimiseen tytölle.121 

Tässä ei yleensä ollut ongelmia koska 
suomalaistytöt olivat suosittuja kotiapulai-
sia. Englantilaisten ”oudot” tavat saattoivat 
aiheuttaa alussa vaikeuksia,122 mutta silti 
esimerkiksi Päiviö Knighton-Westerlundia 
kohdeltiin kuin perheenjäsentä ja Sanelma 
Duffyä kuin kukkaa kämmenellä.123 Tytöt 
saivat sisäkön töitä ja jotkut vastuunalaisia 

keittäjän tai taloudenhoitajan tehtäviäkin. 
Ylläpidon lisäksi viikkopalkka vaihteli 10 
shillingistä puoleentoista puntaan (30 shil-
linkiin) riippuen tehtävien vaativuudesta.124 
Englantilaisten kotiapulaisten palkkoihin 
verrattuna suomalaistyttöjen taskurahoja ei 
voinut moittia; Suomen rahassa ne olivat 
jopa ruhtinaallisia – jo kolmella shillingil-
lä sai Helsingissä loistoaterian. Vapaa-ajat, 
yksi iltapäivä arkipäivänä ja sunnuntaisin 
lounaan jälkeen, olivat myös normaalikäy-
tännön mukaisia.125 

Järjestelmä toimi aina v. 1939 saakka, 
jolloin Marjatta Asp muutti takaisin Suo-
meen. Tällöin suomalaisia kotiapulaisia lie-
nee ollut Lontoossa noin 300, mutta sodan 
alettua tytöt palasivat lähes poikkeuksetta 
takaisin Suomeen.126 Näin he välttyivät ko-
kemasta Lontoon suurpommituksia, joissa 
mm. Suomen Lontoon lähetystön vahtimes-
tari Aarne Siikava ja hänen brittiläinen puo-
lisonsa saivat surmansa syksyllä 1940.127 

Piikomisen ”villit vuodet”

Toisen maailmansodan jälkeen varsinkin 
monilla karjalaisilla naisilla oli ilmeinen 
tarve lähteä pois Suomesta: ”Sotien jälkeen 
ovet avautuivat ulkomaille. Karjala oli me-
netetty. Nyt mentiin katsomaan muutakin 
maailmaa.”128 Englannin kielen taito tuntui 
nyt myös entistä tärkeämmältä. 

Britannia oli varteenotettava opiskelu-
maa, koska se oli maantieteellinen lähel-
lä ja näennäisen tuttukin. Valvontakomis-
sion toimikaudella Yleisradio oli lähettä-
nyt omilla kanavillaan BBC:n (sekä Mos-
kovan) suomenkielisiä katsauksia, ja v. 
1947 lähtien Lontoosta raportoivat Max 
Jakobson ja muut free lance toimittajat 
toivat Britannian yli puoleen miljoonaan 
kotiin.129 Lisäksi brittiläiset viihdekir-
jat muodostivat edelleen yli kolmannek-
sen kaikesta Suomessa julkaistusta kään-

1930-luvun suomalaisten au pairien, ”piikojen”, 
tuki ja turva oli Lontoossa asuva Marjatta Asp, 
joka hankki heille työpaikat ja perehdytti heidät 
maan tapoihin. Kuvassa Marjatta Asp ja hänen 
taloudenhoitajansa Aspilan puutarhassa. – Ku-
va: Horisontti. 



144 – Britannia

nöskirjallisuudesta, ja 1940-luvun lopul-
ta alkaen Suomeen tuotiin myös kymme-
niä brittielokuvia.130 Näiden inspiroimana 
moni halusi löytää työtä jonkun ”loordin” 
huushollista – toive, jonka Miss Lee Lon-
toon NNKY:n työnvälitystoimistosta oli 
havainnut ilmeisesti hyvin usein.131 Piiko-
maan pyrkivien virtaa ei hillinnyt edes v. 
1951 ilmestyneet suomalaisen ”ylioppilas-
piian” muistelmat, jotka antoivat Lontoon 
oloista kiehtovan, mutta ”piian” työoloista 
inhorealistisen kuvan.132 

1940–1950-luvuilla työpaikan saanti oli 
kuitenkin täysin erilaista, kuin ennen so-
tia. Suomi ei ollut uudistanut aikaisem-
paa au pair-sopimusta, ja tyttöjen saapumi-
nen Englantiin oli jäänyt kummankin maan 
yleisten matkustus- ja työlupamääräysten 
varaan. Koska Britanniassa oli tuolloin 
huutava pula koti- ja talousapulaisista, eng-
lantilaiset ilmoittelivat suomalaisissa leh-
dissä pyytäen halukkaita ilmoittautumaan 

– vaikka suomenkielisin hakupaperein!133 
Maahan saapuikin 35 tyttöä kuukaudessa, 
ja keväällä 1952 suomalaisten kotiapulais-
ten ja sairaalasiivoojien määräksi arvioitiin 
600–700. He olivat todennäköisesti luku-
määrältään suurin ulkomaalaisten talous-
apulaisten ryhmä.134

Pian alkoi kuitenkin ilmetä myös epä-
kohtia, ja keväästä 1952 lähtien Lontoon 
lähetystö alkoi pommittaa Suomen viran-
omaisia tilanteen korjaamiseksi.135 On-
gelman ydin oli siinä, että koska tulijoilta 
edellytettiin ainoastaan hyvää terveyttä ja 
täysi-ikäisyyttä tai vanhempien lupaa, he 
olivat usein vajavaisen kielitaidon omaavia 
keskikoulun päättäneitä noin 18–22-vuoti-
aita naisia. Saapujien joukossa oli hyvinkin 
nuoria tyttöjä. Hakumenettely ei enää ollut 
keskitettyä, joten mukaan pääsi myös seik-
kailijoita ja kotimaassa vaikeuksiin joutu-
neita tyttöjä sekä paikantarjoajia, joita ei 
aina pystytty tarkistamaan etukäteen.136 

Ensimmäisestä maailmansodasta vuoteen 
1995 saakka jokaisen Britanniaan töihin saapu-
van suomalaisen oli hankittava työlupa. Vappu 
Kunnas sai työluvan v. 1951 hoitaakseen lapsia 
maaseudulla asuvassa varakkaassa englanti-
laisessa perheessä. – Kuvat: Vappu Copcutt.
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Lähetystön raportissa toukokuulta 1952 
todettiinkin, että arviolta puolet tytöistä oli 
pettynyt työpaikkaansa nähden. Ennakko-
käsitykset olivat osoittautuneet illuusioik-
si, ja englantilaisen keskiluokan elintavat 
tulivat yllätyksenä, koska perehdyttämis-
jaksoa ennen työpaikkaan menoa ei enää 
ollut. Emännät puolestaan odottivat tyttö-
jen tottuvan nopeasti englantilaisiin tapoi-
hin, joten pettymys oli molemminpuolis-
ta. Mieliä kiristi myös palkka, kaksi puntaa 
viikossa,137 joka oli noin puolet englantilai-
selle kotiapulaiselle 1950-luvulla makse-
tusta keskipalkasta,138 ja lisäksi sen ostoar-
voa vähensi hintojen kohoaminen Englan-
nissa n. 30 % vuoden 1952 aikana.139 Kie-
lenopiskelu ei myöskään aina edistynyt toi-
votulla tavalla, sillä kymmentuntiset työ-
päivät mahdollistivat vain ”keittiökielen” 
oppimisen, kun ulkopuolisille kursseille ja 
paikallisten tapaamiselle ei ollut aikaa.

Kun kielitaidon puute esti tyttöjä pitä-
mästä puoliaan suhteessa työnantajiin, kun 

he tulivat raskaiksi tai kun he alkoivat kär-
siä mielenterveydellisistä ongelmista,140 he 
turvautuivat lähetystön ja merimieskirkko-
jen apuun. Lähetystö saikin Britannian työ-
ministeriön panemaan jotkut työnantajat 
mustalle listalle, jolloin he eivät saisi lupaa 
suomalaisten tyttöjen työhön ottoon. Lon-
toon kirkko puolestaan palkkasi elokuus-
sa 1952 suomalaisen sosiaalikuraattorin 
hoitamaan tyttöjen asioita.141 Pastori alkoi 
myös suositella kouluja ja sairaaloita sopi-
viksi työpaikoiksi,142 koska niissä oli sään-
nöstellyt työolot. 

Näistä vaikeuksista huolimatta Suomes-
ta matkusti 1960-luvun suuren maaltamuu-
ton vuosina tusinoittain tyttöjä halvoilla ve-
näläisillä laivoilla piikomaan Britanniaan au 
paireina. Maan teki houkuttelevaksi ennen 
kaikkea Lontoo, nuorisokulttuurin mekka.

Au pairien määrää kasvatti edelleen Bri-
tannian liittyminen v. 1973 EEC:hen, sillä 
sen jälkeen työlupien saaminen muuhun 
kuin kotiapulaisen tehtäviin oli lähes mah-

Monet Britanniaan saapu-
neet suomalaisnaiset avi-
oituivat brittien kanssa. 
Kuva Cardiffissa vuonna 
1950 pidetystä kastetilai-
suudesta. – Kuva: Suo-
men Merimieskirkko ry.
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dotonta, ja toisaalta matkustushalua lisäsi 
Interrail-matkailun yleistyminen 1970-lu-
vun lopulta alkaen.143 Runsaan työvoima-
tarjonnan vallitessa paikkailmoituksissa 
mainitut työtunnit ja muut ehdot eivät vie-
läkään vastanneet aina todellisuutta.144 

Uusi au pair-sopimus v. 1978 lisää 
suomalaistyttöjen määrää 

Ratkaiseva muutos tapahtui v. 1978, jolloin 
astui voimaan Suomen työvoimaministeriön 
ja Englannin henkilöstövälitysalan keskuslii-
ton välinen sopimus, joka määritteli työsuh-
teen ja rajoitti tytön työajan viiteen tuntiin 
päivässä. Samalla nostettiin au pairien vä-
himmäisikä 18 vuoteen ja annettiin määräys 
kirjallisen työsopimuksen laatimisesta.145

Sopimuksen vaikutus näkyi heti au pai-
rien määrän kasvuna. Kun vv. 1975–77 kes-
kimäärin 340 tyttöä vuodessa oli saapunut 
au pairiksi, sopimuksen astuttua voimaan 
määrä nousi 543 tyttöön v. 1978. Vuonna 
1980 Britanniaan saapui ennätysmäärä, 810 
suomalaista au pairia, ja 1980-luvun keski-
määräkin oli yli 600 tyttöä vuodessa.146 

Vaikka tilanne on parantunut, ei au pai-
rien oleskelu Britanniassa ole vieläkään 
täysin ongelmatonta. Työpaikkojen välittä-
minen on jälleen yksityisten toimistojen va-
rassa, jotka ovat tasoltaan kirjavia. Lisäk-
si moni tulee lehti-ilmoitusten perusteella. 
Kaikesta huolimatta 1990-luvun lopulla ja 
sen jälkeen maahan tulleiden au pairien on-
gelmat näyttävät olevan vähäisempiä kuin 
1950–80-luvun tyttöjen. Syitä on monia. 
Tulijoita on vähemmän ja au pair -sopimuk-
set ovat selvästi lyhyempiä, vajaan vuo-
den mittaisia. Useilla tytöillä on myös ai-
kaisempaa kokemusta ulkomailla olosta, ja 
useimmilla on ylioppilastutkinnon jälkeen 
hyvä englannin kielen taito. Lisäksi yhteyk-
siä kotiin, kavereihin ja kirkon sosiaaliku-
raattoriin helpottavat kännykät, tekstiviestit 

ja sähköposti.147 Maitten välinen aineellisen 
kulttuurin ero on myös kaventunut; britti-
perheissä käytetään samoja pesuaineita ja 
koneita kuin kotonakin, ja elintasoerot ovat 
nykyisin usein suomalaisten eduksi. 

Yleensä tytöt ovatkin palanneet Suo-
meen jatkamaan opintojaan, mutta 1950-lu-
vulta lähtien hyvin moni au pair tuli takai-
sin todettuaan elämän sittenkin kiinnosta-
vammaksi aikaisemmin monesti parjaa-
massaan saarivaltakunnassa.148 

”Goldilocks, Goldilocks wilt thou 
be mine..?” – ja muita syitä asettua 
Britanniaan

Yleisen käsityksen mukaan Britannian suo-
malaisyhteisön jäsenet ovat jääneet maahan 
rakastumisen takia. Myös Siirtolaisuusins-
tituutin kyselyn mukaan149 päätös asettua 
pysyvästi maahan on johtunut useimmiten 
päätöksestä avioitua. Ennen v. 1990 maa-
han muuttaneista näet lähes 44 % ilmoit-
ti avioliiton kaikkein tärkeimmäksi maa-
hanmuuton syyksi. Sen sijaan vv. 1990–95 

Yleisradion kirjeenvaihtajat toivat Britannian 
televisioruudun kautta Suomen olohuoneisiin 
1960-luvulta alkaen. Kirjeenvaihtaja Erkki Toi-
vanen asettui pian itsekin vakinaisesti Lontoo-
seen. – Kuva: Erkki Toivanen.
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muuttaneista rakastumisen/avioitumisen 
mainitsi vain joka neljäs ja EU-Suomesta 
saapuneista vain joka kuudes.

Joskus näiden avioliittojen alku liittyi 
merenkulkuun ja matkoihin. Jo 1930-lu-
vulla Päiviö Westerlund oli avioitunut Mr 
Knightonin kanssa, jota hän oli luullut ”val-
koiseksi orjakauppiaaksi,” kun Kööpenha-
minassa laivaan astunut mies ei ilmeisesti 
ollut päästänyt tyttöä silmistään koko mat-
kan aikana Hulliin.150 Laivastoinsinööri 
Michael Drought puolestaan oli tullut Hel-
sinkiin syyskuussa 1957 HMS Maidsto-
nella, joka juhlisti Helsingissä Englannin 
Messuja ja iskenyt Linnanmäellä silmän-
sä punatukkaiseen Eevi Idemaniin, joka oli 
saanut samana päivänä lastenhoitajan pa-
perit.151 1980-luvulla muuan tyttö oli koh-
dannut elämänsä prinssin Ruotsin laivalla 
aloitellessaan Inter-rail matkaa. 

Matkailun yleistyminen näkyykin myös 
kyselyn tuloksissa. Kun 1950-luvulla noin 
23 % oli löytänyt puolison muualla kuin 
Britanniassa, jo 1960-luvulla Suomessa 
tai ulkomailla tavanneiden osuus oli 37 % 
vastaajista, ja 1990-luvun alussa muutta-
neiden vastaajien puolisoista peräti 66 % 
oli tavannut siippansa saarivaltakunnan ra-
jojen ulkopuolella.

Lentomatkojen yleistyttyä 1960-luvulla 
tapaamispaikkana on kuitenkin useimmiten 
ollut maankamara Helsingissä, Namibias-
sa, Turkissa, Cambridgessa tai Lontoossa, 
mikä ei suinkaan vähentänyt ihastumisen 
ankaruutta.152 Suomalaisnaisten usko avio-
liittoon on yleensä myös kestänyt; v. 1991 
censuksen mukaan vain noin 10 % suoma-
laissyntyisistä naisista oli eronnut. Vuoden 
2001 census ei anna tästä tietoja.

Mutta koska yli 60 % ennen v. 1990 
muuttaneista oli kyselyn mukaan tavannut 
tulevan puolisonsa vasta Britanniassa olo-
aikanaan, herää kysymys, mitkä tekijät ovat 
saaneet suomalaiset tulemaan ensimmäisen 
kerran maahan. Vastaukset paljastavat sel-
västi sekä Suomen että Britannian oloissa 
tapahtuneitten muutosten vaikutuksen. 

Ennen v. 1960 maahan muuttaneiden 
muuttopäätökseen oli vaikuttanut ratkai-
sevasti mahdollisuus kielenopiskeluun 
(46,2 %) ja opiskeluun yleensä (21,3 %) 
sekä myös Suomen työtilanne 1940- ja 
1950-luvuilla (17,3 %). Näistä syistä 
1950-luvulla mm. St Albansin kaupungin-
sairaalaan oli saapunut kymmeniä suoma-
laisia nuoria naisia hoitajiksi tai sairaanhoi-
to-oppilaiksi.153 Sirkka Ahonen, myöhem-
min BBC:n toimittaja, tuli v. 1947 Lontoo-
seen lordi Wintertonin keittäjäksi voidak-
seen opiskella Lontoon yliopistossa.154 Rit-
va Westenius puolestaan otti v. 1951 pai-
kan eteläenglantilaisessa hoitokodissa op-
piakseen englantia, mutta Suomen ankeat 
olot olivat myös vaikuttaneet hänen läh-

1960-luvun suuren maaltamuuton seurauksena 
satoja suomalaisia au paireja saapui vuosittain 
Britanniaan. Suomalais-brittiläistä kanssakäy-
mistä Lontoon merimieskirkolla. – Kuva: Suo-
men Merimieskirkko ry.
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töönsä.155 Englannin kielen opiskelu muu-
ton syynä jatkui aina 1990-luvulle, joskin 
1990-luvun alussa muuttaneista enää noin 
14 % tunsi tarvitsevansa lisäoppia englan-
nin kielessä kielenopetuksen tehostuttua 
Suomen koulu-uudistusten myötä.

Ammatillisen kokemuksen hankkimi-
nen ja/tai hyvän työtilaisuuden hyödyn-
täminen tulivat merkittäviksi uudelleen 
1980-luvulla, jolloin noin 12 % oli lähte-
nyt näistä syistä. Suomen kansainvälisty-
misen ohella siihen on vaikuttanut myös 
työlupien saamisen helpottuminen – vuo-
sikymmenen jälkipuoliskolla suomalaisil-
le myönnettyjen lupien määrä näet kolmin-
kertaistui alkuvuosina annetuista luvista.156 
1990-luvulla saapuneiden kohdalla amma-
tilliset motiivit olivat vieläkin tärkeämpiä. 
V. 1996 tai sen jälkeen tulleista noin 37 % 
mainitsi näiden seikkojen vaikuttaneen 
ratkaisevasti lähtöpäätökseen, ja yli 32 % 
mainitsi myös Suomen huonon työtilan-
teen varsinkin terveydenhoitoalalla.157 Jot-
kut taas halusivat saada kansainvälistä ko-
kemusta liike-elämästä brittifirmassa, tytä-
ryhtiön palveluksessa tai oman firman an-
taman työkomennuksen aikana.158 

Sen sijaan 1960–80-luvuilla muutta-
neista pieni vähemmistö, vain 7–12 %, kat-
soi opiskelun ratkaisevaksi muuton syyk-
si. Opiskelijoita tosin tuli edelleen, sillä 
1960-luvun puolivälissä Suomen Kulttuu-
rirahasto ja Osk. Huttusen säätiö olivat pe-
rustaneet kaksi stipendijärjestelmää nuor-
ten Britanniassa tapahtuvaa 2–3 -vuotis-
ta opiskelua varten, joista ovat hyötyneet 
mm. Atlantic Collegessa stipendiaattina 
opiskellut tuleva Nokian pääjohtaja Jorma 
Ollila ja yli kaksisataa muuta nuorta.159 

Mutta koska esim. Atlantic Colleges-
sa opiskelu maksoi 1960-luvulla vuosit-
tain noin kaksi kolmasosaa suomalaisten 
keskivertovuosipalkasta ja Oxfordissa vie-
läkin enemmän,160 1960-luvun tulokkail-

le Britanniassa opiskelu oli usein mahdo-
tonta. Ulkomaalaisilta perittyjen maksujen 
huomattavat korotukset 1970-luvun puoli-
välistä lähtien161 vähensivät edelleen opis-
kelemaan tulleiden määriä. Erasmuksen 
ja muitten kv. opiskelijavaihto-ohjelmi-
en syntyminen näkyykin sekä Britanniaan 
saapuvien opiskelijamäärien kasvuna162 
että myös opiskelumotiivin lisääntyvänä 
korostamisena. 1990-luvun alussa muutta-
neista jo noin 20 % luki opiskelun ratkaise-
vien tekijöiden joukkoon ja EU-suomalai-
sista saman ilmoitti lähes 25 % muuttajista, 
joihin kuului myös muutama väitöskirjan-
tekijä ja varttunut tutkija. 

Useilla muuttajlla oli myös muita, per-
soonallisia syitä. Karjalaissyntyisille evak-
ko-ajan kokeneille lähteminen pois Suo-
mesta oli kenties helpompaa kuin paikallaan 
pysyneille maanmiehilleen.163 Joku muutti 
lääkärin suosituksesta leudompaan ilmas-
toon päätyen Etelä-Devoniin.164 Seikkailun-
halun motiivikseen ilmoitti 1950–60-luvuil-
la muuttaneista joka kymmenes sekä taas v. 
1995 jälkeen muuttaneista. Eija Edwardsin 
tavoin muutamilla oli ollut jo koululaisena 
palava halu muuttaa Britanniaan.165 Jotkut 
taas olivat käyneet maassa ja ihastuneet: 

Olin ohikulkumatkalla Lontoossa ja  ¸
ihastuin elämän erilaisuuteen ja kirja-
vuuteen. Kun sain työtä niin ajattelin, että 
täällä on mukavampi elää kuin turkulaise-
na Helsingissä.166 

Toimittaja Erkki Arnin tavoin he tunsivat 
heti löytäneensä Britanniasta itselleen ko-
din.167 

Muuttajan muotokuva

Siirtolaisuusinstituutin kyselyn vastausten 
perusteella voi tarkastella myös minkälaisia 
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suomalaisia on Britanniaan viimeisen puo-
len vuosisadan aikana muuttanut ja kuinka 
he ovat asettuneet maahan. Koska miehiä 
oli vastaajista selvästi alle Britanniassa asu-
neiden miesten suhteellisen määrän, suku-
puolieroja ei ole voitu huomioida.

Kyselyvastausten mukaan muuttajat ovat 
nykyisin lähtöisin melko tasaisesti kaikkial-
ta Suomesta. Vielä ennen v. 1960 muutta-
neista vastaajista lähes puolet (44,2 %) oli 
kotoisin Keski- ja Itä-Suomesta eli perintei-
seltä kehitysalueelta, joskaan kukaan ei ol-
lut kotoisin Kainuusta tai Lapista. Neljän-
nes oli Uudeltamaalta (Helsinki mukaan 
luettuna) ja hieman yli neljännes läntises-
tä Suomesta Häme mukaan luettuna. Alle 
4 % vastaajista oli kotoisin Pohjanmaalta. 
Suuren maaltamuuton vuosista alkaen, vv. 
1960–90 muuttaneista vastaajista runsas 
kolmasosa oli lähtöisin Uudeltamaalta ja 
samoin runsas kolmasosa Keski- ja Itä-Suo-
mesta, ja mukaan mahtui myös useita Poh-
janmaalta, Kainuusta tai Lapista muuttanei-
ta. Tämän jälkeen mikään alue ei dominoi, 
sillä v. 1995 jälkeen lähteneistä hieman yli 
neljännes (25,8 %) oli kotoisin Uudelta-
maalta ja toinen neljännes (26,2 %) Keski- 
ja Itä-Suomesta. Läntisestä Suomesta muut-
taneita oli selvästi yli neljännes (28,5 %) ja 
Pohjanmaan ja pohjoisen Suomen osuus on 
noussut lähes viidennekseen (19,5 %). Siten 
muutto Britanniaan v. 1995 jälkeen ei ole 

enää johtunut maakunnallisista olosuhteis-
ta, ja ystävien esimerkkikin näyttää vaikut-
taneen lähinnä yksittäistapauksissa. 

Koulutuksen arvostus 

Haettaessa Britanniaan muuttaneiden yhtei-
siä piirteitä erityisen selvästi käy ilmi kou-
lutuksen tärkeä osuus muuttajien elämässä. 

Kyselyajankohtana keskimäärin 91 %:lla 
oli siis vähintään ylemmän keskiasteen (yo- 
tai ammattiopisto) tutkinto ja keskimäärin 
69 %:lla oli korkeamman asteen (ammatti-
korkeakoulu, yliopisto) tutkinto. Verrattuna 
Suomeen, jossa 1990-luvun lopulla 58 %:lla 
naisista oli vähintään ylemmän keskiasteen 
koulutus,168 tai Britanniaan, jossa 1990-lu-
vun lopulla neljäsosalla naisista oli vähin-
tään kahdesta aineesta ylioppilastutkintoa 
vastaava arvosana,169 kyselyyn vastannei-
den koulutustaso oli huikea.

Koulutuksen arvostus näkyy myös 
muuttajien aviopuolison valinnassa: var-
sinkin ennen v. 1970 muuttaneiden puo-
lisoilla on selkeästi korkeampi koulutus-
tausta kuin muuttajilla itsellään, ja vie-
lä 1980-luvulle tultaessa puolisoilla on 
ollut useammin korkea-asteen koulutus 
kuin muuttajilla (Taulukko 5). Sen jälkeen 
muuttajien koulutusaste on säännöllises-
ti korkeampi kuin puolisoiden. Syynä on 
ainakin osaksi Suomen koulu-uudistus-

Taulukko 5: Oma ja puolison koulutus vastaamishetkellä, % kyselyyn vastanneista.

Muuttoaika
Vähintään ylemmän 

keski-asteen koulutus
Korkea-asteen 

koulutus Pidempiaikaisia 
opintoja Britanniassa Oma Puolison Oma Puolison

ennen 1960 76,9 78,3 36,5 64,8 36,5
1960-69 84,8 87,5 60,0 69,8 44,8
1970-79 91,9 89,6 66,7 70,0 55,6
1980-89 95,9 91,4 76,9 75,2 51,2
1990-95 100,0 91,5 87,2 84,1 45,0
1996- 98,6 93,6 84,3 78,1 35,6
Keskimäärin 91,4 88,7 68,6 73,7 44,8
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ten vaikutus, jonka ansiosta huomattavas-
ti suurempi osa koulunsa päättäneistä suo-
malaisista on jatkanut opintojaan korkea-
koulutasolla kuin briteistä. Suomalaista 
arvomaailmaa ilmentää myös selkeästi se, 
että muuttovuosikymmenestä riippumatta 
yli kahdella kolmesta vastanneista oli ky-
selyajankohtana yliopistollisen lopputut-
kinnon suorittanut puoliso.

Samat arvot näkyvät myös siinä, että 
lähes puolet (45 %) muuttaneista oli suo-
rittanut pitempiaikaisia opintoja Britanni-
assa. Moni varhaisista muuttajista hank-
ki itselleen sairaanhoitajan pätevyyden; 
esim.1950-luvun lopulla St. Albansissa si-
jaitsevan sairaanhoitajakoulun oppilaista 
huomattava prosentti oli suomalaisia.170 

Jos koulutus oli jäänyt Suomessa kes-
ken tai suuntautunut väärälle alalle, asia 
korjautui Britannian aikuiskoulutusjärjes-
telmän avulla. Soili Barker Pohjois-Wa-
lesista suoritti kypsässä iässä Bachelor of 
Arts tutkinnon Britannian Open Universi-
tyssä. Valt. maisteri Aila McEwen hank-
ki sosiaalihoitajan pätevyyden, ja suomen 
kielen lehtori Sinikka Pakeman opiskeli 
ravintoterapeutiksi.171 Koulutuksen avulla 
asemaansa paransi myös Lontoon Citys-
sä suomalainen sihteeri, joka läpäisi pank-
kiirikurssin ylivoimaisena priimuksena ja 
siirtyi kuuluisan amerikkalaispankin pää-
konttoriin New Yorkiin.172 

Yrittäjiksi, taiteilijoiksi, opetus- tai 
terveydenhoitoalalle 

Paitsi koulutuksen arvostuksena, muuttaji-
en tarmokkuus ja halu mennä eteenpäin nä-
kyy myös yrittäjyyden voimakkaana kas-
vuna. Vain seitsemän henkeä (1,3 %) yh-
teensä 542:stä ennen v. 1996 muuttanees-
ta vastaajasta oli ollut Suomessa yrittäjä, 
mutta Britanniassa heistä toimi yrittäjinä 
54, eli noin 10 prosenttia.173

Monet suomalaiset ovat ryhtyneet itsenäisiksi 
yrittäjiksi kuten kuvan käyntikortitkin osoittavat.

Useimmat suomalaisyrittäjät toimivat 
perinteisinä yksityisyrittäjinä. Muutamil-
la on ollut oma pitopalvelu, joku on kam-
paaja, joku toinen ompelija ja joku taas pe-
dikyristi, kääntäjiä on useitakin ja majoi-
tuspalveluja on jo toistakymmentä vuotta 
tarjonnut Lontoossa oleva bed & break-
fast -hotelli. Aikanaan Britannian suurim-
piin matkailualan yksityisyrityksiin kuului 
Veikko Kokkilan perustama Scancoming. 
Markku Vartiaisen Finn-Niche on Suomen 
kaupan tiedotuslehti, jonka sisarlehdet il-
mestyvät Saksassa ja USA:ssa.174 Marjuk-
ka Grover havaitsi miehensä Miken kanssa 
markkinaraon ja perusti monikulttuurisuu-
ten erikoistuneen kustannusyhtiön. 

Britannian laajat markkinat tarjoavat 
edellytykset korkeatasoisten käsityöam-
mattien harjoittamiseen. Monet maahan-
muuttaneet alkoivatkin panostaa käden-
taitojen kehittämiseen ja myyntiin tarkoi-
tettuja neuleita ovat tehneet ainakin Leena 
Charles Lontoossa ja Aino Benson Bristo-
lissa. Leena Inkinen-Leen käsistä on synty-
nyt tekstiilejä Sheffieldissä. Ritva Westeni-
us on suunnittellut uniikkipukuja Lontoos-
sa ja Raija Medley on tehnyt silkkitakkeja 
ja asusteita Oxfordissa.

Mutta 1990-luvulta alkaen maahan al-
koi saapua myös nuoria suomalaisia käsi-
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Lappeenrannassa syntynyt, Ruotsissa so-
talapsuuden viettänyt ja Turussa kasvanut 
Ritva Westenius (os. Sallinen)175 oli vain 
17-vuotias tullessaan Englantiin v. 1951 
opiskelemaan englannin kieltä. Helsingin 
Sanomissa oli ollut paikkailmoitus, ja hän 
sai toimen, koska oli lähettänyt ainoan eng-
lanniksi kirjoitetun ja valokuvalla varustetun 
hakemuksen.

Uusi työpaikka oli Etelä-Englannissa si-
jaitseva yksityinen hoitokoti, jossa oli pal-
jon siirtomaista tulleita eläkeläisiä. He ryh-
tyivät opettamaan Ritvalle englannin kieltä, 
bridgeä ja golfia ja hankkivat myöhemmin 
paikan Pariisissa ranskalaisen paronittaren 
seuraneitinä. Tämä omisti pesulan, joka vii-
meisteli johtavien muotihuoneiden asut näy-
töskuntoon, ja niin Ritva pääsi tutustumaan 
mm. Diorin ja Jacques Fathin ateljeihin.

Englantiin palattuaan Ritva avioitui puu-
tavaraliikemies Tom Williamsin kanssa, ja 
perheen täydensivät tytär ja poika. Ritva ei 
kuitenkaan osannut olla kotiäiti, vaan kävi 
töissä, opiskeli Lontoon yliopistossa ja suo-
ritti kursseja muotialan oppilaitoksissa pää-
tyen opettamaan taideaineita ja muotia. Pa-

Ritva Westenius

ha autokolari v. 1976 sai kuitenkin Ritvan 
muuttamaan suuntaa, ja hän avasi vuo-
den kuluttua Lontoossa pitseihin erikoistu-
neen ”Ritva Westenius”-liikkeen. Kun asiak-
kaat alkoivat kysellä voisiko pitseihin saada 
myös puvun, Ritva teki, ja sana kiiri.

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin 
Ritva Westeniuksella oli Lontoon keskus-
tassa kaksi liikettä ja asiakkaina kuninkaal-
lisia, filmi- ja poptähtiä ja muita laatua vaa-
tivia Euroopan maista sekä Japanista ja 
Amerikasta. Ritvan pukujen eleganssi, upe-
at materiaalit ja huoliteltu työ on tuonut hä-
nelle myös arvostettuja design palkintoja. 

työläisiä täydentämään ammatillista kou-
lutustaan, ja isojen markkinoiden tarjoami-
en mahdollisuuksien houkuttelemana moni 
on jäänyt Lontooseen ainakin toistaiseksi. 
Haaksiluodon sisaruksilla on ollut jo Lon-
toossa oma iso muotinäytös. Sanna Palo-
saaresta tuli kuningattaren suutari, ja He-
lena Puolakka on saanut mainetta luksusta-
varatalo Harvey Nicholsin ravintolan inno-
vatiivisena pääkokkina.

Britannian suomalaisten keskuudessa 
on nykyisin myös useita ammattitaiteili-
joita. Anneli Boon St Albansista on kuva-
taiteilija ja Edinburghissa asuva Tiina Lep-
pänen samoin. Portsmouthissa on toiminut 

keraamikko Liisa Facius, Lontoossa valo-
kuvaaja Ritva Raitsalo. Tunnettu dekkari-
kirjailija Ilkka Remes asui myös jonkin ai-
kaa Britanniassa.177

Yli puolet työikäisistä maahanmuutta-
jista on kuitenkin ollut palkkatyössä toi-
mien varsinkin terveydenhoitoon ja ope-
tukseen liittyvissä tehtävissä. Rahoituslai-
tokset sekä erilaiset liikeyritykset ovat kol-
mas suuri työnantajaryhmä. Vuoden 1996 
jälkeen muuttaneista lähes 30 % on sai-
raanhoitajia ja muita terveydenhoitoalan 
työntekijöitä, ja heidän puolisoistaan suu-
rin ryhmä on myös terveydenhoitoalalla 
työskenteleviä. Aikaisemmin muuttanei-
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den puolisot sen sijaan toimivat usein lii-
kemiehinä tai pankkialalla tai olivat eri as-
teen opettajia ja yliopistomiehiä. 

Kansainvälisiä ja monikulttuurisia 
perheitä – mutta suomalaisuus säilyy 

Perheet ovat myös entistä monikulttuuri-
sempia. Siirtolaisuuskyselyyn vastanneiden 
keskuudessa ennen v. 1990 muuttaneiden 
suomalaisten puolisoista yli 90 % on brit-
tejä ja loput muunmaalaisia. Sen jälkeen 
on havaittavissa selvä muutos: v. 1995 jäl-
keen muuttaneista vain vajaa 60 % on avi-
ossa britin kanssa, vajaa kolmas osa suoma-
laisen kanssa, ja yli 12 % muunmaalaisen 
kanssa. Entistä useammat suomalaiset ovat 
myös itse kokeneet, miltä tuntuu asua kol-

Sanna Palosaari opiskeli kenkientekoa Suo-
messa, jatkoi opintoja Lontoossa ja päätyi kuu-
luisaan John Lobbin suutarinliikkeeseen, jossa 
kengät tehdään alusta loppuun käsin. Sannan 
kuuluisin asiakas on kuningatar Elisabeth II. – 
Kuva: Riitta Kuosmanen/Finn-Niche.

Britannian suomalaisista kuvataiteilijoista kuu-
luisin on myllykoskelainen valokuvaaja Sirkka-
Liisa Konttinen. Hän on julkaissut useita valo-
kuvakirjoja uudesta kotiseudustaan ja hänen 
elokuviaan on esitetty Lontoossa National Film 
Festivaleilla. Sirkka-Liisa kotipuutarhassaan 
Newcastlessa. – Kuva: Sirkka-Liisa Konttinen.

mannessa maassa. Jo ennen v. 1960 muut-
taneista neljäsosa oli oleskellut ainakin 
vuoden muualla kuin Britanniassa tai Suo-
messa; 1990-luvulla muuttaneista tämän 
oli kokenut yli 40 %. Noin puolet kaikista 
kolmansissa maissa asuneista oli viettänyt 
näissä maissa vähintään kolme vuotta.

 Yhteydenpito Suomeen on samanaikai-
sesti lisääntynyt. Vielä 1950-luvulla mat-
kustus Suomeen oli niin hankalaa ja kallis-
ta että eräs silloinen nuori aviovaimo katsoi 
tarpeelliseksi sopia kirjallisesti miehensä 
kanssa siitä, että pääsi matkustamaan Suo-
meen joka toinen vuosi.178 Nykyisin noin 
80 % suomalaisista näyttää käyvän Suo-
messa ainakin kerran vuodessa, koska len-
tovuorot ovat moninkertaistuneet ja matka-
liput huomattavasti halventuneet.Yhteyttä 
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Suomeen pidetään myös vastavuoroisin su-
kulaisvierailuin, puhelimitse ainakin kerran 
viikossa sekä kirjeiden ja entistä enemmän 
myös internetin ja sähköpostin avulla.179 

Tämä on poistanut siirtolaisia perintei-
sesti vaivanneet tunteet ”ikuisesta hyväs-
tijätöstä kotimaalle” ja vapauttanut heidät 
hyväksymään uuden elinympäristön. Ennen 
v. 1990 muuttaneista neljä viidestä totesikin 
viihtyvänsä Britanniassa hyvin tai erittäin 
hyvin ja kolme neljästä tunsi kaipaavansa 
Suomea vähän tai ei juuri lainkaan. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että suomalaisten 
sopeutuminen Britanniaan on ollut lyhyt tai 
helppo prosessi.180 Eräs vastaaja tiivisti mo-
nien kokemukset sattuvasti:

Meni noin viisi vuotta, ja sitten huoma- ¸
sin nauravani englantilaisille komedioille. 
Toinen viisi vuotta, ja tykkäsin ”sausages”; 
baked beans are still no-go after 25 years, 
yet are the staple diet of the Brits. 20-vuotta 
ja nyt katselen Suomen TV:tä enkä ymmär-
rä enää huumoria! Ensimmäiset 20 vuotta 
toin jälkiuunileipää matkalaukullisen Suo-
mesta tullessani pakkaseen. Nyt pärjään jo 

Miehensä Miken kanssa Marjukka Grover 
on luonut menestyvän, kaksikielisyyteen 
ja monikulttuurisuuteen erikoistuneen, 
kustannusyhtiön.

Kaksikielisyyden ja kaksikulttuurisuu-
den edistämisestä on tullut Bristolin lä-
hellä asuvan Marjukka Groverin elämän-
työ.176 Oulusta kotoisin oleva sairaanhoi-
taja avioitui v. 1972 Mike Groverin kans-
sa, joka oli töissä akateemisia julkaisuja 
kustantavassa yhtiössä. Nuoripari arvos-
ti itsenäistä elämäntapaa, ja he perustivat 
oman kustannusliikkeen.

Groverit olivat päättäneet kasvattaa 
molemmat poikansa kaksikielisiksi, jotta 
nämä pystyisivät omaksuaan molempi-
en vanhempiensa kulttuuritaustan. Saa-
tuaan käsiinsä George Saundersin artik-
kelin Groverit huomasivat, kuinka muut-
kin perheet olivat kohdanneet samoja 
pulmia. Samalla he oivalsivat löytäneen-
sä markkinaraon kustannusyhtiölleen.

Marjukka ja Mike Grover perustivat v. 
1980 Journal of Multilingual and Multicul-
tural Development nimisen tieteellisen ai-
kakauslehden, ja kaksi vuotta myöhemmin 
he julkaisivat Saundersin kirjan Bilingual 
Children: Guidance for the Family, josta 
yksi Englannin päälehdistä julkaisi puolen 
sivun mittaisen kirja-arvostelun. Lukijoiden 
kirjeitä alkoi tulvia Grovereille, ja kun mo-
nissa niistä toivottiin yhteydenpitokanavaa 
eri puolilla maailmaa asuvien kaksikielis-
ten perheiden välillä, he perustivat neljän-
nesvuosittain ilmestyvän The Bilingual Fa-
mily Newsletter -julkaisun. 2000-luvun al-
kuun tultaessa Multilingual Matters Ltd:stä 
oli kehittynyt yhdeksi tunnetuimmista kak-
sikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen erikoistu-
neista kustantajista, jonka listoilla on vuo-
sittain ollut kymmeniä uusia kirjoja sekä li-
säksi useita tieteellisiä lehtiä.

Tämän lisäksi Groverien pojat oppivat 
täydellisesti suomen kielen.

Marjukka Grover

Marjukka ja Mike Grover.
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vulla, kun yhä useampi suomalaisyritys 
löysi jalansijaa Lontoon Cityssä, ja kun 
suomalaiset muusikot ja erityisesti urhei-
lijat tulivat tutuiksi Britanniassa. 

Suomalaisfirmojen tytäryhtiöitä, 
liikemiehiä ja IT-eksperttejä

Vielä 1950-luvun alussa suomalaisia lii-
kemiehiä oli Lontoossa vain parisenkym-
mentä. Heistä osalla oli oma yritys, osan 
toimiessa brittifirmoissa. Mutta varsinkin 
1970-luvun lopulta alkaen Britanniassa si-
jaitsevien suomalaisten paperi- ja metal-
liteollisuusyritysten määrä alkoi kasvaa, 
koska yritysten markkina-alueita haluttiin 
laajentaa sekä Britanniaan että sitä kaut-
ta kolmansiin maihin. 1980-luvun puoli-
välissä suomalaisia tytäryhtiöitä oli 140 ja 
1990-luvun alkuun mennessä yrityksiä oli 
noin 300.187 Puutavaraliikemiesten piirissä 
kiintotähden aseman saavuttivatkin tällöin 
mm. Patrick Wrede, Pertti Silvennoinen 
sekä Bjarne Grönmark. Pian Britanniaan 
perustettiin myös suomalaisia paperitehtai-
ta, kuten Yhtyneiden Paperitehtaitten pape-
ritehdas, Shottonin paperitehdas Walesissa 
ja Kymmene Oy:n Caledonian paperitehdas 
Irvinessä, Skotlannissa, ja niihin tuli henki-
lökuntaa Suomesta.188 1990-luvun laman 
aikana suomalaisten liikemiesten määrä vä-
heni, mutta viimeistään v. 1994 nousukausi 
oli selvästi alkanut: KOP ilmoitti keskittä-
vänsä kansainväliset toimintansa Lontoo-
seen, ja IVO julkisti suunnitelmansa raken-
taa voimalaitoksen Humbersideen. 1990-lu-
vun kuluessa Lontoon merkitys Euroopan 
liike-elämän keskuksena on vain kasvanut. 
Siksi esimerkiksi suomalaisen Antti Öhrlin-
gin mainostoimisto Contra muutti pääma-
jansa Lontoon Sohoon v. 1994 ja on kasva-
nut sittemmin yli sadan hengen yritykseksi, 
jolla on toimistoja Bejingistä San Francis-
coon. Vuosituhannen vaihteessa myös glo-

sillä että Suomessa ollessani syön mahdol-
lisimman paljon mitä en täältä saa. - Turun 
saaristossa, kauniina kesäpäivänä meren 
kimaltaessa, harmaiden kallioiden kupees-
sa on maailman kaunein näköala. Joskus 
täällä Lontoossa tuoksuu Suomen tuulet ja 
silloin on ihana vetää henkeä.181

Vielä 30 maassaolovuoden jälkeen yli puo-
let vastaajista tunsi itsensä enemmän suo-
malaisiksi kuin briteiksi. Kolmasosa koki 
itsensä yhtäläisesti sekä suomalaisiksi että 
briteiksi, ja joku vastaaja totesikin ”olen 
kuin aidalla, ruoho on miltei yhtä vihreää 
kummallakin puolella.”182 Parasta Britanni-
assa olivat brittien kohteliaisuus ja ystäväl-
lisyys, heidän suvaitsevaisuutensa ja kan-
sainvälinen ilmapiiri.183 Suomesta kaivattiin 
omien sukulaisten ja ystävien sekä tuttujen 
ruokien lisäksi sen luontoa, järviä, metsiä ja 
lunta ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia.184 
Kaksi kolmesta olikin säilyttänyt Suomen 
kansalaisuuden. Vastaajat olivat myös kiih-
keän ylpeitä suomalaisuudestaan ja katsoi-
vat toimineensa Suomen lähettiläinä uudes-
sa kotimaassaan.185 Siksi he surivat sitä, että 
enemmistö briteistä tietää edelleen varsin 
vähän Suomesta. Joku huokasikin kyselylo-
makkeen kommenttiosassa esittämiensä nä-
kemysten päätteeksi ”Luojan kiitos kapelli-
mestareista ja ralli- ym. ajajista!”186

Liikemiehiä, kapellimestareita ja muita 
julkisuuden suomalaisia

Mainitun huokauksen takana on tunne sii-
tä, että Britanniassa ei ole asunut aivan 
viime vuosia lukuunottamatta yleisesti 
tunnettuja suomalaisia. Sekin, että maan 
parlamentin jäsenistä kaksi, Sir Patrick 
Donner ja Konni Zilliacus Jr, olivat alun 
perin suomalaisia, on jäänyt pienen piirin 
tietoon. Muutosta alkoi tapahtua 1970-lu-
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balisoituvan Stora-Enson suomalainen pää-
johtaja muutti esikuntineen Lontooseen ja 
tämän suomalais-ruotsalaisen yhtiön kan-
sainvälinen toimisto avattiin Runebergin 
päivänä 2001.189 

Erityisen merkittävä suomalaisten tun-
nettuuden lisääjänä on ollut IT-alan panos. 
Ensimmäiset suomalaiset erikoismiehet saa-
puivat Lontooseen alan suuryritysten palve-
lukseen jo 1970-luvulla. Suomen IT-teolli-
suuden lippulaiva, Nokian matkapuhelin-
teollisuus, tuli Britanniaan vuonna 1989 ja 
TietoEnator 1990-luvun alussa. Varsinainen 
IT-alan suomalaisten yrittäjien ja ammatti-
laisten massamuutto alkoi kuitenkin vasta 
v. 1995 jälkeen.190 Keväällä 2006 eri puo-
lilla Britanniaa toimi 63 suomalaista IT-alan 
yritystä ja myyntikonttoria, joista enemmis-

tö sijaitsi Lontoossa ja lähikreivikunnis-
sa.191 Näiden lisäksi brittiyhtiöissä eri puo-
lilla maata oli töissä kymmeniä suomalaisia 
tietokonealan erikoismiehiä ja -naisia.  

Suomalaisten muusikoiden invaasio

Liikemiesten tavoin myös suomalaiset 
muusikot alkoivat saapua Britanniaan 
1970-luvulta lähtien. Pään avaaja oli Paa-
vo Berglund, Bournemouthin sinfoniaor-
kesterin pääkapellimestari 1970-luvulla, 
ja häntä seurasi joukko nuoria kapellimes-
tareita: Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka 
Saraste, Osmo Vänskä ja viimeksi Sakari 
Oramo, joiden tahtipuikkoa ovat seuran-
neet mm. London Philharmonia Orchestra, 
Scottish Chamber Orchestra, BBC Scottish 

Suomen Lontoon Instituutti195 avasi ovensa 
syksyllä 1991 ja on Pariisin Instituutin jäl-
keen toiseksi vanhin kulttuuri-instituuttim-
me. Se sijaitsee kaupungin ydinkeskustas-
sa, ja sen ylläpitäjä, yksityinen säätiö, on 
vuokrannut Suomen valtiolta tilat ja saa sil-
tä toiminta-avustusta. 

Lontoon Instituutin päätavoite oli aluksi 
tieteen edistäminen, eurooppalaisen tutki-
mustiedon välittäminen ja tutkijoiden vaih-
to, sillä Instituuttia ideoitiin molempien mai-
den yliopistopiireissä. Siksi perustajiin kuu-
lui myös useita brittitahoja ja Britanniassa 
toimivia suomalaisjärjestöjä, joilla on edel-
leen edustus sen hallintoelimissä. 

Instituutin toimiala on laajentunut yhte-
yksien luomiseen kulttuurin, tieteen, yhteis-
kuntakeskustelun ja koulutuksen vaikutta-
jiin sekä Brittein saarilla että Suomessa. 
Sen hankkeet ovat usein yhteistyöprojek-
teja, sillä henkilökuntaa on johtajan lisäk-
si vain kaksi muuta päätoimista työnteki-
jää, osa-aikainen hallintosihteeri ja tilapäi-
siä harjoittelijoita.

Syksyllä 1997 laajaa mediahuomiota 
herätti Instituutin ja Royal Irish Academyn 
seminaari pienten valtioiden turvallisuus-
politiikasta. Yhteydet avant garde -piirei-
hin inspiroivat myöhemmin ”Huutajat”-kuo-
ron vierailun, josta nähtiin otteita BBC:n tv-
uutisissakin. Vuonna 2006 Instituutti toteut-
ti yhteensä 47 hanketta: Suomen koulujär-
jestelmä kiinnosti PISA-tulosten ansiosta; 
seminaarisarja Venäjän ja EU:n suhteis-
ta saatiin päätökseen, ja Barbican Centren 
ja Suomen Elokuvasäätiön kanssa järjes-
tettiin suomalaisen elokuvan viikko. Yhteis-
työ Sibelius-Akatemian ja Guildhall School 
of Musicin kanssa tuotti loistokkaan musiik-
kiohjelman.

Instituutin johtajat ovatkin edustaneet 
monipuolisesti Suomen kulttuuria. Histori-
oitsija Eino Lyytistä seurasi teologi Jaakko 
Rusama, historioitsija Henrik Stenius, juris-
ti Panu Minkkinen, taidehistorioitsija Timo 
Valjakka ja musiikin monitoimimies Seppo 
Kimanen. Tätä kirjoitettaessa tehtävää hoi-
taa teatterinjohtaja Raija Koli.

Suomen Lontoon Instituutti
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Symphony Orchestra ja City of Birming-
ham Symphony Orchestra.192 Karita Matti-
la asettui myös Lontooseen jo 1990-luvun 
alussa.193 

Suomalaisten muusikkojen invaasio ei 
rajoittunut kuitenkaan klassisen musiikin 
harjoittajiin, vaan esimerkiksi valtion pal-
kinnon saanut jazz muusikko Jukka To-
lonen työskenteli Lontoossa jo 1970-lu-
vun alussa, ja 1980-luvulla kevyen musii-
kin suomalaistähtiä Lontoossa olivat rock-
muusikko Johnny Thunders ja lappeenran-
talainen kitaristi Jimi Sumén, joka soitteli 
Classics Nouveaux -yhtyeessä. Myös Ha-
noi Rocksin moottori Andy McCoy viipyi 
Lontoossa 1980-luvun puolivälissä. Lon-
toossa 1990-luvulla musiikkia opiskellut 
Paavo Siljamäki perusti Britanniaan oman 

tuotantofirman saavuttaen mainetta mm. 
miksaamalla Madonnan singlen. Lisäksi 
Lontoossa on asunut kymmenisen vuotta 
punkrokkari Eno, jolla on suomalais-brit-
tiläinen perhe.194 

Muusikkojen ja IT- alan ansiosta Suo-
mi, jonka imago oli ollut talvisodan lumi-
pukuisten hiihtäjien ja Helsingin olympia-
kisojen varassa, on saanut asiantuntijoiden 
ja eliitin keskuudessa modernin kulttuuri-
maan hohteen, joka luonnollisesti helpot-
taa v. 1991 perustetun Suomen Lontoon 
Instituutin toimintaa. 

Urheilijoita, diplomaatteja, tiedemiehiä ja 
kirjeenvaihtajia 

Brittiyleisö liittää Suomen nimeen kuiten-
kin ennen kaikkea moottoriurheilijat ja jal-
kapalloilijat. Monet tunsivat Ari Vatasen ja 
Keke Rosbergin nimet, Mika Häkkinen ja 
Timo Mäkinen tiedetään yleisesti suomalai-
siksi,196 samoin kuin jalkapalloilijat Jari Lit-
manen ja Sami Hyypiä, josta tuli keväällä 
2000 Liverpoolin joukkueen kapteeni.197 

Brittiyhteiskunnan johtavien piirien hy-
vin tuntemia ovat olleet myös suomalai-
set diplomaatit, joista Leo Tuominen toimi 
Lontoossa suurlähettiläänä yksitoista vuot-
ta. Ilkka Pastisen ja Pertti Salolaisen virka-
kaudet kestivät kahdeksan vuotta, ja Pasti-
nen sai tunnustuksena toiminnastaan erit-
täin korkean brittikunniamerkin ja Salolai-
sesta tehtiin Lontoon Cityn freeman, jolla 
on mm. oikeus kuljettaa lammaslaumansa 
Thamesin yli London Bridgeä pitkin. 

Pieni, mutta merkittävä ryhmä julkisuu-
den suomalaisia ovat myös tiedemiehet. 
Yleisesti tunnetuin lienee Georg Henrik von 
Wright, joka toimi filosofian professorina 
Cambridgen yliopistossa vv. 1948–51. Pro-
fessori Oleg von Knorringin akateeminen 
työrupeama Leedsin yliopistossa kesti pi-
dempään, vv. 1948–1981. Margareta Stein-
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by toimi Rooman antiikin arkeologian pro-
fessorina Oxfordissa vv. 1993–2004 ja on 
edelleen saman yliopiston maineikkaan All 
Souls Collegen elinikäinen fellow. Seppo 
Honkapohja aloitti taloustieteen professo-
rin toimen Cambridgen yliopistossa vuoden 
2004 alusta. Lisäksi dosentti Seija Sandberg 
on toiminut Lontoon yliopiston University 
Collegessa lastenpsykiatrian tutkijana.

Oma ryhmänsä julkisuuden suomalais-
ten keskuudessa ovat suomalaiset kirjeen-
vaihtajat. Kun 1900-luvun alussa heitä 
saattoi olla vain pari kolme, 2000-luvun 
alussa määrä oli yli kymmenkertainen.198 
Osa kirjeenvaihtajista on ollut määräajak-
si lähetettyjä, mutta melkoinen osa on py-
syvästi maahan asettuneita media-alan 
ammattilaisia, kuten Helsingin Sanomien 
Erkki Arni, Yleisradion Erkki Toivanen, 
Hufvudstadsbladetin Kerstin Lindman-
Strafford, Kauppalehden Päivi Ylänen 
ja Iltalehden Kaija Upton. Monet toimi-
vat myös vuosia ja jopa vuosikymmeniä 
BBC:n suomenkielisellä osastolla.

BBC:n suomenkielinen osasto

BBC perusti suomenkielisen osaston199 
talvisodan aikana, ja päälliköksi kutsut-
tiin Hillar Kallas, Aino Kallaksen poika. 
Henkilökunnan koulutuksen takia lähetyk-
set alkoivat kuitenkin vasta sodan jälkeen 
maaliskuussa 1940. Sen viimeinen ohjelma 
radioitiin v. 1997 lopussa.

BBC:n suomenkieliset lähetykset 
avasivat jatkosodan aikana ja 1950- ja 
1960-luvun kriisikausina laajemman nä-
kökulman kansainvälisiin tapahtumiin, 
ja joku totesikin ”uskovansa vain raamat-
tuun ja BBC:hin.” Jalkapallo ja veikkaus-
vihjeet keräsivät vankan kuulijakunnan, 
ja myös jatsi ja myöhemmin pop-musiikki 
saivat suomalaiset kääntämään  radionsa 
BBC:n aalloille. Vuonna 1978 osaston oh-
jelmia kuunteli noin 225 000 suomalais-
ta. Kun satelliittiteknologia tuli käyttöön 
v. 1987, BBC:n uutisia kuultiin Suomes-
sa lähes 40 paikallisradion kautta. Lopulta 
14-henkinen toimitus tuotti päivässä pari-
kymmentä uutislähetystä, joihin osaston 

Kuvassa Erkki Arni, Matti 
Rossi ja Heimo Tauriainen 
BBC:n studiossa 1960-lu-
vulla. Heistä Erkki Arni jäi 
Lontooseen toimittajak-
si ja ”Suomen kulttuurilä-
hettilääksi”, Matti Rossis-
ta tuli runoilija ja kääntäjä 
ja Heimo Tauriainen pala-
si Yleisradioon. – Kuva: 
Täällä Lontoo.
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Helsingin-toimitus laati suomalaisen uu-
tiskatsauksen. Kuuntelijoita oli pian yli 
1,5 miljoonaa.

BBC:n suomenkielisellä osastolla työs-
kenteli yhteensä noin 150 suomalaista toi-
mittajaa, jotka saivat kosketuksen kan-
sainvälisyyteen ja riippumattomaan tie-
donvälitykseen. Siten se oli tärkeä koulu-
tuspaikka.

Osaston kasvateista tulikin päätoimit-
tajia, kuten Ari Valjakka (Turun Sanomat), 

Esko Saarinen ja Risto Uimonen (Kaleva) 
sekä Martti Joutsen (Kouvolan Sanomat). 
Jyrki Koulumies ja monet muut siirtyivät 
Yleisradioon, Max Jakobson Uuteen Suo-
meen, ulkoministeriöön ja YK:hon. Erkit – 
Toivanen ja Arni – jatkoivat kirjeenvaihtaji-
na ja kulttuurisiltoina Suomen ja Britannian 
välillä. Pertti Salolaisesta tuli YLE:n Lon-
toon kirjeenvaihtaja, kansanedustaja, minis-
teri ja suurlähettiläs. Anselm Hollo ja Matti 
Rossi saivat mainetta runoilijoina.

Musiikkiin erikoistuneesta Essistä (kuvas-
sa) tuli BBC:n suomenkielisen osaston en-
simmäinen naispuolinen moottoritoimittaja 
ja kolmas naispuolinen ohjelmapäällikkö.

Helsinkiläinen Essi Kiviranta200 tuli lo-
malle Lontooseen v. 1953 opiskeltuaan 
kauppatieteitä ja musiikkia kolme vuotta. 
Suunnitellut kolme kesäkuukautta Englan-
nissa ovat kuitenkin venähtäneet yli puo-
leksi vuosisadaksi, sillä hän sai pian työtar-
jouksen englantilaisesta liikeyrityksestä. 

Seuraavana kesänä BBC:n suomen-
kielisellä osastolla vapautui paikka, ja Es-
si siirtyi sinne konekirjoittajaksi. Siitä hän 
yleni kuuntelututkijaksi ja toimi väliaikaise-
na toimittajana aina kunnes ”oikea miestoi-
mittaja” saapui Suomesta. Yleisradion ur-
heilu- ja Olympiaosastolla Essi oli saanut 
jo tuntumaa radiotyöhön. Pienellä suomen-
kielisellä osastolla Essi erikoistui musiikki-
ohjelmiin ja hoiti ohella mm. osaston aino-
an naispuolisen moottoritoimittajan tehtä-
viä. Vuosikausia hänellä oli toimituksessa 
yhteinen työhuone, Kulttuurikammari, tu-
levien runoilijoiden Anselm Hollon ja Mat-
ti Rossin kanssa. ”Se oli elämäni yliopisto”, 
hän muistelee.

Essi Kiviranta oli kolmas suomenkieli-
sen osaston naisohjelmapäällikkö: toisen 
maailmansodan aikana osastoa olivat joh-
taneet Liisa Pesonen (nyk. Ritarsalo) ja 
Marie (”Mark”) Anthony. 

Toimikaudellaan Essi Kiviranta uudisti 
toimittajien valintaa, ja osasto sai  ensim-
mäisen Suomesta värvätyn naistoimittajan-
sa, idearikkaan Sirpa Räsäsen, joka oli kol-
legojensa tukipilari osaston toiminnan ajan. 
Kun Esa Vähäkyröstä tuli apulaisohjelma-
päällikkö, osasto sai hallintoihmisen, joka 
pystyi esiintymään suomenkielisissä radio-
lähetyksissä.

Nuorena perheenäitinä Essi oli teh-
nyt myös käännöstöitä ja toiminut tulkki-
na. Myöhemmin hän opetti yli 35 vuoden 
ajan Englannissa esiintyviä laulusolisteja 
ja BBC:n kamarikuoroa selviytymään suo-
menkielisten laulutekstien karikoista. Elä-
keiässä Essi Kivirannasta tuli myös Aamu-
lehden kulttuuriavustaja lähes 16 vuodeksi. 
– Kuva: Täällä Lontoo.

Essi Kiviranta



Marjatta Bell – 159 

Toimintaa Suomen ja 
suomalaisyhteisön hyväksi

Kuten jo alussa mainittiin, suomalaiset re-
kisteröityivät 1700-luvun alusta Lontoon 
ruotsalaiseen seurakuntaan, ja se hoiti hei-
dän asioitaan Venäjän vallankin aikana. 
Kun suomalainen merimiespastori asettui 
pysyvästi Lontooseen v. 1882, hän joutui 
hoitamaan usein suomalaisten asioita. Suo-
men itsenäistyttyä Lontooseen nimitettiin 
asiainhoitaja, ja oman edustuston Suomi 
sai v. 1919.

Myös yksityiset Britannian suomalai-
set ovat halunneet antaa panoksensa sekä 
vanhan kotimaan että oman yhteisönsä hy-
väksi. John Spiekerin toimista 1700-luvul-
la on jo mainittu alussa. Vuoden 1899 hel-
mikuun manifesti synnytti Britanniassa-
kin kampanjoita Suomen puolesta, ja J.N. 
Reuter, Yrjö Hirn ja Edvard Westermarck 
hankkivat brittinimiä kansainväliseen kult-
tuuriväen vastalauseadressiin.

Aino Malmberg organisoi toukokuus-
sa 1910 Trafalgarin aukiolla Pro Finlan-
dia kansalaiskokouksen, johon osallis-
tui tuhansia ihmisiä,201 ja yhdessä Rudolf 
Holstin kanssa hän järjesti samana vuonna 
viidelletoista brittilehtimiehelle parin vii-
kon tutustumismatkan Suomeen.202 Vuot-
ta myöhemmin perustettiin Anglo-Finnish 
Society tekemään Suomen asiaa tunnetuksi 
pysyvämmin.203

Maailmansotien välillä Lontoon, Hul-
lin ja Cardiffin merimieskirkot sekä Ang-
lo-Finnish Society olivatkin yksityisten 
suomalaisten tärkeimmät organisaatiot. 
1900-luvun alkuun mennessä Lontooseen 
ja Hulliin oli lisäksi muodostunut naisten 
ompelupiirejä, ja myöhemmin niiden työ-
tä jatkoivat naistoimikunnat keräten varo-
ja Merimieskirkon tukemiseksi.204 Ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen aina vuo-
teen 1941 Lontoossa toimi myös Finnish 

Benevolent Society, jonka tarkoituksena oli 
auttaa suomalaisia merimiehiä ja heidän 
perheitään sekä muita Suomen kansalaisia, 
jotka tarvitsivat taloudellista apua.205 Toi-
sen maailmansodan aikana Lontoossa toi-
mi lisäksi Lontoon Cityssä sijainnut Fin-
nish Comforts Fund -yhdistys ja Finland 
Relief Fund Belgraviassa,206 jonka britti-
läiset ja suomalaiset jäsenet keräsivät tal-
visotaa käyvälle Suomelle 300 000 puntaa, 

Keväällä 1899 Britannian suomalaiset keräsivät 
nimiä kansainväliseen kulttuuriadressiin Suo-
men puolesta. Sen allekirjoitti yhteensä 150 
huippuvaikuttajaa, ensimmäisenä Lord Lister, 
Britannian tärkeimmän tieteellisen seuran pre-
sidentti, sekä  muitten tieteellisten seurojen pre-
sidentit,  yliopistojen varakanslerit mukaanluet-
tuina Oxford ja Cambridge sekä professoreita 
maan jokaisesta yhdeksästä yliopistosta. Myös 
Florence Nightingale, kirjailija Thomas Hardy ja 
filosofi Herbert Spencer allekirjoittivat tsaarille 
lähetetyn vetoomuksen. 
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Lontoossa vakinaisesti asunut toimittaja Erkki Arni 
ideoi Greenwichin merimuseossa v. 1985 pidetyn Sea 
Finland-näyttelyn ja vaikutti myös käytännössä mer-
kittävästi sen toteuttamiseen. Näyttelyyn tutustui yli 
700 000 kävijää ja se oli siihen mennessä kaikkein ai-
kojen mittavin Suomi-tapahtuma Brittein saarilla.

eli – 1990-luvun rahana –  noin yhdeksän 
miljoonaa puntaa.207 

Toisen maailmansodan jälkeen suoma-
laisuuden edistäminen kultuurin kautta ko-
ettiin tärkeäksi, ja Pirkko Nelsonin tavoin 
monet seurasivat tarkasti Britanniassa jär-
jestettyjen suomalaisten kulttuuritapahtu-
mien saamaa vastaanottoa ja kierrättivät 
lehtileikkeitä suomalaisen lähipiirinsä kes-
kuudessa.208 1970-luvulla Anglo-Finnish 
Society auttoi merkittävästi Suomen mu-
siikkiviikon järjestämistä Lontoossa ja ja 
Scottish Finnish Society oli Suomi-viikon 
toinen vastuullinen järjestäjä.209 

Britannian suomalaiset ovat myös val-
miit puolustamaan jopa viranomaisia vas-
taan oikeuttaan noudattaa omia perin-
teitään, kuten Helena Alton, joka voitti 
1980-luvulla kiihkeän kampanjoinnin jäl-
keen ”Nottinghamin saunasodan” ja sai 
kaupungin isiltä suomalaisille naisille eri-
koisluvan kylpeä yhdessä lastensa kanssa 
kaupungin saunassa.210 

Britannian suomalaisyhteisön kasvaes-
sa sen oma toiminta on moninkertaistunut 
varsinkin1960-luvulta lähtien. Vuoden 
1965 alussa perustettiin sekä siirtokun-
tajärjestö Suomen Kirkon Kilta (nykyi-
nen Finn-Guild) että Lontoon Suomalai-
nen Kauppakilta (nykyisin Lontoon Suo-
malainen Kauppakamari). 1970- ja 1980 
-lukujen virstanpylväitä olivat Scottish-
Finnish Societyn perustaminen v. 1976 ja 
Suomi-koulut eli ns. lauantaikoulut, jois-
ta ensimmäinen perustettiin Lontooseen v. 
1972. Paikallisten naisten kerhojen ohel-
la ne ovat tarjonneet suomalaisryhmille 
alueellisen toimintakentän. 1990-luvulla 
suomalaistoiminta laajeni ja monipuolis-
tui edelleen. Merimieskirkko ja Suomen 
Kirkon Kilta ryhtyivät yhteistoimin laa-
jentamaan v. 1991 alkaen suomalaisten 
tukiverkostoa, Ystäväpiiriä, koko maata 
käsittäväksi.

1990-luvulla syntyi myös monia har-
rastuspiirejä, esim. Lontoon taideryhmä, 
Lontoon kirkon musiikkileikkikoulu, sekä 
maan eri puolille pesäpalloporukoita. Myös 
suomalaiset opiskelijat ja töihin saapuneet 
nuoret perustivat omia yhdistyksiään var-
sinkin yliopistokaupunkeihin.211 Britannian 
Suomalaiset -internet piiri kehitettiin vuo-
situhannen vaihteessa. 

Omien toimitilojen järjestyminen ei ole 
ollut helppoa Britannian suomalaisille.212 
Sitäkin suurenmoisemmalta on siirtokun-
nasta täytynyt tuntua, kun Lontoossa avat-
tiin v. 1958 uusi merimieskirkko Albion 
Streetin varrelle Rotherhitheen ja Suomi-
talo, Finland House, aivan Lontoon sydä-
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Britanniassakaan suomalaisten juhla ei ole mitään il-
man tangoa ja harrastajabändi Tähtipoikia. Kuvassa 
lontoolaiset soittavat Pohjois-Walesin juhannusjuhlissa 
v. 1999, solistina Jaakko Alanko (oik.), joka on siviilissä 
mainosalalla. Jaakon poika Magnus soittaa rumpuja.

Sairaanhoitajat olivat 1990-luvulla suuri maahanmuut-
tajien ryhmä. Kuvassa Lontoon Suomalaisella kirkolla 
järjestetyn tilaisuuden osanottajia. – Kuvat yllä ja oikeal-
la: Horisontti.

Jalkapallo yhdistää. Lontoon Palloseuran (LOPS) jouk-
kueessa on pelannut suomalaisia maahanmuuttajia, 
liikemiehiä ja opiskelijoita, toisenpolven suomalaisia 
sekä brittejä. Joukkueen tähtihetki oli loppuottelu Bra-
siliaa vastaan Britannian siirtolaisten maailman cupis-
sa v. 1995. – Kuva: Ilpo Musto. 

Ympäri Britanniaa on toiminut vuosikymmeniä erilai-
sia naistenpiirejä. Kuvassa v. 1989 perustetun Fin-
landssvenska fruntimmerföreningenin tapaaminen 
Karin Smithin (istumassa ens. vasemmalla) puutar-
hassa Readingissa v. 2003. Sen perustaja, toimittaja 
Kerstin Lindman-Strafford seisoo vasemmalla.

Erilaiset etäopetuskurssit, joita Kirkon Kilta kokei-
li 1990-luvulla, keräsivät opiskelijoita eri puolilta Bri-
tanniaa. Kuvassa kulttuurihistorian kurssilaisia tutus-
tumassa Firenzen nähtävyyksiin. – Kuva: Horisontti.

1950-luvun tyttöjä teatterin keinoin. 2000-luvun alusta 
Lontoon Suomalaisella kirkolla on toiminut myös har-
rastajateatteri, joka on kiertänyt Lontoon ulkopuolella-
kin. Kuvassa kohtaus kirkon historiasta. – Kuva: H.O. 
Wuorenheimo/Finn-Niche.
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Kangaspuista nettikahvilaan – Lontoon 
Suomalainen Kirkko 

Lontoon Suomalaisesta Merimieskirkosta on 
julkaistu teos 100 Vuotta - 100 Years of the 
Finnish Seamen’s Mission in London, ja sitä 
on myös käsitelty Suomen Merimieskirkko 
ry:n 125-vuotishistoriassa. Siksi seuraavassa 
kerrataan vain kirkon vaiheiden päälinjat. 

Amerikansiirtolaisten määrän vähen-
tymistä seurasi Suomen merimieskirkon 
palvelusten lopettaminen Liverpoolissa v. 
1921 ja kun merimiestenkin määrä alkoi 
vähetä toisen maailmansodan jälkeen, pai-
kallisen suomalaisen kirkon ovet sulkeu-
tuivat ensin Cardiffissa v. 1951 ja viimein 
myös Hullissa v. 1973.217 Näillä alueilla ei 
ollut vielä niin suurta pysyvää suomalais-
yhteisöä, että se olisi tarjonnut työmaan 
paikalliselle pastorille.

Mutta Lontoon siirtokunta sen sijaan 
osoitti jatkuvan kasvun merkkejä, ja kun 
”Branch Roadin missuuna” alkoi käydä ah-
taaksi, uusi kirkko valmistui v. 1958 Albi-
on Streetille Rotherhitheen lähelle Surrey 
Commercial Docks satama-aluetta. Sen 
suunnitteli suomalais-brittiläinen arkkiteh-
ti Cyril Sjöström-Mardall,218 ja se on ny-
kyisin rekisteröity suojelukohteeksi.219 

Merimieskirkon työmuotojen kehittäjä

Vaikka kirkkorakennukset vaihtuivat, työn 
perusmuodot luotiin jo 1900-luvun alkuun 
mennessä. Pääpaino oli merimiestyössä, 
johon sisältyi sielunhoitoa, hengellisten ja 
suomalaiskansallisten tilaisuuksien järjes-
tämistä sekä työ- ja harrastuspiirejä ja ret-
kiä. Papit kävivät myös merimiesten luo-
na sairaaloissa ja vankiloissa, ilmoittivat 
heidän kuolemastaan omaisille ja hoitivat 
vainajat hautaan. Lisäksi kirkko välitti kir-
jeitä ja toimitti rahalähetyksiä Suomeen.220 
Tärkeä työmuoto oli myös kadonneitten 

meen Haymarketille, Finnairin, Matkailu-
nedistämiskeskuksen ja lukuisten puutava-
rafirmojen käyttöön. 

Finland Housen ylimmässä kerroksessa 
toimi Suomalainen klubi eli Finland House 
Club, jossa oli v. 1972 noin 300 jäsentä.213 
Tilat kävivät myöhemmin kuitenkin liian 
ahtaiksi puutavarayhtiöiden tarpeisiin,214 ja 
vähitellen muutkin tarvitsivat isommat toi-
mistot. Koska v. 1991 avattu Suomen Lon-
toon-Instituutti on myös kooltaan suhteel-
lisen pieni, Lontoon Suomalainen Kirkko 
Rotherhithessa on nykyisin tilavin raken-
nus, jossa suomalaiset voivat kokoontua, 
harrastaa ja saada kahvila-, sauna- ja ma-
joituspalveluita. 

Merkittävän panoksen maahanmuut-
tajien omien hankkeiden toteuttamises-
sa ja kansainvälisen Suomi-tietouden li-
säämisessä ovat antaneet Britannian suo-
malaisten puolisot. Tunnetuimpia ”britti-
vävyjä” lienevät antropologi Tim Ingold, 
historioitsijat Anthony F. Upton, D.G. 
Kirby, J.E.O. Screen ja David Arter, kult-
tuurihistorioitsija Michael Branch ja Ka-
levalan kääntäjä Keith Bosley, jotka kaik-
ki ovat avioituneet suomalaisten nais-
ten kanssa.215 Moninkertainen on niiden 
puolisoiden joukko, jotka ovat toimineet 
suomalais-brittiläisissä järjestöissä. Suo-
men Kirkon Killan perustajajäseniin kuu-
lui brittiaviomiehiä. Samoin heitä on näh-
ty Suomi-koulujen ansiokkaina taustahah-
moina sekä Lontoon Merimieskirkon hal-
lintoelimissä.216 

Olennainen piirre Britannian suoma-
laisten toiminnassa on ollut innovatiivi-
suus, uudenlaisten toimintojen ideointi ja 
kehittäminen, ja jotkut niistä ovat anta-
neet mallia myös muiden maiden suoma-
laisille. 

Seuraavassa tarkastellaan ikäjärjestyk-
sessä tärkeimpien suomalaisjärjestöjen toi-
mintaa.
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merimiesten etsiskely v. 1923 alkaen Car-
diffissa toimineen kirjekeskuksen avulla, 
jossa yksi kirje sai odottaa peräti 18 vuotta 
vastaanottajaa. Toisen maailmansodan ai-
kana Man-saarelle internoidut 400 suoma-
laista merimiestä antoivat myös lisätöitä 
pastoreille.221

Kirkon asiakkaiden muutos ilmenee 
selvimmin numeroina. 1920-luvulla me-
rimiesten asioitten hoitaminen oli päätyö; 
kullakin laivalla käytiin keskimäärin kolme 
kertaa ja jumalanpalvelukset kokosivat lä-
hes 16 000 kuulijaa, joista valtaosa oli me-
rimiehiä. 1980-luvun alussa merenkulkijat 
olivat enää viidennes asiakaskunnasta, ja 
v. 2001 enää 618 merimiestä, joista kirkol-
la kävi vain 38. Ulkosuomalaisia ja muita 
oli sen sijaan 25 000 kävijää.222 Jo v. 1974 
palkattiin ulkosuomalaistyötä varten oma 
pappi, joka kiertää Brittein saaria. Kirkon 
toiminta-alue on nyt myös virallisesti Iso-
Britannia ja Irlanti.223 Lontoon Merimies-
kirkko on samalla ideoinut uusia toimin-

tamuotoja, kuten englantilais-suomalaisia 
perhejumalanpalveluksia ja rippikoululei-
rejä, joita muut merimieskirkot ovat omak-
suneet myöhemmin.224

Sosiaalikuraattorin työn painopiste oli 
1950–80-luvuilla au pairien ongelmissa,225 
mutta nykyisin etualalla ovat ulkosuoma-
laisten yksinäisyys, psyykkiset sairaudet, 
alkoholismi sekä ikääntyvien britannian-
suomalaisten ongelmat. Kyselyjä saapuu 
myös työnhakijoilta ja asunnontarvitsijoil-
ta, ja sosiaalikuraattori saakin nykyisin lä-
hes seitsenkertaisen määrän avunpyyntöjä 
vuoteen 1990 verrattuna.226 Hänen apunaan 
toimii Ystäväverkosto, jonka kirkko aloit-
ti v. 1980 ja jota laajennettiin Finn-Guildin 
ja koordinaattorin, Britta Pendryn, kanssa 
1990-luvulla. Keväällä 2006 siinä oli 111 
jäsentä ympäri maata.227

Vuosikymmenien saatossa on myös ti-
laisuuksien ja harrastustoiminnan luon-
ne muuttunut. Kun 1920-luvulla kirkon 
toveri-illoissa puheet olivat suurelta osin 

Vuonna 1958 avattiin Lontoossa peräti kaksi modernia 
suomalaisrakennusta, uusi merimieskirkko lähelle sata-
maa (vas.) ja Finland House (yllä) aivan Lontoon keskus-
taan, Haymarketille.
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Matkan pää. Lon-
toon Suomalaisen 
Kirkon viimeinen 
palvelus maahan-
muuttaneelle suo-
malaiselle.

olleet uskonnollis-isänmaallisia, toisen 
maailmansodan jälkeen ne informoivat 
yleisistä ja kansainvälisistä teemoista.228 
Piirien vetäminen oli aiemmin ollut kir-
kon henkilökunnan harteilla, mutta var-
sinkin 1990-luvulla niitä ovat perustaneet 
ja/tai vetovastuuta kantaneet siirtokunnan 
jäsenet.229 Myös kirkon tilojen käyttö on 
muuttunut. Albion Streetin uuden kirk-
korakennuksen naisten askarteluhuonee-
seen suunniteltiin sijoitettavaksi kangas-
puut, luomapuut, rukki ja ompelukoneita, 
ja miehille oli varattu tilat pöytätennistä ja 

muita pelejä varten.230 Ilmeisesti kangas-
puita käytettiinkin vielä 1960-luvun alus-
sa,231 mutta ne katosivat sittemmin auto-
talliin. Pöytätenniksen on korvannut tieto-
kone, jota sähköpostin lukijat ja Interne-
tissä surffailevat käyttävät ahkerasti. Sil-
ti suomalaiset sanomalehdet vetävät edel-
leen saunan, kahvin ja pullan ohella mo-
nia kirkolle, ja 40–80 henkeä on seuranut 
Suomi-TV:tä ja lätkämatseja suomen kie-
lellä jopa aamukolmeen.232 

Suomalaisyhteisön tuki
Monien muiden merimieskirkkojen tavoin 
Lontoon kirkko on aina ollut paikallisen 
suomalaisyhteisön tuen kohde. Jo 1900-lu-
vun alussa pidetyissä joulumyyjäisissä oli 
takana paikallisten suomalaisnaisten pa-
nos, ja 1930-luvulla toimi ansiokkaasti Fri-
ends of Finnish Seamen´s Mission -ryhmä 
puheenjohtajanaan Lady Heddie Gardiner, 
jonka äiti oli suomalainen. Lähettiläs Ge-
org Gripenbergin ja hänen englantilaissyn-
tyisen vaimonsa Peggyn suojeluksessa ryh-
män vv. 1936–38 järjestämistä joulumyy-

Lontoon suomalaisen me-
rimieskirkon toimintaa on 
tuettu yli sadan vuoden 
ajan joulumyyjäisten avul-
la. 1960-luvun myyjäisis-
sä (vas) oli tiskin taka-
na myös 1950-luvulla Bri-
tanniaan muuttanut Satu 
Marks, joka on ollut kirkon 
vankka tukija vuosikym-
meniä. Myös 1990-luvulla 
joulumyyjäiset olivat siir-
tokunnalle vuoden tärkeä 
tapahtuma. – Kuva: Suo-
men Merimieskirkko ry.
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jäisistä tuli tapauksia, joista tiedotettiin 
jopa The Timesin hoviuutispalstalla.233 

Samanlainen naisten piiri, Ladies Com-
mittee, oli myös 1950-luvulla kirkon tuen 
selkäranka. Sen pitkäaikaisin puheenjoh-
taja Marianne Stokes organisoi päteväs-
ti joulumyyjäiset vv. 1959–78.234 Sittem-
min kirkko alkoi itse järjestää monipäiväi-
siä joulu- ja pääsiäismyyjäisiä, ja 2000-lu-
vun alussa niiden kävijämäärä on vaihdel-
lut 6 000–7 000 välillä.235 Lisäksi varoja 
on hankittu kahvilatoiminnalla, suomalais-
tuotteiden kaupalla sekä tarjoamalla majoi-
tuspalveluja. Myös Suomen Kirkon Kilta/
Finn-Guild on ollut kirkon merkittävä tuki-
ja vuosikymmeniä.236 

Vaikka suomalaistoiminta on kasvanut 
voimakkaasti eri puolilla Britanniaa, Lon-
toon Suomalainen Kirkko on edelleen tärkeä 
suomalaistapahtumien näyttämö, jossa yh-
teisön jäsenet ovat tavanneet maassa vierai-
levat tasavallan presidentit Urho Kekkoses-
ta Tarja Haloseen. Siellä vierailee edelleen 
myös suomalaisia taiteilijoita ja esittäviä 
ryhmiä, ja siellä järjestetään kansallisia juh-

lia. Arki-iltaisin se on kuitenkin ennen kaik-
kea Lontoon alueen nuoren suomalaisen pol-
ven, opiskelijoiden, sairaanhoitajien ja mui-
den äskettäin maahan muuttaneiden kohtaa-
mispaikka.237 Mutta koska juuri tästä piiristä 
tulee todennäköisesti aikanaan monta Lon-
toon kirkon vaikutusvaltaisinta tukijaa, kirk-
ko voi katsoa luottavasti tulevaisuuteen. 

The Anglo-Finnish Society

Suomalaistoiminnan laajenemisesta on 
kärsinyt ilmeisesti jossain määrin Anglo-
Finnish Society, vanhin Britanniassa toi-
mivista suomalais-brittiläisistä kansalais-
järjestöistä. Se perustettiin Lontoossa jou-
lukuussa 1911 Aino Malmbergin kotona 
Holland Parkissa.238 Läsnä oli myös Ed-
vard Westermarck sekä joukko brittejä, 
joista Rosalind Traversilla oli sukulaisia 
myös Suomessa. Malmbergin ja Traver-
sin suhteiden avulla johtokuntaan saatiin 
mm. Britanniassa hallitusvaltaa pitäneen 
liberaalipuolueen aktiiveja sekä radikaalit 

Presidentti Martti Ahti-
saa ren valtiovierailun 
oh jelmaan v. 1995 kuu-
lui myös Britannian suo-
malaisten lounas. Lon-
toossa Whitehallin Ban-
queting Housessa jär-
jestettyyn tilaisuuteen 
saapui 420 suomalais-
järjestestöjen edusta-
jaa ja Suomen ystävää 
ympäri saarivaltakun-
taa. – Kuva: Ilpo Musto/ 
Finn-Niche.
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parlamentin jäsenet A. MacCallum Scott ja 
L.A. Atherley-Jones.239 Suomessa elettiin 
tuohon aikaan toista sortokautta, joten tuen 
hankkiminen monelta suunnalta tuntui tar-
koituksenmukaiselta.

J.N. Reuterin ja Suomen perustuslaillis-
ten johtomiesten mielestä Malmbergin ve-
näläiset yhteydet ja hänen pyrkimyksen-
sä tehdä Suomen asiasta puoluekysymys 
olivat kuitenkin erittäin haitallisia. Myös-
kään Britannian hallituksen etuna ei ollut 
tukea järjestöä, joka saattaisi vahingoittaa 
brittien liittoa Venäjän kanssa.240 Ajatus 
aktiivisesta poliittisesta toiminnasta hau-
tautuikin viimeistään helmikuussa 1914, 
kun yhdistyksen johtokunta hyväksyi Ang-
lo-Finnish Record -julkaisun kustantami-
seen 50 punnan vuotuisen avustuksen, jon-
ka ehtona oli, että julkaisua ei käytetä po-
liittiseen propagandaan. Samalla todettiin, 
että yhdistyksen säännöt kielsivät poliitti-
sen kampanjoinnin. Yhdistyksen tiedotus-
lehtinen esittikin Anglo-Finnish Societyn 
tarkoitukseksi toimia Suomesta kiinnos-
tuneiden brittien yhdyssiteenä ja yhdistää 
samalla kaikki maassa asuvat suomalaiset. 
Aikakauslehdessään yhdistys välittäisi in-
formaatiota Suomen tapahtumista ja toimi-
si epävirallisena tietotoimistona, jolla olisi 
myös Suomi-kirjasto. 241 Siten Anglo-Fin-
nish Society oli aluksi tarkoitettu sekä ys-
tävyysseuraksi että siirtokuntajärjestöksi. 

Anglo-Finnish Societyn alkuajoista 
on säilynyt vain hajatietoja. Helmikuussa 
1912 esiintyi mm. kanteleensoittaja Pasi 
Jääskeläinen ja kesällä suunniteltiin 15–
18 jäsenen matkaa Suomeen. Vuonna 1913 
Suomen ensimmäinen naispuolinen filoso-
fian tohtori Tekla Hultin puhui yhdistyk-
sen tilaisuudessa. V. 1914 järjestetyillä päi-
vällisillä oli läsnä mm. kuuluisa brittisosi-
alisti Beatrice Webb, ja suomalaisen kau-
pan avaamista pohdittiin esikuvina Lon-
toon venäläiset, tanskalaiset ja itävaltalai-

set kaupat. Yhdistys lakkautettiin kuitenkin 
ensimmäisen maailmansodan puhjettua.242

Maailmansotien välinen aika merkitsi 
Anglo-Finnish Societyn voimakasta nou-
sukautta. Se oli itsenäistyneen Suomen ja 
Ison-Britannian välisen kansalaisyhteistyön 
käyntikortti. Yhdistyksen tehdessä kesäret-
ken v. 1925 Southamptoniin rautatieyhtiö 
oli varannut erikoisvaunun 30-hengen seu-
rueelle, ja varustamo tarjosi tutustumiskier-
roksen ja päivällisen Majestic-laivassa. Yh-
distyksellä oli myös oma toimisto ja se jär-
jesti luentoja. V. 1920 alkaen se järjesti juh-
latilaisuuksia Suomen itsenäisyyspäivän 
kunniaksi, ja ne houkuttelivat arvovieraita 
yhä korkeammista yhteiskuntapiireistä.243 
V. 1931 itsenäisyyspäivän vastaanotolla oli 
läsnä sekä parlamentin ala- että ylähuoneen 
jäseniä, joille esitettiin elokuva ”Timber”. 
V. 1936 kesävastaanotolla esiintyi Glynde-
bournen festivaaleille kiinnitetty Aulikki 
Rautawaara, ja läsnä oli parlamentinjäse-
niä ja korkeinta sotilasjohtoa. Saman vuo-
den itsenäisyyspäivän juhlapäivällisillä pu-
hui marsalkka Mannerheim, minkä lisäksi 
luettiin presidentti Svinhufvudin tervehdys. 
Seuraavana vuonna pääpuhuja oli Kentin 
herttua, joka muisteli matkaansa Suomeen 
v. 1922 ja korosti maiden välisiä siltoja kau-
pan ja musiikin alueilla mainiten myös v. 
1933 Helsingissä pidetyn Englannin-viikon 
suuren merkityksen.244 Yhdistyksen presi-
denttinä toimi vuosia kenraali George Mc-
Donagh, jolla oli vaimonsa kautta sukulai-
suussuhteita Suomeen.245 Yhdistyksen oh-
jelma keskeytyi talvisodan alussa, mutta se 
työskenteli aktiivisesti Suomen auttamisek-
si sodan aikana kunnes sen toiminta lakkau-
tettiin toisen kerran virallisesti v. 1941.246 

Syksyllä 1950 W.R. Mead, yhdistyksen 
jäsen ja tuleva pitkäaikainen puheenjoh-
taja, ehdotti Anglo-Finnish Societyn hen-
kiinherättämistä, mutta Suomen Lontoon-
lähetystön mielestä aika oli kypsä vasta 
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Suomen maksettua kaikki sotakorvaukset. 
Siksi yhdistyksen toiminta alkoi vasta v. 
1954, mutta sen profiili oli aluksi entistä-
kin korkeampi. Suojelijoiksi olivat lupau-
tuneet sekä Suomen tasavallan presidentti 
että Edinburghin herttua ja ensimmäisek-
si presidentiksi Lord Burghley, Exeterin 
markiisi, joka oli osallistunut vuoden 1952 
Helsingin olympiakisoihin.247 

Anglo-Finnish Society alkoi kuitenkin 
muuttua. Norjalais-brittiläisen yhdistyk-
sen mallia noudattaen se ei enää hankkinut 
omaa huoneistoa eikä palkannut toimihen-
kilöitä, vaan pyrki toimimaan vapaaehtois-
voimin. Se alensi tietoisesti yhteiskunnal-
lista kynnystään, sillä tavoitteena ei ollut 
enää kerätä kokoon maan mahtavia Suo-
men asian ympärille, vaan tarjota yhteinen 
foorumi henkilöille, joilla oli liikesuhtei-
ta, akateemisia kontakteja tai muuten kiin-
nostusta Suomeen, tai jotka työskentelivät 
Suomen Lontoon edustustossa. Yhdistys 
tarjosi myös v. 1957 yhteisjäsenyyttä Hel-
singissä toimivan Finnish-British Societyn 
jäsenille, ja sen johtokuntaan kutsuttiin me-

rimieskirkon pastori ja myöhemmin myös 
Suomen Kirkon Killan pääsihteeri.248

 Anglo-Finnish Societyn jäsenistö kas-
voi sotien välisestä 150:stä noin 400 hen-
kilön suuruiseksi, jota pidettiin optimaali-
sena vapaaehtoisvoimin toimivalle järjes-
tölle. Merimieskirkon rinnalla se oli aina 
1960-luvun puoliväliin saakka ainoa suo-
malais-brittiläinen järjestö, ja se saattoi 
testamenttina saaduin ja sotaa edeltävältä 
kaudelta jäänein varoin hankkia mm. tele-
vision Merimieskirkolle ja jakaa stipende-
jä opintomatkoihin.249 Yhdistys osallistui 
myös merkittävästi mm. Lontoossa v. 1975 
pidetyn Suomen musiikin viikon järjeste-
lyihin sekä Suomen presidenttien vierailu-
jen valmisteluihin vv. 1961, 1969, 1984 ja 
1995.250 

Mutta kun Lontoon suomalaiset liike-
miehet perustivat Lontoon Suomalaisen 
Kauppakillan v. 1965 ja kun Merimieskir-
kon yhteyteen syntyi samana vuonna Suo-
men Kirkon Kilta, Anglo-Finnish Society 
menetti potentiaalia jäsenpohjaansa. So-
cietyn jäsenmäärä onkin vähitellen laske-

Anglo-Finnish Societyn jäsenet juhlivat komeasti Suomen itsenäisyyspäivää. Suurlähettiläs Leo 
Tuominen tervehtii frakki-illallisille saapuvia vieraita 1960-luvulla. 1990-luvulle tultaessa asu oli 
smokki. Pöydässä 19 oikealla istuu prof. W.R. Mead, joka käynnisti sodan aikana lakkautetun yh-
distyksen ja toimi pitkään sen puheenjohtajana. Prof. Meadin innostamana Lontoon yliopistoon syn-
tyi 1970-luvulla myös Suomesta kiinnostunut nuorten brittitutkijain ryhmä, ”Lontoon yliopiston suo-
malainen mafia.” – Kuvat: Vappu Copcutt (vas.) ja Pirkko Ilmola-Ward (oik.).



168 – Britannia

nut ja oli v. 2006 noin 160 henkeä.251 Sen 
Suomi-tilaisuuksien taso on kuitenkin edel-
leen korkea, ja ne keräävät yhteen vannou-
tuneita Suomen ystäviä.

Suomalais-Brittiläinen Kauppakilta - 
Suomalais-Brittiläinen Kauppakamari

Kauppakillan syntysanat lausuttiin syk-
syllä 1964 illanistujaisissa, joita isännöi 
Lontoossa 1950-luvulta lähtien toiminut 
liikemies Ralf Söderholm. Häntä harmitti 
se, että Suomen vientikaupan edistäjillä ei 
ollut tukenaan omaa klubia tai yhdistystä 
siitä huolimatta, että Suomen länsiviennin 
laajentaminen koettiin tuolloin tärkeäksi.252 
Keskinäisen tuen saaminen tuntui tarpeel-
liselta, koska Britannian ja Suomen liike-
maailman monet käytännöt esim. sopimuk-
sien teossa, asiantuntijoiden käytössä ja 
toimistorutiineissa poikkeavat niin suures-
ti toisistaan.253 Suurlähetystön kaupallinen 
sihteeri Kauno Viinikka ryhtyi puuhamie-
heksi, ja helmikuussa 1965 joukko suoma-
laisia liikemiehiä perusti suurlähetystössä 
Lontoon Suomalaisen Kauppakillan.254 

 Ensimmäisten sääntöjensä mukaan  ¸
"..Killan tarkoituksena on edistää Iso-Bri-
tanniassa toimivien suomalaisten yhteis-
toimintaa Suomen elinkeinoelämän etujen 
hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Kil-
ta järjestää keskustelu-, esitelmä- ja mui-
ta tilaisuuksia sekä tekee aloitteita Suomen 
vientikaupan edistämiseksi Iso-Britanni-
assa. Killan jäseneksi voi päästä jokainen 
Iso-Britanniassa asuva... Suomen kansa-
lainen ja erikoistapauksessa muu, joka si-
toutuu noudattamaan Killan sääntöjä ja 
jonka Killan johtokunta hyväksyy." 255

Perustavaan kokoukseen oli kutsuttu neljä-
toista suomalaista liikemiestä sekä Helsin-

gin Sanomien edustaja. Kauppakillan leh-
den Finnewsin ensimmäisessä numerossa 
kerrottiin että jäsenkunta oli kasvanut v. 
1971 mennessä lähes viiteenkymmeneen, 
ja siihen kuului Suomen perinteisiä vien-
tituotteita markkinoivien puuteollisuusyri-
tysten, Enson, Finnboardin, Rauma-Repo-
lan ja Lamcon sekä voita markkinoivan Va-
lion edustajat. Monet muutkin suomalaisy-
ritykset olivat tuolloin suunnistamassa Bri-
tanniaan ja sen kulutustavaramarkkinoille, 
ja näistä Iittalan, Hyvonin, Rantasalmen 
Saunojen, Tresmerin ja Upon edustajat oli-
vat myös liittyneet Lontoon Kauppakiltaan 
– Upon osalta heitä oli peräti kolme kappa-
letta. Mediaa edustivat Helsingin Sanomi-
en, Uuden Suomen ja Yleisradion kirjeen-
vaihtajat ja pankkimaailmaa suomalaisten 
perinteisesti käyttämä Hambros Bank sekä 
Scandinavian Bank, jossa Pohjoismaiden 
Yhdyspankki oli yhtenä osakkaana. Jäse-
nistä neljäsosa oli suomalaisia yksityisyrit-
täjiä tai töissä brittiyrityksissä.256 



Marjatta Bell – 169 

Suomen solmittua vapaakauppasopi-
muksen EEC:n kanssa v. 1973 Lontoossa 
oli lukuisia Suomen kaupasta kiinnostunei-
ta brittejä, ja Kauppakilta laajensi jäsen-
pohjaansa v. 1976 sallimalla brittien jäse-
nyyden ja tarjoten heille mahdollisuuden 
vastavuoroisuuteen kaupan ja suhteiden ke-
hittämiseksi Suomeen päin. V. 1986 myös 
yhdistyksen nimi muutettiin muotoon Fin-
nish-British Trade Guild - Suomalais-Brit-
tiläinen Kauppakilta.257 

Ajatuksen Kauppakillan muuttamisesta 
kauppakamariksi esitti v. 1990 killan joh-
toelimissä sen ensimmäinen naispuolinen 
puheenjohtaja, Hely Abbondati. Hän kat-
soi, että kansainvälisen kauppakamariver-
koston kautta Britannian suomalaisten olisi 
mahdollista laajentaa liiketoimia hyödyttä-
viä kontakteja,258 mutta esitys hautautui 
talouslaman myötä. Hanke sai uutta tuul-
ta purjeisiin, kun suurlähettiläs Salolainen 
totesi, että suomalaisten olisi syytä toimia, 
koska jopa pienellä Islannillakin oli kaup-
pakamari Britanniassa. Asiaa valmistelivat 
mm. Finnairin Lontoon-toimiston johtaja 
Antero Lahtinen, joka oli Kauppakillan pu-
heenjohtaja, ja johtokunnan jäsen Ian Ross, 
joka on ammatiltaan lakimies. Finnish-Bri-
tish Chamber of Commerce perustettiinkin 
syksyllä 2000. Osa-aikaisen organisaatto-
rin työtä ryhtyi jatkamaan kokopäivätoi-
minen toimitusjohtaja, Hely Abbondati; se 
sai myös oman toimiston ja henkilökuntaa. 
Kauppakamarin tavoitteena on kehittää uu-
sia liiketoimintaa palvelevia työmuotoja, 
kuten networking-tapahtumia ja seminaa-
reja sekä lisätä neuvontapalveluja.259 

Kontaktien luomistapahtumista tärkeim-
piä ovat kuukausilounaat, joissa ovat puhu-
neet sekä Lontoon Cityn johtavat liikemiehet 
että suomalaiset talouselämän johtajat ja po-
liittiset asiantuntijat presidentti Mauno Koi-
vistosta alkaen. Vuosien saatossa vappurie-
hasta on tullut vappulounas ja rapukesteistä 

alkusyksyn rapuristeily, mutta golfturnauk-
set ja illallistanssiaiset ovat olleet edelleen 
järjestön vuosiohjelman vakioita. Merkkita-
pauksia ovat olleet presidenttien Urho Kek-
kosen, Mauno Koiviston ja Martti Ahtisaa-
ren vierailut, joissa Kauppakilta on toiminut 
yhtenä suomalaisista isännistä.260 

Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut 
suhteessa suomalaisyritysten Britanniaan 
perustamien tytäryhtiöiden lukumäärään. 
Ennen v. 1976 sääntöuudistusta Killan jä-
senmäärä oli 81, mutta v. 1985 jo lähes 300, 
ja siihen kuuluivat lähes kaikki Suomesta 
”komennuksella” olevat henkilöt, jotka toi-
mivat Britannian noin 130:ssä suomalaisy-
rityksessä. Lisäksi jäseninä oli useiden puh-
taasti brittiläisten yritysten edustajia.261 Ke-
väällä 2006 kauppakamarin postituslistalla 
oli yli 400 henkeä. Luvussa oli mukana uusi 
jäsenryhmä, Finnish-British Junior Cham-
ber of Commerce, joka perustettiin kevääl-
lä 2002 Lontoon Cityssä toimivien nuorten 
suomalaisten pankkiirien, lakimiesten ja näi-
den alojen opiskelijoiden yhdyssiteeksi.262 

Lentoja, lauantaikouluja ja lehtiä - 
Suomen Kirkon Kilta/Finn-Guild

Suomen Kirkon Kilta, nykyinen Finn-Guild 
on suurin Britanniassa toimiva suomalais-
järjestö. Se perustettiin tammikuussa 1965 
hoitamaan siirtokunnan lomalentoja Bri-
tannian ja Suomen välillä, ja Suomessa se 
tunnetaan edelleen parhaiten lennoistaan, 
joiden avulla sadattuhannet ovat matkusta-
neet Britannian ja Suomen väliä 1960-lu-
vun puolivälistä lähtien. Lentojen avulla on 
kerätty samalla huomattavat varat Lontoon 
Merimieskirkon ja brittiläis-suomalaisen 
yhteisön hyväksi. 

Kirkon Kilta on saanut mainetta myös 
Suomi-koulutoiminnan pioneerina. Syksyl-
lä 1972 Kilta perusti Lontooseen maailman 
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ensimmäisen koulun, jossa kaksikulttuuris-
ten perheiden lapsille ja isille opetettiin suo-
men kieltä ja kulttuuria. Lontoon koulun 
johtajan, Hannele Branchin, asiantuntemus-
ta alettiin myös käyttää koulujen perustami-
sessa sitä mukaa kun idea levisi muualle Eu-
rooppaan ja myöhemmin ympäri maailmaa.

Sekä lennot että Suomi-koulut ovat vai-
kuttaneet aivan ratkaisevasti Suomen Kir-
kon Killan/Finn-Guildin kehitykseen, ja 
yksityiskohtaisen selvityksen sen vaiheis-
ta voi saada myöhemmin julkaistavasta 
Finn-Guildin historiikista.263 Seuraavassa 
tarkastellaan järjestön toimintaa vain pää-
piirteissään.

Killan lennot toivat jäseniä ympäri 
maailmaa

Perimmäinen syy Suomen Kirkon Killan 
perustamiseen oli lentoliikenteen kehitys 
Suomen ja Britannian välisessä matkustuk-
sessa. Reitti Lontooseen oli avattu v. 1954 ja 
Finnair aloitti suorat lennot v. 1966,264 mutta 
1960-luvun alussa kielikurssijärjestäjät piti-
vät edullisimpana vuokrata charterkoneita 
oppilaiden nopeaan massakuljetukseen. 

Lennot saivat alkunsa, kun sosiaaliku-
raattori Pirkko-Liisa Peura myi v. 1962 Bri-
tannian suomalaisille Englantiin lentävän 
charterkoneen tyhjiä paluulentoja hankki-
akseen varoja Merimieskirkon toimintaan. 
Tällöin hänen kollegansa Arna Davis oi-
valsi, että lennoille olisi jatkuvaa kysyntää, 
ja kesästä 1962 lähtien brittiläis-suomalai-
set perheet täyttivät kielikurssilentojen tyh-
jillään palaavia koneita. 

Tämä ei kuitenkaan vastannut kansainvä-
lisiä ilmailumääräyksiä, joiden mukaan mat-
kustajien täytyi olla jäseninä yhdistyksessä, 
jonka päätarkoitus oli muu kuin lentojen jär-
jestäminen. Loppiaisena 1965 Lontoon Me-
rimieskirkko ja siirtokunnan jäsenet perus-
tivat Finnish Church Guild/Suomen Kirkon 

Killan, jonka tavoite oli hankkia varoja kir-
kon käyttöön organisoimalla edullisia jäsen-
lentoja Britannian ja Suomen välillä.265 

Killan lentotoiminta menestyi niin, että 
syksyllä 1974 sitä varten perustettiin oma 
yhtiö, Flying Finns Ltd. Sen omistajak-
si tuli hyväntekeväisyysjärjestö Finnish 
Church Guild Trust. Suomessa liput varat-
tiin Merimieslähetysseuran toimistosta ja 
Britanniassa Acey/Air Globalin toimistos-
ta. Killan toimisto ylläpiti jäsenrekisteriä, 
josta tarkastettiin, että lennon varannut oli 
ollut jäsen vähintään kuuden kuukauden 
ajan. 

Koska lippujen hinnat olivat huomatta-
van edullisia, Killan lento-ohjelmaan lisät-
tiin pian kesälentojen lisäksi joululoma-, 

Toimittuaan aluksi vapaaehtoisvoimin kodeis-
ta käsin Kirkon Kilta sai myöhemmin oman toi-
miston. 1990-luvun alussa Kilta oli jo monipuoli-
nen kansalaisjärjestö, jota Suomesta saapunut 
harjoittelija Tarja Arvela esitteli Merimieskirkon 
myyjäisvieraille. – Kuva: Horisontti.
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hiihtoloma- ja pääsiäislentoja, ja se sai jä-
seniä Britannian lisäksi sekä Suomesta että 
vähitellen myös ympäri maailmaa. Vuonna 
1985 jäseniä oli peräti lähes 30 000 ja jä-
senkirjeitä lähti 30 eri maahan.266

Kesän 1987 loppuun mennessä lentoja 
olikin käyttänyt jo yli 100 000 yhdensuun-
taista matkustajaa, ja yhtiön lahjoituksista 
Finnish Church Guild Trust oli saanut ke-
rättyä melkoisen pääoman ja kolme huo-
neistoa Lontoon suomalaisen kirkon tule-
vaisuuden turvaamiseksi. 

1980-luvun jälkipuoliskolla kilpailu ko-
veni super-apex hintojen myötä, ja monet 
valitsivat silloin mieluummin päivittäiset 
reittilennot. Kun Killan jäsenmäärät alkoi-
vat tästä syystä laskea varsinkin Suomes-
sa, ja kun Suomessa paljastui loppuvuo-
desta 1991, että yhtiön varoja oli kavallet-
tu, Killan johtokunta perusti helmikuussa 
1992 oman yhtiön, Guild Travel Ltd:n, jon-
ka ensimmäiseki johtajaksi nimitettiin Kil-
lan pääsihteeri Marjatta Bell ja sihteeriksi 
Marjatta Akhurst. Marjatta Bell toimi yhti-
ön operatiivisena johtajana vuoteen 2001, 
ja häntä seurasi Marjo Ranta-Irwin.

Killan lentotoiminta on perustunut tä-
män jälkeen edullisten reittilentolippujen 
myyntiin. Vuonna 2001 Guild Travel Ltd 
sai matkatoimistoluvat ja on voinut ansaita 
komissiotuloja myös muiden matkapalve-
lujen myynnistä.

Vuosina 1992–2001 Killan lentoja käytti 
noin 213 000 yhdensuuntaista matkustajaa, 
ja Guild Travel Ltd. pystyi lahjoittamaan 
hyväntekeväisyysjärjestöksi rekisteröidyl-
le Killalle lähes 760 000 puntaa, joilla jär-
jestö on rahoittanut julkaisutoimintaa, suo-
men kielen ja kulttuurin opetusta sekä muu-
ta koulutustoimintaa ynnä tukenut Lontoon 
Suomalaisen Kirkon sosiaalityötä. Sen li-
säksi Kilta on jakanut stipendeinä yhteensä 
yli 100 000 puntaa Britannian ja Suomen 
välistä opiskelijavaihtoa varten, josta ovat 

hyötyneet erityisesti Suomessa asuvat nuo-
ret jäsenet.

Lentotulojensa avulla Kirkon Kilta/
Finn-Guild on voinut toimia ilman valtion-
apu- ja muita rahoituslähteitä. Vuosituhan-
nen vaihteessa jäsenmäärä oli vakiintunut 
22 000–24 000 jäsenen tienoille, mutta len-
tokilpailun kiristyminen Britannian ja Suo-
men reiteillä on pudottanut jäsenmääriä 
selvästi sen jälkeen varsinkin Suomessa.

Jäsenrekisteritoimistosta 
kansalaistoiminnan tukijärjestöksi 

Silti Finn-Guildin jäsenrekisterit heijasta-
vat selvästi Britannian ja Suomen välisten 
kontaktien monipuolistumista varsinkin 
1990-luvulla: Britanniassa oli toukokuus-
sa 2006 brittiläis-suomalaisia jäsentalouk-
sia noin 45 %, täysin suomalaisia talouksia 
vajaat 21 % ja täysin brittiläisiä talouksia 
noin 34 %.268 Myös Suomessa asuvassa jä-
senkunnassa on entistä enemmän brittiläis-
suomalaisia perheitä sekä henkilöitä, jotka 
ovat oleskelleet jonkin aikaa Britanniassa, 
ja Finn-Guild nimittikin syksyllä 2001 yh-
teyshenkilön palvelemaan Suomessa asu-
via jäseniään.269 Se on nykyisin siis selväs-
ti monikulttuurinen järjestö, johon kuuluu 
suomalaisia, brittejä ja brittiläis-suomalai-
sia molemmissa maissa. 

Myös toiminta on muuttunut perusteel-
lisesti. Järjestöstä, jonka Albion Streetillä 
sijaitsevan toimiston päätyönä oli ylläpitää 
rekisteriä lentojen takia liittyneistä jäsenis-
tä, se on muuttunut kansalaisjärjestöksi, 
joka tarjoaa lentojen lisäksi monipuolisia 
tiedotus-, koulutus- ja yhdessäolopalveluja 
Britannian suomalaisille ja heidän omaisil-
leen ja ystävilleen. Tämä on ollut kolmen 
pääsihteerin Neville C. Nelsonin (1968–
82), J.J.R. Cockburnin (1982–88) ja Mar-
jatta Bellin (1988–2001) työn tulosta. Tun-
nustuksena toiminnan laadukkuudesta Suo-
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men Kirkon Kilta hyväksyttiin brittiläisek-
si hyväntekeväisyysjärjestöksi v. 1992, ja 
kolme vuotta myöhemmin Killan puheen-
johtaja Aila McEwenin emännöi president-
ti ja rouva Ahtisaaren kunniaksi järjestet-
tyä kansalaislounasta Kauppakillan Mark-
ku Vartiasen toimiessa isäntänä.270 

Alkuvuosina Kilta oli järjestönä kui-
tenkin ollut oman menestyksensä uhri; sen 
toimisto oli joutunut painiskelemaan mas-
siivisen jäsenrekisterin hallinnon kanssa, 

eikä järjestölle ollut ehtinyt syntyä paikal-
lisorganisaatioita eikä juuri muuta toimin-
taa, joka olisi antanut jäsenyydelle lisäar-
voa lentojen lisäksi. Toisaalta suomalais-
syntyisten määrä lähes kaksinkertaistui vv. 
1961–81 ja kokonaiskasvusta yli 90 % ta-
pahtui perinteisen Lontoon, nykyisen Sisä-
Lontoon, alueen ulkopuolella.271 

Siksi Kilta alkoikin järjestää 1970-lu-
vun alusta lähtien yhdessä kirkon kanssa 
aluejumalanpalveluksia ja vuotuisia tapaa-

Arna Davis, Killan lentojen ideoija, tuli 
vuonna 1955 ensimmäistä kertaa osittain 
tuttuun Britanniaan – täti oli töissä Suomen 
suurlähetystössä ja englannin kieltä opis-
keleva sisar oli saapunut aikaisemmin sa-
mana kesänä.267

Psykiatriseen sairaanhoitoon erikoistu-
va Arna tuli töihin puoleksi vuodeksi Ports-
mouthin mielisairaalaan ja tapasi matkalla 
Peter Davisin, kemistin, joka oli palaamas-
sa Suomesta. Arnan matkustettua takaisin 
Suomeen Peter ilmestyi sinne kesällä. Tyttä-
ren avioituminen ulkomaille oli kova paikka 
vanhemmille, eikä sopeutuminen elämään 
Britanniassa ollut Arnallekaan helppoa.

Davisien koti oli Lontoon pohjoispuolella 
lähellä Peterin työpaikkaa, ja he asuivat sii-
nä lähes puoli vuosisataa. Arna työskenteli 
aluksi osapäiväisenä Lontoon Merimieskir-
kon sosiaalikuraattorina. Ratkaisevan tär-
keä Britannian suomalaisten hyvinvoinnille 
oli siirtokunnan oman charterlentotoiminnan 
aloittaminen, joka helpotti olennaisesti mat-
kustamista Britannian ja Suomen välillä. Ar-
na Davis vaikutti Killan lentotoimintaan kol-
me vuosikymmentä, aluksi Killan lentosih-
teerinä ja osallistuen myöhemminkin lento-
neuvotteluihin miehensä Peter Davisin rin-
nalla, joka oli Flying Finns Ltd:n toimitusjoh-
taja. Arna oli myös pitkään Killan johtokun-
nan jäsen ja sen puheenjohtaja 1988–91.

Kun Davisien nuorimmainen saavut-
ti kouluiän, Arna Davis lähti opiskelemaan 
sosiologiaa ja sai valmistuttuaan paikan 
kunnallisena sosiaalityöntekijänä. Hän al-
koi opiskella myös psykoterapiaa työsken-
nellen samanaikaisesti paikallisessa Child 
& Family Centressä.

Psykoterapeutiksi valmistuttuaan Arna 
aloitti yksityispraktiikan ja jatkokoulutti vuo-
situhannen alussa Pietarissa venäläisiä te-
rapeutteja. Vastaanottojen ohella hän suo-
ritti kuvataiteiden loppututkinnon. Arna Da-
visin töitä on ollut esillä yhteisnäyttelyissä 
sekä hänen miehensä Peterin muistoksi 
järjestämässään näyttelyssä.

Arna Davis

Killan lentojen arkkitehdit: idean äiti Arna 
Davis (vas.) ja alkuaikojen voimamies Peter 
Davis. – Kuva: Horisontti.
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misia, mutta vasta Hannele Branchin ide-
oimat Suomi-koulut, brittiläisittäin lauan-
taikoulut, toivat toimivan ratkaisun suoma-
laisten yhdessäolotarpeeseen Lontoon ul-
kopuolella. Killan apurahan turvin kouluja 
perustettiin ympäri maata. Niistä tuli pai-
kallisia suomalaistoiminnan keskuksia ja 
siten Killan aktiivisesti tukeman alueellisen 
Suomi-toiminnan ydinryhmä. Tämä johti 
siihen paradoksaaliseen tilanteeseen, että 
Britannian suomalaisilla on oma voimakas 
keskusjärjestö, nykyinen Finn-Guild, sa-
malla kun kaikki suomalaisten aluetoimin-
ta tapahtuu itsenäisissä paikallisissa yhtei-
söissä, joiden edustajat osallistuvat kuiten-
kin koko järjestön päätöksentekoon vuosi- 
ja alue-edustajakokousten puitteissa.

Lauantaikoulut ja suomen kielen opetus 

Lauantaikoulut, tai Suomi-koulut kuten 
niitä yleisemmin kutsutaan, ovat Finn-
Guildin toinen merkittävä uudishanke, jos-
ta on kehittynyt ympäri maailmaa toimiva 
yli 150:n Suomi-koulun verkosto. 

Idean äidin, Hannele Branchin mukaan, 
Suomi-koulutoiminnan menestyksen syy-
nä on ollut 1970-luvun alussa virinnyt halu 
palata juurilleen. Samasta syystä mm. Bri-
tannian ruotsalaiset olivat käynnistäneet 
koulutoiminnan jo aikaisemmin, ja tans-
kalaiset aloittivat oman koulunsa syksyllä 
1972 samana päivänä kuin Lontoon Suo-
malainen Lauantaikoulu.272 

Syksyllä 2006 Britanniassa oli 14 Suo-
mi-koulua, jotka ovat kokoontuneet lauan-
tai-aamuisin joka toinen viikko, ja viime 
vuosina niissä on opiskellut keskimäärin 
yli 500 oppilasta. Myös suomenruotsalai-
set ovat perustaneet ruotsin kielen luokkia 
Suomi-koulujen yhteyteen. Isien ja muiden 
aikuisopiskelijoiden määrän kasvu varsin-
kin 1990-luvun alkupuolelta lähtien osoit-
taa, että brittiläis-suomalaiset perheet ovat 

omaksuneen tavoitteekseen kaksikielisen 
ja -kulttuurisen kodin. Lisäksi satoja brit-
tiaikuisia on opiskellut eri yliopistojen jär-
jestämillä kursseilla, ja heistä ainakin Lon-
toossa suurimman ryhmän muodostivat 
suomalaistytön kanssa seurustelevat sekä 
toisen sukupolven suomalaiset, joiden ko-
tona ei ollut puhuttu suomea.273 

Britanniassa Suomi-kouluja on toimi-
nut yhteensä 25 eri paikkakunnalla. Lon-
toon-koulun lisäksi mm. Bristolin, Cam-
bridgen, Edinburghin, Manchesterin ja Ox-
fordin koulut ovat jatkaneet toimintaansa 
läpi vuosikymmenten, kun taas joillakin 
alueilla koulujen toiminta lakkasi, herätäk-
seen myöhemmin taas eloon lähiseudulla 
ja uutta nimeä käyttäen. Nykyisin Britanni-
an Suomi-koulut voivat jatkaa toimintaan-
sa paikallisena suomalaiskeskuksena myös 
oppilaskadon sattuessa, sillä ne rekisteröi-
tyivät 1990-luvun puolivälissä paikallisiksi 
hyväntekeväisyysjärjestöiksi. 

Finn-Guild on tukenut kaikkien Suomi-
koulujen toimintaa starttirahoin, kustan-
tamalla tukimateriaalien hankintoja ja jär-
jestämällä opettajien jatkokoulutusta var-
ten vuotuisia opettajien konferensseja. Jär-
jestön palkkaamana Suomi-koulutoimin-
nan koordinaattorina toimi ansiokkaasti vv. 
1989–2005 Eeva Salomaa-Jago, ja se on 
sponsoroinut myös vuonna 1996 perustetun 
koulujen tukiryhmän toimintaa. Ryhmän ai-
kaansaannoksia ovat mm. Suomi-koulujen 
pedagogisia kysymyksiä käsittelevä Opet-
tajien ABC -kansio ja ohjeellinen opetus-
suunnitelma koko maan kouluja varten.

Sopivien oppimateriaalien puute on 
vaivannut suomen kielen opetusta Britan-
niassakin, ja sitä on yritetty ratkoa omatoi-
misesti. Hannele Branch laati jo 1970-lu-
vulla Lauantai Aapisen ja v. 1981 alkaen 
oli käytössä Leena Hortonin First Finnish. 
Brittidiplomaateille suomea opettava Tert-
tu Leney julkaisi oppikirjan Teach Yourself 
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Finnish, ja v. 2000 ilmestyi Finn-Guildin ja 
Kansanvalistusseuran yhdessä kustantama 
Finn-Talk, suomen kielen kaksiosainen op-
pikirja, jonka olivat laatineet Terttu Leney 
ja Liisa Needham.

Uuden vuosituhannen alkaessa Britanni-
an Suomi-koulujen oppilasmäärät ovat las-
keneet jonkin verran ja opettajista on ollut 
myös pulaa. Syynä tähän oli ainakin osak-
si suomalaisperheiden paluumuutto sekä li-
sääntyvä brittiläis-suomalaisten perheiden 
muutto Suomeen parempien koulutusmah-
dollisuuksien ja elämänlaadun toivossa.

EU-ajan uudet haasteet 

Myös lauantaikoulujen muodostamien 
keskusten ulkopuolella asuville tarjoutui 
mahdollisuus osallistua suomalaistoimin-
taan kun Kilta ryhtyi v. 1991 laajentamaan 
Lontoon Merimieskirkon aikaisemmin pe-
rustamaa ystäväverkostoa koko maata kat-
tavaksi sosiaaliseksi tukiorganisaatioksi. 
Erittäin tärkeitä olivat myös Killan järjes-
tämät suomalaisryhmien kiertueet ja muut 
aktiviteetit, jotka eivät olleet sidottuja jä-
senten asuinpaikkaan. 

”Suomi-koululiikkeen äiti” Hannele Branch 
syntyi Käkisalmessa, pääsi ylioppilaak-
si Kuopiossa ja suoritti opettajan tutkinnon 
Oulussa. Opettaessaan Kuopiossa hän 
opiskeli kesäyliopistossa kotimaista kirjalli-
suutta ja suomen kieltä. Helsingin yliopis-
tossa pääaineeksi vaihtui suomalais-ugrilai-
nen kielitiede. Unkarin matkalla hän tapasi 
unkaria opiskelevan Michael Branchin, he 
avioituivat ja asuivat kaksi vuotta Suomes-
sa ennen lähtöä Britanniaan v. 1965.274

Branchit asuivat aluksi Lontoon ulko-
puolella, mutta muuttivat myöhemmin ete-
lä-Lontooseen. Neville ja Pirkko Nelson 
houkuttelivat Hannelen pian Suomen Kir-
kon Killan johtokuntaan. 

Lauantaikouluidea virisi Hannelen ha-
lusta puhua kolmelle tyttärelleen suomea. 
Killan Suomalainen Lauantaikoulu avasi 
ovet lokakuussa 1972, ja jäsenkirjeet alkoi-
vat julkaista jäsenten kokemuksia kaksikie-
lisyydestä.

Lauantaikoulun idea osui ajan hermoon, 
koska Hannele Branch sai pian neuvoa 
muita koulujen perustamisessa ja opetta-
jien ja oppimateriaalin valinnassa. Hänen 
asiantuntemustaan tarvittiin myös Dubli-
nissa, Rotterdamissa ja Australiassa sekä 
Suomi-koulujen opettajien maailmankonfe-

renssien järjestämisessä. Opetusministeri-
ön kv. osaston päälliköiden, Kalervo Siika-
lan ja Matti Gustafsonin tuki oli tärkeä var-
sinkin alkuvaiheissa. 

Hannele Branch toimi 18 vuotta Britan-
nian suomalaisjärjestöissä: Lontoon lauan-
taikoulun johtajana, Merimieskirkon kirkko-
toimikunnan puheenjohtajana, Killan johto-
kunnassa ja kuusi vuotta sen puheenjoh-
tajana. Päätyönä hän hoiti suomen kielen 
lehtoraattia vv. 1974–99 Lontoon yliopis-
tossa (School of Slavonic and East Euro-
pean Studies). Eläkkeellä hän on tehnyt 
omaa kielitieteellistä tutkimusta ja hoitanut 
lapsenlapsia. Brancheilla on kesäpaikka 
Pohjois-Karjalassa, jossa he viettävät kuu-
kausia joka vuosi. – Kuva: Horisontti. 

Hannele Branch
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Killan taloudellisen tuen ja sen anta-
man inspiraation ansiota onkin ainakin 
osaksi alueiden suomalaistapahtumien 
monipuolistuminen erityisesti 1990-lu-
vulta alkaen sitä mukaa kuin niitä järjes-
tävien erilaisten piirien ja ryhmien mää-
rä on kasvanut. Uuden vuosituhannen al-
kaessa Kilta saattoi tiedottaa keskimäärin 
parista suomalaistapahtumasta päivässä, 
joita järjestetään yhteensä 35 paikkakun-
nalla eri puolilla Britanniaa.275 Siten lähes 
jokaisella suomalaisella on mahdollisuus 
osallistua maan suomalaistoimintaan, jos 
hän sitä haluaa. 

Monien muiden ulkosuomalaisjärjestö-
jen tavoin myös Suomen Kirkon Kilta on 
joutunut pohtimaan, miten se voi säilyt-
tää imagonsa ajanmukaisena toisen polven 
suomalaisten ja nuorten maahanmuuttajien 
silmissä. 1990-luvun puolivälistä alkaen se 
on organisoinut valtakunnallisia pesäpallo-
turnajaisia, hankkinut alennuslippuja suo-
malaisiin popkonsertteihin ja järjestänyt 
infotilaisuuksia Britanniaan saapuville ja 
Suomeen opiskelemaan aikoville. V. 1999 
se otti käyttöön Internet ja e-mail -aikaan 
sopivan nimilyhenteen Finn-Guild joskin 
vanha muoto säilyy järjestön virallisena ni-
menä.276

Suomen Kirkon Kilta/Finn-Guild, joka on 
rahoittanut toimintansa aina jäsenmaksuilla ja 
lentotuloilla, on suhteellisen varakas järjestö. 
Se on Suomen Lontoon-Instituutin perustaja-
jäseniä ja merkittävä lahjoittaja, ja se on tuke-
nut alusta lähtien myös Ulkosuomalaisparla-
mentin perustamista ja toimintaa. 

Euroopanlaajuisten työ- ja opiskelu-
mahdollisuuksien takia on erittäin toden-
näköistä, että suomalaisten ja brittien suk-
kuloiminen maitten välillä vain kiihtyy. 
Se luo uusia tarpeita, joihin vastaaminen 
on Finn-Guildin ja sen nykyisen pääsih-
teerin Ossi Laurilan (2001-) mammutti-
haasteita.

The Scottish-Finnish Society

Vaikka Skotlannissa oli asunut muita-
kin suomalaisia kuin merimiehiä ainakin 
1950-luvulta lähtien, he olivat sijoittu-
neet melko hajalleen eri puolille maata.277 
1970-luvulla Edinburghissa oli kuitenkin jo 
melkoinen joukko suomalaisia aviovaimo-
ja ja opiskelijoita. Ajatus ystävyysseurasta 
heräsi ilmeisesti keväällä 1976 ja syksyllä 
Edinburghiin perustettiin Scottish-Finnish 
Society konsuli Jaakko Sivulan ja Sibeliuk-
sen musiikkiin ihastuneen Ken Reynoldsin 
toimiessa puuhamiehinä.278 Yhdistykselle 
löytyi riittävästi toimihenkilöitä paikalli-
sesta skottilais-suomalaisesta yhteisöstä, ja 
siitä tuli nopeasti Skotlannin suomalaistoi-
minnan keskus.

Jo ensimmäisen toimintavuotensa aika-
na Scottish-Finnish Society sai Skotlannin 
Suomi-viikkojen toisen vastuullisen järjes-
täjän roolin Arts Councilin rinnalla ja sa-
malla Suomen opetusministeriöltä suureh-
kon apurahan hankkeeseen.279 Ystävyys-
seurana se saattoi saada varsinkin 1980-lu-
vulla tilaisuuksiinsa korkeatasoisia suoma-
laisesiintyjiä useammin kuin kenties mi-
kään muu Britannian suomalaisyhdistys. 
Edinburgh on aina viehättänyt niitä suoma-
laisia, jotka haluavat esiintyä ainakin kah-
della paikkakkunnalla ja yhdistyksellä oli 
varaa vastata tilaisuuksien järjestelykus-
tannuksista, koska se sai avustusta Suomen 
opetusministeriöltä aina 1990-luvun lopul-
le asti suomalaisten kulttuuritapahtumien 
järjestämistä varten.280

Scottish-Finnish Society toimii periaat-
teessa hyvin samalla tavoin kuin muutkin 
Britannian suomalaisyhdistykset. Se jär-
jestää keskimäärin kerran kuussa esitelmä- 
ja filmitilaisuuksia, retkiä tai illanviettoja. 
Säännöllisiä merkkitapauksia ovat Suomen 
itsenäisyyspäivän juhliminen sekä skottien 
omaa perinnettä vaaliva Burns Supper tam-



176 – Britannia

mikuun lopulla. Yhdistys ylläpitää myös 
omaa kirjastoa ja on tukenut suomenkielen 
opetusta sekä aikuisten iltakursseilla että 
ylläpitämässään Suomi-koulussa.281 

Yhdistyksen ja Suomi-koulun jäsen-
määriä lisäsi 1980-luvun lopulla suoma-
laisten tulo Skotlantiin työkomennuksel-
le tai opiskelemaan282 ja joulukuussa 1993 
sen postituslistalla oli noin 120 osoitetta, 
mikä oli hieman yli puolet vuonna 1991 
siellä asuvien suomalaissyntyisten mää-
rästä.283 

Sittemmin yhdistyksen jäsemäärä laski 
hieman, mutta uusi nousukausi on taas al-
kanut, ja Scottish-Finnish Society on ryh-
tynyt järjestämään vuotuisia tapaamisia 
Helsingissä toimivan Finish-British So-
cietyn kanssa.

Nuorten suomalaisten 
maahanmuuttajien perustamia ryhmiä

Britannian olemassaolevat suomalaisjär-
jestöt eivät kuitenkaan näytä vastanneen 
1990-luvun loppupuolella EU-Suomesta 
saapuneiden opiskelijoiden tarpeita. He al-
koivat perustaa omia yhdistyksiään ja luo-
da internet-keskustelufoorumeita, joiden 
luomista helpotti yliopisto-opiskelijoiden 
oikeus käyttää Internettiä ilmaiseksi.

Ison-Britannan Suomalainen Opiske-
lijayhdistys ry on suurin Britanniassa toi-
mivista suomalaisten opiskelijoiden järjes-
töistä. Sen edeltäjä, Lontoon Suomalainen 
Opiskelijaklubi (LSOK) perustettiin hel-
mikuussa 1997 järjestämään yhteistä toi-
mintaa suomalaisille opiskelijoille ja aut-

Scottish-Finnish Socie tyn ansiosta moni skottilainen golfin pelaaja on oppinut käyttämään oikeaoppi-
sesti myös suomalaista pesäpallomailaa. – Kuva: The Scottish-Finnish Society.
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tamaan opiskeluun ja asumiseen liittyvis-
sä kysymyksissä. Ohjelmassa on ollut sau-
nailtoja, uusien tulokkaiden tutustumisilto-
ja, fuksiaisia ja sählyä, ja vappubileet ovat 
koonneet yhteen satoja nuoria suomalaisia 
ja heidän ystäviään. Yhdistys on luonut yh-
teyksiä myös Pariisin Suomalaiseen Osa-
kuntaan.284 Tärkein yhteydenpitoväline on 
yhdistyksen kotisivu.285

Britannian suomalaiset perustettiin ke-
väällä 2000 puhtaasti Internetissä toimivaksi 
suomalaisten informaatio- ja keskustelufoo-
rumiksi, ja siinä on noin 400 jäsentä, joista 
monet ovat opiskelijoita ja nuoria aikuisia.286 
Suurin piirtein yhtä suuri on Young Finnish 
Professionals -ryhmä, joka pitää yhteyttä 
internetin avulla, mutta lisäksi he tapaavat 
toisiaan hernerokkapäivien ja suomalaisten 
juhlien merkeissä. Ryhmän jäsenistä mel-
koinen osa on työssä Lontoon Cityssä pank-
kireina ja lakimiehinä. Monet suomalaiset 
nuoret aikuiset ovat liityneet myös Interne-
tin avulla yhteyttä pitävään kansainväliseen 
Euro Circle piiriin. Sillä on paikallisosasto-
ja eri puolilla maailmaa, ja netin avulla kau-
punkiin saapuva piirin jäsen saa tiedon, mis-
tä pubista/baarista/bistrosta voi kulloinkin 
löytää ryhmän muita jäseniä.287

Suomalaisuuden tulevaisuus 
Britanniassa

Nuoren kansainvälisesti asennoituneen 
suomalaispolven saapuminen herättää 
luonnollisesti kysymyksen mikä on suo-
malaisten tulevaisuus Britanniassa? Tu-
leeko heistä kosmopoliitteja euro-suoma-
laisia? Entä suomalais-brittiläisten per-
heiden lapset, ovatko he Suomen kannalta 
menetys – vai kenties voimavara?

Koska valtaosa Britanniaan sinkkuina 
saapuneista suomalaisista on jäänyt pääasi-
assa avioliiton takia pysyvästi maahan, he 

Brittikasvatuksen saanut suomalaissyntyinen 
Jussi Pylkkänen on nykyisin Christien huuto-
kauppakamarin johtokunnan jäsen vastuualu-
eenaan Christien toiminta koko Euroopassa. – 
Kuva: Riitta Kuosmanen/Finn-Niche.

ovat tähän mennessä joutuneet integroitu-
maan huomattavasti selkeämmin uuden ko-
timaan yhteiskuntaan kuin ruotsinsuoma-
laiset, joten esim. puolikielisyyttä ei tun-
neta Britannian suomalaisten keskuudessa. 
Maahan asettumista on jossain määrin hel-
pottanut Britannian monikulttuurisuus eri-
tyisesti 1960-luvulta alkaen.288 Suomalais-
ten suhteellisen pieni lukumäärä – heitä on 
edelleen vain pienehkön pitäjän asujamis-
ton verran - ja heidän hajaantuneisuutensa 
maan eri puolille on myös lisännyt suoma-
laisten tarvetta löytää paikkansa valtakult-
tuurin sisällä. 

Yleensä tämä ei kuitenkaan ole johtanut 
suomalaisen taustan unohtumiseen. Yhtei-
sön ensimmäisen sukupolven keskuudes-
sa on Britanniassakin ilmennyt voimakas 
tarve tavata muita suomalaisia ja käyttää 
omaa kieltä, suomea tai ruotsia, niin epävi-
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rallisissa naisten piireissä kuin Suomi-kou-
lujen ja ystäväverkoston tai viime vuosina 
perustettujen opiskelijayhdistysten puitteis-
sa, ja tämä tarve tuskin häviää tulevaisuu-
dessakaan. Suomalaisidentiteetin vaalimi-
sen tärkeänä kanavana on todennäköisesti 
edelleen myös Lontoon Suomalainen Kirk-
ko, suomalaisuuskeskus, jonka funktio on 
nimenomaan yhteiskunta-uskonnollinen.289 
Se on paikka, johon tullaan tapaamaan tut-
tavia ja osallistumaan suomalaiskansalli-
siin juhliin. Siten se vahvistaa tulevaisuu-
dessakin suomalaiskansallista identiteettiä, 
joka on ulkomailla oleskelevilla suomalai-
silla normaalisti muutenkin vahvempi kuin 
ennen heidän Suomesta muuttoaan.

EU-aikakaudella ensimmäisen pol-
ven suomalaismuuttajien määrä todennä-
köisesti kasvaa Britanniassa. Perheittäin 
muuttavien lukumäärän lisääntyessä entis-
tä useammat suomalaislapset asettuvat to-
dennäköisesti pysyvästi maahan, jossa he 
ovat saaneet koulutuksen, ystäviä ja tun-
tuman brittiläiseen ajattelutapaan, vaikka 
heillä on kodin perintönä selvä suomalai-
nen identiteetti. Mutta koska useat saapu-
vat edelleen sinkkuina opiskelemaan tai 
töihin, on erittäin todennäköistä, että moni 
heistä avioituu britin kanssa. Siksi huomat-
tava osa toisen polven Britannian suoma-
laisista on tulevaisuudessakin monikult-
tuuristen perheiden lapsia; heillä on moni-
kulttuurisen kotitaustan, Suomen lomien, 
Suomi-koulujen, kesäleirien ym. kehittämä 
brittiläis-suomalainen identiteetti ja samal-
la kasvu- ja kouluympäristön luoma yhtä 
vankka britti-identiteetti. Britanniassa syn-
tyneen ja kasvaneen mielenmaisema käsit-
tää kolmasosan maapallon väestöstä koos-
tuvan brittiläisen kansainyhteisön ja sen 
tarjoamat opiskelu-, työ-, ja muut elämisen 
mahdollisuudet ympäri maailmaa. 

Tällainen monikulttuurinen tausta on 
suuri henkilökohtainen etu kansainvälis-

tyvässä maailmassa. Siten brittisuomalai-
set nuoret ovat huomattava potentiaalinen 
voimavara myös Suomelle. Kääntäjä Hil-
di Hawkinsin tavoin he voivat toimia käy-
tännön kulttuurisiltoina ja tekniikan tohtori 
Jussi Nelsonin tavoin teknologian välittä-
jinä Suomen ja Britannian välillä. He saat-
tavat myös asettua Suomeen, kuten Kai-
sa Enticknap ja Marcus Grant. Globaali-
sesti orientoituneina tällaiset nuoret voi-
vat myös auttaa Suomea kansainvälistymi-
sessä ja tehdä Suomea tunnetuksi kaukana 
Euroopan rajojen ulkopuolellakin. Suomen 
asia on katsoa, ettei tätä voimavaraa jätetä 
käyttämättä.

Aika näyttää mitä tulee Britanniassa syntynees-
tä pikku Elsasta, joka katselee kotiportilla luot-
tavaisesti tulevaisuuteen vanhempiensa, Anu 
Kainulaisen ja J.P.Pulkkisen kanssa. – Kuva: 
Marjatta Bell.
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Suomalaiset tulevat nykyisin mie-
lellään Irlantiin: ilmasto on lämmin 

joskin sateinen ja ihmisiin on helppo tutus-
tua pubeissa varsinkin kun valtaosa heis-
tä on nuoria aikuisia. Irlantilaisten hidas 
ajankäyttö voi ärsyttää suomalaisia, mutta 
yleensä he ovat sopeutuneet melko hyvin.1 
Ehkä syynä on jonkinlainen kansanluonteit-
ten yhtäläisyys: vuonna 1977 yhtyeineen 
Suomea kierrellyt Bob Geldof totesi näet 
muistelmissaan ”I liked the Finns they see-
med very Irish to me” siitä huolimatta (tai 
ehkäpä juuri siitä johtuen), että oli joutunut 
putkaan, josta kiertueen suomalaiset järjes-
täjät joutuivat hänet sitten pelastamaan.2 Ir-
lantiin saapuneitten suomalaisten määristä 
ei kuitenkaan ole saatavissa virallisia luku-
ja ennen vuotta 1996, jolloin Irlannin ta-
savallan väestönlaskennoissa suomalaiset 
oli rekisteröity ensimmäistä kertaa omak-
si ryhmäkseen Suomen liityttyä Euroopan 
Unioniin. Autonomian ajalla suomalaiset 
oli näet väestönlaskennoissa luokiteltu ve-
näläisten joukkoon ja Suomen itsenäistyt-
tyä heidät luettiin muitten eurooppalaisten 
ryhmään.3

Irlanti

Marjatta Bell
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Varhaisia kontakteja ”Vihreään 
saareen”

Kuitenkin on tiedossa, että suomalaisilla oli 
kontakteja ”Vihreään saareen” jo melko var-
hain. Epäonnistuneen Anjalan salaliiton yh-
teydessä v. 1789 kuolemantuomion saanut 
Johan Anders Jägerhorn esimerkiksi ryh-
tyi tukemaan irlantilaisia vuoden 1798 ka-
pinassa tutustuttuaan aikaisemmin Hampu-
rissa yrityksen sotilaalliseen johtajaan, Lord 
Edward Fitzgeraldiin ja tämän puolisoon. 
Englantilaiset saivat hänet kuitenkin kiinni, 
ja Jägerhorn joutui virumaan parisen vuotta 
tutkintovankina Towerin linnassa Lontoossa 
ennen kuin sai luvan poistua maasta.4

Ensimmäisiä varsinaisia Irlannin-kävi-
jöitä olivat ilmeisesti merimiehet. Viimeis-
tään 1800-luvun alkuvuosista lähtien suo-
malaislaivojen tiedetään purjehtineen Cor-
kiin sekä Atlantin reitin varrella sijaitseviin 
Queenstowniin ja Belfastiin, ja 1800-luvun 
puoliväliin mennessä Dublin oli tullut tunne-
tuksi satamana, jossa suomalaisetkin tapasi-
vat vaihtaa alusta karkaamalla.5 On mahdol-
lista, että jotkut ovat saattaneet asettua py-

syvästikin Irlantiin, joskaan tästä ei ole ollut 
toistaiseksi saatavilla tutkimustietoa. 

Kiinteämpiä suhteita maitten välille al-
koikin muodostua sen jälkeen kun Irlannin 
konsuli Carl C. Slotte, runoilija Aale Tynni, 
akateemikko Kustaa Vilkuna ja parikym-
mentä muuta Irlannin ystävää oli perusta-
nut vuonna 1954 Helsinkiin Irish-Finnish 
Societyn (nykyinen Suomi-Irlanti Seura 
ry.).6 Maitten välille solmittiin diplomaatti-
suhteet vuonna 1961, jolloin Suomen Haa-
gin-suurlähettiläs  alkoi edustaa maataan 
myös Irlannin tasavallassa. 

Irlantilaisbuumi alkaa Suomessa 
1960-luvulla

Irlanti ja irlantilaisuus alkoivat herättää 
laajempaa kiinnostusta Suomessa 1960-lu-
vulla, ja se alkoi luoda pohjaa suomalaisten 
muutolle maahan. Pentti Saarikoski, tuon 
ajan nuoren suomalaisen älymystön kult-
tihahmo, oli ryhtynyt kääntämään James 
Joycen teoksia ja tehnyt sinne matkoja,7 
ja irlantilaismusiikki - ja varsinkin irlan-
tilaisbändit The Chieftains ja myöhemmin 
U2 - tulivat nopeasti suosituksi Suomessa. 
1970-luvulta Irlantiin suuntautunut ryhmä-
matkailu alkoi myös vähitellen kasvaa, ja 
1990-luvun alussa ilmestyi ensimmäinen 
suomenkielinen Dublinin kulttuuriopas.8 
Finnair aloitti muutamaa vuotta myöhem-
min lennot Dubliniin. 

Lisäksi 1980-luvulta lähtien irlantilai-
suuden myönteistä imagoa ovat vahvista-
neet Suomessa myös irlantilaispubit ja ir-
lantilaisfestivaalit. Helsingin ensimmäi-
nen irlantilaispubi, O’Malley’s, perustetiin 
hotelli Torniin jo vuonna 1980, ja se antoi 
suomalaisille alkutuntumaa Guinnesiin ja 
lukuisiin muihin irlantilaisjuomiin, minkä 
seurauksena irlantilaispubien buumi sta-
dissa huipentui 1990-luvun puolivälissä.9 

Kirjailija Olof Enckellin matkakirja ”De klagande 
vindarnas ö” teki Irlantia tunnetuksi 1930-luvun 
Suomessa. Kuvassa 2000-luvun Irlannin suo-
malaisia perehtymässä tarkemmin uuden koti-
maansa nähtävyyksiin. – Kuva: The Irish-Fin-
nish Society.
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Irlantilaista hengen ravintoa taas tarjosivat 
vuodesta 1986 lähtien Suomi-Irlanti Seu-
ran järjestämät Irlanti-festivaalit. Irlanti-
laisuuden kasvavaa suosiota Suomessa to-
distaa erittäin selvästi se, että nämä syys-
lokakuiset tilaisuudet ovat vuosien mittaan 
kehittyneet Euroopan suurimmiksi Irlannin 
ulkopuolella järjestetyiksi irlantilaisfesta-
reiksi. Niinpä vuoden 1999 festivaaliohjel-
ma käsitti 50 konserttia 20 paikkakunnalla 
eri puolilla Suomea.10

Irlannin suomalaisten määrä kasvaa 
1970-luvulta lähtien

Saarelle vakinaisesti asettuneitten suoma-
laisten määrä oli kuitenkin pitkään hyvin 
pieni, sillä luterilaiset suomalaiset mielsi-
vät Irlannin ennen kaikkea voimakkaasti 
roomalaiskatoliseksi saareksi, ja ehkäpä ir-

lantilaiset perheenemännät puolestaan vie-
rastivat myös ajatusta hankkia au pairinsa 
protestanttisista maista. 

Vuoden 1961 censuksen mukaan Poh-
jois-Irlannissa, Belfastin alueella, asui näet 
kolme suomalaista miestä ja kuusi naista, 
joka oli suunnilleen samaa luokkaa kuin 
Ruotsissa syntyneiden määrä, mutta vain 
murto-osa norjalaisten ja tanskalaisten mää-
ristä.11 Myös tasavallassa tiedetään asuneen 
1960-luvulla vain muutamia irlantilaisten 
kanssa avioituneita suomalaisia naisia. Osa 
oli tavannut miehensä ulkomailla opiskelu-
aikana tai kongresseissa ja osa oli saapunut 
Irlantiin oppimaan englannin kieltä.12

Kun Britanniassa suomalaisten määrä 
kasvoi 1960- ja 70-luvuilla räjähdysmäi-
sesti, myös Irlannin suomalaisten lukumää-
rä alkoi kasvaa, joskin vielä hyvin verkkai-
sesti. Pohjois-Irlannissa asui 1970-luvun 
alussa muutamia puolisuomalaisia perhei-
tä,13 ja 1970-luvun lopulla Dublinin konsu-
li arvioi, että tasavallassa oli tuolloin noin 
30 Suomessa syntynyttä henkilöä.14

Merkittävä käänne tapahtui 1980-luvun 
alussa kun Irlanti alkoi houkutella talou-
dellisin eduin suomalaisyrityksiä ja maa-
han perustettiin mm. Rapalan tehtaat Gal-
wayhin sekä Nokian pehmopaperitehdas 
ja Tiklaksen tehdas, jotka toivat mukanaan 
joukon suomalaisia. 1990-luvun puolivä-
lissä Irlannin kiinnostavuutta bisnesmaana 
lisäsi sen taloudellinen nousukausi, jonka 
hyödyntämistä helpotti Suomen liittymi-
nen Euroopan Unioniin 1995.15 Suomen 
suurlähetystö oli avannut ovensa Dublinis-
sa jo vuonna 1989. 

Siten ei ole ihme, että Irlannin suoma-
laisten määrä kasvoi 1970-luvun lopulta 
noin viidessätoista vuodessa yli kymmen-
kertaiseksi. Vuoden 1996 census rekisteröi 
näet Irlannin tasavallassa 328 suomalaista, 
joista vakinaisia asukkaita oli 269: yhteen-
sä 192 naista ja 77 miestä.16 

Ensimmäinen Irlannin tasavaltaan asettunut 
suomalainen mies oli tiettävästi hum.kand. An-
ders Ahlqvist, joka tuli Helsingistä vuonna 1969 
opiskelemaan vuoden stipendillä. Ahlqvist oli 
opettanut vuodesta 1976 Irlannin länsirannikol-
la Galwayn University Collegessa ja hänet nimi-
tettiin vuonna 1993 iirinkielen henkilökohtaiseksi 
professoriksi. Hän on myös Suomen kunniava-
rakonsuli Galwayssa. – Kuva: Anders Ahlqvist.
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Tämän lisäksi Irlantiin on saapunut 
vuodesta 1998 lähtien joka vuosi toistasa-
taa lyhytaikaista vaihto-opiskelijaa ja lisäk-
si kymmeniä pidemmän aikaa viipyviä tut-
kinnon suorittajia; suomalaiset yliopistot ja 
opiskelijat olivat alkaneet tuottaa 1980-lu-
vun alusta lähtien opinnäytetöitä Irlannis-
ta ja sen historiasta ja kulttuurista, ja tämä 
trendi voimistui tasaisesti 1990-luvun lo-
pulle tultaessa niin, että Irlantia käsittäviä 
opintokokonaisuuksia ja tutkimusohjelmia 
oli vuosituhannen vaihteessa tarjolla Hel-
singin lisäksi myös Oulussa, Jyväskylässä 
ja Tampereella.17 Lukuvuonna 2000–2001 
Irlannissa oli yhteensä 198 suomalaisopis-
kelijaa,18 mutta tilastojen ulkopuolelle jäi-
vät esim. yksityisillä varoilla opiskelevat 
sekä kolmansista maista Irlantiin muutta-

neet suomalaiset. Viimemainittuihin kuului 
mm. Kirsi Hanifin, joka muutti Lontoosta 
vuoden 1996 lopulla irlantilaismiehensä 
kanssa, johon hän oli tutustunut opiskelles-
saan Saksassa.19 

1990-luvun nuoret muuttajat

1990-luvun lopulta lähtien Irlannin tasa-
vallassa asuvien suomalaisten määrä on 
paisunut edelleen. Suomalaisten muutto-
tilastojen perusteella on mahdollista teh-
dä joitakin päätelmiä muuttajista. Niinpä 
Irlantiin on muuttanut erityisesti perhei-
tä vuosina 1987–1990, jolloin lähes 30 % 
muuttajista oli 0–19 -vuotiaita samalla kun 
lähes 32 % muuttajista oli 30–39-vuotiaita. 
Vuosina 1996–2000 sen sijaan 0–19 -vuo-
tiaiden osuus oli pudonnut lähes puoleen 
ollen alle 17 % kun taas yli 54 % kaikista 
Suomesta Irlantiin muuttaneista oli 20–29 
-vuotiaita. Siten 1990-luvun lopulla suu-
rin muuttajaryhmä olivat opiskelijat ja juu-
ri valmistuneet nuoret aikuiset. Tätä tukee 
myös se, että vuonna 1997 vähintäin alim-
man korkea-asteen koulutuksen oli hankki-
nut yli 46 % ja vuonna 2000 yli 54 % kai-
kista muuttaneista.20

Irlannin tasavallassa asuvan suoma-
laisyhteisön enemmistön nuori ikä näkyy 
vuoden 2002 censustilastossa. Suomessa 
syntyneiden määrä oli tuolloin 670 henkeä, 
mutta Suomen kansalaisten yhteismää-
rä peräti 876, joista 591 oli naisia ja 285 
miehiä. Siten yhteisöstä vajaan neljäsosan 
muodostivat ilmeisesti lapset, joilla oli 
kaksoiskansalaisuus tai täysin suomalaiset 
vanhemmat, jotka olivat asettuneet ainakin 
joksikin aikaa maahan.21 Suurin osa siirto-
kunnasta on sijoittunut Dublinin seudulle 
kuten 2/3 irlantilaisistakin, mutta joitakin 
perheellisiä suomalaisia naisia asuu myös 
länsirannikolla Galwayssä ja lukuisia opis-

Dipl.ekonomi Tom Eklund tuli joulukuussa 1974 
Helsingistä työnantajan lähettämänä kahden 
vuoden työkomennukselle työskenneltyään sitä 
ennen Lontoossa vuoden verran 1973–74. Ek-
lund on toiminut metsäteollisuusyhtiössä ja hän 
on M-Real Alliance Ireland Ltd:n toimitusjohtaja 
ja Suomen pääkonsuli Dublinissa. Hän on myös 
sekä Irish-Finnish Societyn että Irish-Finnish Bu-
siness Clubin perustajajäsen. – Kuva: Tom Ek-
lund.
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kelijoita etelärannikolla Corkissa.22 Lisäksi 
Belfastin seudulla Pohjois-Irlannissa asuu 
toistakymmentä suomalaista.23 

2000-luvun alussa siirtokuntaan kuului-
kin monia täysin suomalaisia perheitä; heis-
tä osa on muutaman vuoden työkomennuk-
sella ja osa aikoo jäädä maahan pysyvästi. 
Työpaikat ovat usein EU-virastoissa tai IT-
alalla: tietokonealan jättien Irlannissa si-
jaitsevat toimistot tarvitsevat suomalaisia 
ohjelmienkääntötehtävissä ja myös niiden 
kansainväliset neuvontakeskukset palkkaa-
vat suomenkielistä henkilökuntaa. Mutta 
suomalaisia on myös hammaslääkäreinä, 
sairaanhoitajina, ravintola-alalla ja yksi-
tyisyrittäjinä.24 Melkoista menestystä on 
saavuttanut pohjoismaista designia mark-
kinoiva yritys 2CoolDesign, jonka Titta 
Isokuortti ja Ulla Enkvist perustivat Dubli-
nin vanhaan kaupunginosaan vuonna 1999 
havaittuaan sopivan markkinaraon nuorek-
kaan energian hallitsemassa Irlannin pää-
kaupungissa. Sittemmin he ovat eriyttäneet 
ja laajentaneet toimintaansa siten, että Ulla 
perusti oman sisustussuunnittelutoimiston 
UllaE Interior Architecture:n. Titta jatkoi 
vanhaa liikettä, josta on kehittynyt Irlannin 
suurin skandinaavisen huonekalumuotoi-
lun maahantuoja, ja se on nykyisin erikois-
tunut julkisten tilojen kalustamiseen.25

Myös Irlannissa suomalaiset ovat hake-
neet toistensa seuraa. Jo 1970-luvulla Suo-
men Dublinin konsuli Seamus Martin järjes-
ti vuosittain yhdistettyjä itsenäisyyspäivä- ja 
joulujuhlia ja myös Galwayn alueella asu-
vat suomalaiset ovat järjestäneet silloin täl-
löin itsenäisyyspäivä- ja vapputapahtumia.26 
Suomalaisten verkottumista on helpottanut 
Dublinin alueella kaupungin suhteellinen 
pienuus; kaikki pystyvät tapaamaan toisi-
aan jos haluavat.27 Epävirallisten ryhmien 
ohella suomalaisten yhteistoiminta on kes-
kittynyt Irish-Finnish Societyn (v.1978-) ja 
sen ylläpitämän Dublinin Suomi-koulun/

Suomi-kerhon sekä Irish-Finnish Business 
Clubin (v. 1988-) ympärille. Lisäksi suoma-
laisia kokoontuu yhteen vuosittaisissa suo-
menkielisissä jumalanpalveluksissa, joita 
Lontoon Suomalainen Kirkko on järjestänyt 
Dublinissa vuodesta 1979 alkaen.28

Irish-Finnish Society  

Irish-Finnish Societyn syntyyn tuli lopulli-
nen sysäys Suomen ulkoministeriöstä, joka 
pyysi, että silloinen kunniavarakonsuli Tom 
Eklund perustaisi maahan irlantilais-suoma-
laisen yhdistyksen, joka ystävyysseurana 
voisi saada myös avustusta Suomesta.29 Ide-
aa suomalais-irlantilaisesta yhdistyksestä 
olivat saunailloissaan ehtineet jo pyöritellä 
myös muutamat suomalaiset ja irlantilaiset 
nuoret miehet ja ryhmä suomalaisia naisia, 
jotka kävivät yhdessä kuntosalilla.30 Hank-
keella oli siis myös selvä paikallinen tilaus. 

Jos otetaan huomioon, että Irlannissa oli 
1970-luvun lopulla arviolta vain noin 30 
suomalaista, on erittäin todennäköistä, että 
ehdotuksen taustalla oli itse asiassa laajem-
pi suomalaisen kulttuurin vientiohjelma ul-
komaille. Vuosina 1970–78 Suomi näet 
solmi yhteensä 15 eri maan kanssa bilate-
raalisen kulttuurinvaihtosopimuksen aikai-
sempien neljän lisäksi,31 ja esim. Tapiolan 
koulun kuoro matkusti Suomen kulttuurilä-
hettiläänä 1970-luvulta alkaen yli kymme-
nen vuoden ajan ympäri maailmaa32 esiin-
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Valtaosa Irlannin suomalaisista on vaaleatukkaisia nuoria naisia kuten kuva Irish-Finnish Societyn 
naisten illasta huhtikuussa 2006 osoittaa. – Kuva: The Irish-Finnish Society. 

tyen mm. vuonna 1975 Lontoossa järjeste-
tyn Suomen musiikkiviikon avajaiskonser-
tissa. Suomessa oli myös huomattu miten 
merkittävästi Anglo-Finnish Society oli tu-
kenut tämän viikon järjestämistä ja todet-
tu yleisemminkin, että Suomen taiteen ul-
komaisissa esittelyissä ystävyysseurojen 
apu oli erittäin arvokas.33 Vuonna 1976 pe-
rustettu Scottish-Finnish Society oli en-
simmäisen toimintavuotensa aikana siten 
saanut Skotlannin Suomi-viikkojen toisen 
vastuullisen järjestäjän roolin.34 Kun mi-
nisteriön kansainvälisen osaston päällikö 
Kalervo Siikala piti itsenäisyyspäivän lu-
ennon 5.12.1978 Lontoossa, hänen tee-
mansa oli paljon puhuva ”Cultural Policies 
and Diplomacy: Betrayal, Appeasement or 
Common Sense.”35

Irish-Finnish Society perustettiin Suo-
men Dublinin konsulaatissa toukokuussa 
1978, ja läsnä oli nelisenkymmentä suo-
malaista ja irlantilaista Suomen ystävää. 
Vuonna 2006 sen osoitelistalla oli noin 200 
perhe- ja yksittäistä jäsentä, ja yleensä puo-
let aktiivijäsenistä on ollut irlantilaisia.36 

Irish-Finnish Society on toiminut alus-
ta alkaen normaalin ystävyysseuran tavoin 

kokoontuen kerran kuussa esitelmä- ym. 
tilaisuuksiin; se on järjestänyt ekskursioi-
ta ja pesäpalloharjoituksia; ja se on juhli-
nut niin suomalaista vappua ja juhannusta 
kuin irlantilaisten St. Patrickin päivääkin. 
Suomen itsenäisyyspäivän viettoon suo-
malais-irlantilaisissa puitteissa antaa oman 
lisävärinsä tietoisuus siitä, että Irlannin va-
paavaltio syntyi samana päivänä, 6. joulu-
kuuta, vuonna 1922 eli viisi vuotta Suomen 
itsenäistymisjulistuksen jälkeen.37 

Koska seura on myös siirtolaisten yhdis-
tys, se pyrkii luonnollisesti tukemaan jäsen-
tensä tarvetta ylläpitää yhteyksiä suomalai-
suuteen ja suomenkieleen. Se perusti suo-
malaisten kirjojen lainauspalvelun ja ryhtyi 
alkuvaiheissa myös selvittämään mahdolli-
suuksia edullisten suorien lentojen aloitta-
miseen Irlannin ja Suomen välillä - ilmei-
sesti esikuvana oli Lontoossa toimivan Suo-
men Kirkon Kilta, jolla oli jo 1970-luvulla 
jäseniä myös sekä tasavallassa että Pohjois-
Irlannissa.38 Myös suomen kielen opetuksen 
järjestäminen oli jo ensimmäisen toiminta-
vuoden ohjelmassa, ja seuran tukema lauan-
taikoulu perustettiin vuonna 1981. Tiedotus-
ta on hoidettu jäsenkirjeiden ja Apilanlehti/
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Shamrock News -julkaisun avulla ja vuoden 
2002 projektin tuloksena seuralla on myös 
omat kotisivut. Suomesta saadun taloudelli-
sen tuen lakattua 1990-luvun lopulla yhdis-
tyksen toiminta on rahoitettu jäsenmaksuin, 
tapahtumista saaduin tuloin sekä arpajaisten 
ym. varainkeräysten avulla.39 

Irish-Finnish Business Club

Yleinen ystävyysseuratoiminta ei kuiten-
kaan riittänyt Irlannin suomalaisille liike-
miehille, vaan he alkoivat kaivata omaa 
ammatillista kontaktiverkkoa. Seurauk-
sena syntyi Irish-Finnish Business Club40 
vuonna 1988 yhdistämään suomalaisia 
ja irlantilaisia, jotka olivat töissä Irlannin 
suomalaisissa teollisuuslaitoksissa tai suo-
malais-irlantilaista liiketoimintaa harjoit-
tavissa vakuutuslaitoksissa, pankeissa ja 
kuljetusalan yrityksissä. Klubin vetäjänä 
toimi aluksi Suomen Dublinin kaupallinen 
sihteeri, mutta vetovastuu siirtyi Tom Ek-
lundille, kun vuonna 1986 perustettu kau-
pallisen sihteeri toimi lakkautettiin 1995 ja 
kaupalliset asiat siirtyivät Lontoossa toimi-
van Finpron hoidettaviksi.41 

Irish-Finnish Business Clubin jäsenmää-
rä vuonna 2006 oli kolmisenkymmentä yri-
tystä tai yrittäjää, ja viime vuosina varsinkin 
pienyritysten edustajat ovat liittyneet aktii-
visesti klubiin.42 Klubi on kokoontunut neljä 
kertaa vuodessa ja sen tilaisuuksiin on kut-
suttu puhujiksi korkeatasoisia liike-elämän 
vaikuttajia molemmista maista. Siten mm. 
Entiset pääministerit Harri Holkeri ja Esko 
Aho ovat luennoineet Finnish Business Clu-
bin järjestämissä lounastapaamisissa. Lisäk-
si yrityskäynnit, tiedotustilaisuudet ja vas-
taanotot vieraileville suomalaisille liike-
mies-, valiokunta- ym. ryhmille ovat kuulu-
neet klubin vuotuiseen ohjelmaan.

Suomi-koulu/Suomi-kerho

Myös Irlannissa suomalaiset ovat pyrkineet 
kasvattamaan lapsensa kaksikielisiksi, ja 
Anders Ahlqvistin mukaan he olivat tässä 
suhteessa innokkaampia kuin ruotsalaiset 
maahan muuttaneet.43 Ainakin jo 1970-lu-
vulla tasavallan puolella oli äitejä, jotka 
puhuivat lapsilleen suomea,44 ja aloitteleva 
Irish-Finnish Society alkoi heti tutkia mah-
dollisuuksia suomen kielen opetuksen jär-
jestämiseen.45 Yhdistyksen tukemana Dub-
linissa toimikin lauantaikoulu 1980-luvun 
alkupuolella,46 ja jos se välillä nukahti, niin 
esimerkiksi vuonna 2000 koulu toimi taas 
täydellä teholla.47 Toimintansa eri vaiheis-
sa se on saanut pedagogista ja tiedotusapua 
myös Britannian Suomi-kouluilta ja niiden 
tukiryhmältä.

2000-luvun alussa Suomi-kerho opet-
ti 15–30 tenavaikäiselle suomalaisia laulu-
ja, leikkejä ja tapoja, kun taas n. 10 van-
hempaa lasta opiskeli Suomi-koulussa lu-
kemaan ja kirjoittamaan suomea.48 Kaikki 
nämä ovat tärkeitä taitoja varsinkin niille, 
joiden perheillä on aikomus sittenkin pala-
ta koti-Suomeen lähivuosien aikana.

Irlanti-Suomi Seura juhli komeasti 25-vuotistai-
valtaan toukokuussa 2003. Kuvassa yhdistyk-
sen historiikki ja synttärikakku. Kuvat: The Irish-
Finnish Society.
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Benelux-maat

Jouni Korkiasaari

Suomalaisten varhaiset kosketukset 
nykyisten Benelux-maiden alueel-

le perustuivat kauppasuhteisiin erityisesti 
Alankomaiden kanssa. Siltä osin kuin niis-
tä syntyi muuttoliikettä, se suuntautui Suo-
meen päin. Varhaisimmat vaikutteet alu-
eelta tulivat friisiläisten kauppiaiden ja lä-
hetyssaarnaajien mukana jo 700- ja 800-lu-
vulla.1 Merkittävämpi kanssakäyminen al-
koi Ruotsinvallan aikana 1500- ja erityi-
sesti 1600-luvulla, jolloin Alankomaat oli 
Ruotsin tärkein kauppakumppani. Alanko-
maat tarvitsi puutavaraa, tervaa, kuparia, 
rautaa ja monenlaisia muita raaka-aineita, 
joita tuotiin mm. Ruotsista ja johon puoles-
taan tuotiin Alankomaista mm. ylellisyys-
tarvikkeita ja nautintoaineita. Kaupankäyn-
nin seurauksena Ruotsiin muutti monia va-
rakkaita kauppiaita, joista osa tuli Suomeen 
asti. Heitä asui esimerkiksi Helsingissä jo 
1500-luvulla. Yksi heistä oli vuonna 1590 
kuollut Hans van Sanden, joka haudattiin 
Helsingin Vanhan kirkon lattian alle.2

Mukanaan nämä maahanmuuttajat toi-
vat sekä pääomaa että innovaatioita, jotka 
vaikuttivat merkittävästi mm. laivanraken-
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nuksen, kaivostoiminnan, sahatekniikan 
ja manufaktuurien kehittymiseen Ruotsi-
Suomessa. Osa vaikutti myös virka- ja so-
tilasuralla. Yksi heistä oli Gävleen muut-
tanut Henrik Marhein, josta tuli sittemmin 
Ruotsissa ja Suomessa vaikuttaneen ja aa-
teloidun Mannerheim-suvun kantaisä. Ab-
raham ja Jacob Momma puolestaan perus-
tivat vuonna 1666 Pietarsaareen laivaveis-
tämön. Hollantilainen kauppias Willem Us-
selinx taas oli aloitteentekijänä, kun Ruotsi 
vuonna 1638 perusti Delawarejoen rannal-
le Amerikkaan Uusi Ruotsi –nimisen siirto-
kunnan, johon muutti myös satoja suoma-
laisia. Kaupan vanavedessä Pohjolaan levi-
si eurooppalainen tiede, taide ja kulttuuri.3

Kaupankävijöiden ohella Alankomaat 
kiinnostivat Suomessa mm. oppineita ja so-
tilaita. Leyven ja myöhemmin Leidenin yli-
opisto houkuttelivat useita suomalaisia yli-
oppilaita. Alankomaiden palkka-armeijassa 
puolestaan palveli monia ruotsalaisia ja suo-
malaisia. Heihin kuului mm. Göran Magnus 
Sprengtporten, joka toimi siellä 1780-luvul-
la vapaajoukon everstinä ja sai siitä palkak-
seen hallitukselta eläkkeen. Tuohon vapaa-
joukkoon pyrkivät monet muutkin nuoret 
upseerit ja kadetit kuten Johan Albrekt Eh-
renström, Jan Anders Jägerhorn, Karl Johan 
Stjernvall, Johan Henrik Tawast ja useat von 
Fieandtit.4 Varsinaisia siirtolaisia Alanko-
maihin tuskin Suomesta tuohon aikaan mon-
takaan muutti eikä heitä liene ollut sanotta-
vasti seuraavallakaan vuosisadalla Suomen 
jouduttua Venäjän vallan alle. Suomalaisia 
liikkui ilmeisesti alueella lähinnä tilapäisesti 
mm. merenkulkijoina.

Paltamon ”pitkä suomalainen”

Epätavallisin ja tunnetuin 1700-luvun suo-
malaisista siirtolaisista Euroopassa oli jätti-
kokoinen Daniel (alkujaan Taneli) Cajanus 

(1703–1749)5, jota pidetään edelleen yh-
tenä kymmenestä maailman pitkäkasvui-
simmasta ihmisestä.6 Heihin kuuluu myös 
kaksi muuta suomalaista ”jättiläistä”, Lauri 
Moilanen (1886–1913) ja Väinö Myllyrin-
ne (1909–1963). Heistä Moilanen muutti 
jo lapsena perheensä mukana Amerikkaan7 
1890-luvun alussa. Myllyrinne puolestaan 
kierteli ensin painijana ja sitten sirkusesiin-
tyjänä Eurooppaa vuosina 1935–1939 käy-
den mm. Saksassa, Itävallassa ja Englan-
nissa, mutta palasi sitten Suomeen. Kaikki 
kolme olivat pituudeltaan hieman alle 2,5 
metrisiä8 ja kaikkien juuret olivat entisessä 
Paltamon suurpitäjässä Kainuussa9.

Daniel Cajanuksen lapsuus ja nuoruus 
osui suuren Pohjan sodan ja isonvihan ras-
kaisiin vuosiin. Hänen on arveltu olevan 
kahden isonvihan aikaa kuvailevan arkki-
veisun tekijä ”Daniel raukka”.

Vuonna 1723 (toisissa lähteissä 1733) 10 
Cajanus lähti maailmalle. Matka suuntau-
tui Tukholman kautta Keski-Eurooppaan, 
jossa hän pestautui aluksi Puolan kunin-
kaan August II Väkevän kaartiin kornetik-
si ja lipunkantajaksi. Sieltä hän siirtyi pian 
Preussin kuninkaan Fredrik Vilhelm I:n ns. 
pitkien miesten kaartiin, johon oli koot-
tu Euroopan pisimmät miehet. Kaartilai-
set näyttivät kuitenkin Tanelin rinnalla pik-
kupojilta, joten häntä ei huolittu joukkoon. 
Kuningas maalautti kuitenkin Cajanukses-
ta kuvan, joka asetettiin esille yhteen Pots-
damin linnan saliin.

Englannissa Cajanus kävi kaksikin ker-
taa. Ensimmäisen vierailunsa aikana vuon-
na 1734 hän oli Montagun herttuan Johnin 
ovenvartijana Boughton Housen linnassa 
Ketterinsissä. Tältä ajalta on peräisin tun-
netun hollantilais-englantilaisen hovimaa-
larin Enoch Seemanin Cajanuksesta maa-
laama luonnollista kokoa oleva muoto-
kuva, jonka herttua tilasi. Cajanus vierai-
li monessa muussakin Euroopan hovissa. 
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Hän oli eittämättä aikansa kansainvälisesti 
tunnetuin suomalainen ja arvohenkilö, jon-
ka tuttavapiiriin kuului Euroopan ylhäisön 
nimekkäimpiä edustajia.

Sotilasuralle pääsyn epäonnistuttua Da-
niel Cajanus ryhtyi näyttelemään itseään 
rahasta. Hän vieraili monissa maissa, joista 
hän viihtyi parhaiten Hollannissa. Amster-
damia hän piti usean vuoden ajan kotikau-
punkinaan, jonne hän palasi aina matkoil-
taan. Hän oli kantavieras Blaauw Janin ma-
jatalossa, jossa hän usein istui iltaa ystävi-
ensä kanssa tammea pelaten. Pitempiä mat-
koja kulkiessaan hän käytti erikoista vau-
nua, josta penkit oli poistettu, jotta hän oli-
si mahtunut sisään. Pituutensa vuoksi hän 
oli myös painava, noin 180 kiloa.

Vuonna 1853 Sanomia Turusta11 ker-
toi Cajanuksen kuolemasta ja hänen huo-
mattavaksi kasvaneen omaisuutensa jaosta 
seuraavasti:

Kun Danieli oli kyllästynyt kulkuun ym- ¸
päri maita, ja paljon rahaa koonnut, sei-
sahtui hän wiimein Haarlemin kaupungis-
sa Hollannissa, kussa hän kuoli helmik. 29 
p. 1749. Hänen ruumiin arkku oli 4 kyyn. 2 
korttelia ja 1 tuuma pitkä; ja leweydeltä 1 
kyynärä ja 9 tuumaa. Hän oli suuren osan 
kootuista rahoistansa, eli 19,500 gylleniä 
(9,650 hop. rupl. paikoilla), hyville laitok-
sille Haarlemista ja muutoin tarwitsevil-
le lahjoittanut; hänen sisarensa, jonka ei 
myöskään sanottu niitä pienimpiä olleen, 
läksi Hollantiin hänen muita warojansa 
perimään. 12

Kuollessaan Cajanus oli poikamies ja 46 
vuoden ikäinen. Hänet haudattiin valtavas-
sa arkussaan St. Bavon kirkon alakuoriin. 
Haarlemin ylhäisö oli lukuisana läsnä hau-
tajaisissa.

Vuonna 1975 Suomen valtio osti Lon-
toosta Daniel Cajanusta eli ”pitkää suoma-

laista” esittävän Enoch Seemanin vuonna 
1734 maalaaman taulun. Kansallismuseos-
sa säilytettävän taulun hinta oli 4 000 pun-
taa eli noin 36 000 silloista markkaa. Haar-
lemissa, St. Bavon kirkossa, on myös yksi 
Cajanuksesta maalattu muotokuva, ja kir-
kon pylvääseen on merkitty hänen pituu-
tensakin. Myös Cajanuksen luuranko oli 
pitkät ajat säilytettynä kirkossa, mutta se 
on sieltä sittemmin hävinnyt. Frans Hals 
-museon kokoelmissa on hänen valtavan 
iso paitansa ja kolme jalkinetta.13

Enoch Seemanin vuonna 1734 maalaama muo-
tokuva Daniel Cajanuksesta. – Kuva: Museovi-
rasto.
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Suomalaiset Belgian Kongossa

Suomalaisten varhaisista yhteyksistä Bel-
giaan on kirjallisuudessa hyvin vähän tie-
toja. Yksi mielenkiintoinen Belgiaan liitty-
vä suomalaisen siirtolaisuuden erityisjuon-
ne oli 1900-luvun alussa Belgian silloiseen 
siirtomaahan Belgian Kongoon suuntautu-
nut ns. masinistisiirtolaisuus. Siirtomaansa 
luonnonrikkauksien hyödyntämiseksi Bel-
gian oli luotava koskemattomaan viidak-
koon toimivat kulkuyhteydet. Tähän tar-
koitukseen 4 300 kilometriä pitkä Kongo-
joki sopi mitä parhaimmin.14

Jokilaivojen ja junien ohjaamiseen sekä 
niiden huolto- ja korjaustöihin tarvittiin 
ammattimiehiä, joita ei ollut Belgiassa riit-
tävästi. Niinpä heitä alettiin värvätä erityi-
sesti Pohjoismaista, joista koulutettuja ko-
neenkäyttäjiä oli parhaiten saatavissa. En-
simmäiset suomalaiset värvättiin Kongoon 
suomalaisilta laivoilta 1800-luvun lopulla.

Tarkkaa lukua Kongoon menneiden 
suomalaisten määrästä ei ole saatavissa.
Varmasti tiedetään kuitenkin 60 lähtijän ni-
met. Uolan (1979) arvion mukaan heitä lie-
nee kuitenkin ollut kaikkiaan 100–150. En-
simmäiset lähtijät olivat etupäässä Turus-
ta ja Tampereelta, mutta myöhemmin hei-
tä lähti myös mm. Helsingistä, Viipurista ja 
Oulusta.15

Kongon masinistisiirtolaisuutta on tar-
kasteltu lähemmin tämän teossarjan 4. 
osassa ”Kaukomaiden kaipuu” (Olavi Koi-
vukangas).

Merimiesiirtolaisuus ja 
merimieslähetystoiminta

Varhaisimmat naapurimaita kauemmas 
lähteneet suomalaissiirtolaiset olivat enim-
mäkseen merimiehiä, jotka jäivät laivois-
taan maihin joko luvallisesti tai karkaamal-
la. Suurina satamakaupunkeina Amster-

dam, Rotterdam ja Antwerpen olivat kes-
keisiä merimiesten sillanpääasemia, jonne 
jo hyvin varhain jäi yksi jos toinenkin suo-
malainen. Osa tietenkin jatkoi myöhemmin 
seilaamistaan, mutta varmasti osa joukosta 
asettui myös pysyvästi vieraalle maanka-
maralle kotimaahan enää palaamatta.

Merimiessiirtolaisuus lisääntyi erityi-
sesti 1800-luvulla, jolloin Suomenkin kaup-
palaivaston koko moninkertaistui. Tällöin 
myös merimiesten karkaamisista tuli yhä 
suurempi ongelma. Koska karkaamisesta oli 
seurauksena ankara rangaistus, eivät meri-
miehet juuri uskaltaneet palata kotimaahan 
eivätkä pestautua enää ainakaan suomalai-
sille laivoille. Merimieshuoneiden tekemien 
tilastojen mukaan suomalaislaivoilta ilmoi-
tettiin vuosien 1826–1890 välisenä aikana 
kaikkiaan 2 030 karkaustapausta ulkomai-
den satamissa. Suurin osa niistä oli tapahtu-
nut Englannin ja Amerikan satamissa. Hol-
lannissa ja Belgiassa tapauksia oli 103. Ran-
gaistusten lieventäminen sekä palkkauksen, 
ravinnon ja laivoilla vallinneiden olosuhtei-
den parantaminen vähensi olennaisesti kar-
kaamisia 1800-luvun lopulla.16

Elämä laivoilla oli kovaa ja maissa me-
rimiehet usein viettivät railakasta elämää. 
Huoli merimiesten ongelmista ilmeni mm. 
siinä, että vuonna 1875 perustettiin mui-
den Pohjoismaiden esimerkkiä noudattaen 
Suomen Merimieslähetysseura. Ensimmäi-
nen ulkomailla toiminut suomalainen meri-
miespappi aloitti työnsä Englannissa vuon-
na 1880.17 Toiminta levisi pian Englannis-
ta Manner-Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin 
sekä myöhemmin myös Australiaan ja Ete-
lä-Amerikkaan.18

Antwerpenin merimieskirkko

Suomesta aloitettiin säännöllinen laivalii-
kenne Antwerpeniin vuonna 1889. Aluksi 
suomalaisia palveli siellä norjalainen me-



190 – Benelux-maat

rimieskirkko, kunnes ensimmäinen suo-
malainen merimiespappi, Sigfrid Sirenius 
(1877–1961)19 aloitti Belgiassa toimintan-
sa vuonna 1905. Ensimmäisen maailman-
sodan vuosiksi toiminta jouduttiin keskeyt-
tämään kokonaan. Sodan jälkeen toiminta 
pääsi jatkumaan vasta 1924. Papiksi ase-
malle saapui Daniel Orädd, joka viihtyikin 
paikallaan kahdeksan vuotta. Uusi raken-
nus hankittiin seuraavana vuonna osoit-
teesta Italielei 67, jossa Suomalainen meri-
mieskirkko toimii edelleen (2008).

Orädd järjesti kirkolla merimiehille ju-
malanpalvelusten lisäksi monipuolista toi-
mintaa ja kun suomalaiset merimiehet jos-
kus joutuivat oleskelemaan Antwerpenissä 
pitkiäkin aikoja, kertyi sairaala- ja vanki-
lakäyntejäkin tavallista runsaammin. Ant-
werpenistä käsin pappi vieraili myös Hol-
lannin puolella Rotterdamissa kunnes sin-
ne saatiin perustettua oma merimieslähe-
tysasema.20

1930-luvulla Antwerpenin aseman toi-
minta laajeni niin, että se oli kävijämää-
rältään seuran asemista vilkkain. Tuolloin 
siellä merimiespappina toiminut pastori 
Alpo Aaltonen joutui vuonna 1939 palaa-
maan Suomeen rintamapalvelukseen. Ant-
werpenissä toimintaa ylläpitivät Aaltosen 
puoliso sekä aseman vahtimestari Tauno 
Liukku. Saksalaisten vallattua kaupungin 
yhteydet Suomeen katkesivat pitkäksi ai-
kaa. Vuonna 1941 myös Anna-Liisa Aal-
tonen joutui muuttamaan lapsineen Suo-
meen, mutta Tauno Liukku pysyi asema-
paikallaan sodan loppuun saakka.21

Rotterdamin merimieskirkko

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Ant-
werpenissä toimiva merimiespappi kävi 
aika ajoin pitämässä jumalanpalveluksia 
myös Rotterdamissa, jonka satama oli maa-
ilman suurimpia. Oman merimieslähetys-

aseman perustaminen Rotterdamiin katsot-
tiin kuitenkin pian välttämättömäksi. Ase-
maa varten vuokrattiin kolmikerroksinen 
rakennus, johon sijoitettiin kirkko, lukusa-
li, asemanhoitajan asunto sekä merimies-
koti. Työ alkoi maallikkojohtoisena, mutta 
vuonna 1930 asemalle saatiin vähäksi ai-
kaa merimiespappi. Huonon taloudellisen 
tilanteen vuoksi asema aiottiin seuraavana 
vuonna lopettaa, mutta keräyksien ja lahjoi-
tusten avulla toimintaa voitiin jatkaa. Me-
rimieslähetysseuran rahatilanteen paran-
nuttua Rotterdam sai vuonna 1934 jälleen 
oman merimiespapin. Kirkon paikka vaih-
teli 1930-luvulla useasti ja kävijämäärät 
heilahtelivat mm. sataman toiminnan muu-
tosten vuoksi. 22

Toisen maailmansodan sytyttyä Rotter-
damin aseman silloinen pappi Toivo Vii-
tasaari jäi asemalleen. Vuonna 1940 Rot-
terdamin aseman ja sen hoitajan kodin tu-
houduttua pommituksissa ja Saksan miehi-
tettyä Hollannin Viitasaari pysytteli vielä 
muutaman kuukauden maassa asuen meri-
mieskodissa, mutta laivaliikenteen hiljen-
nyttyä hän totesi, ettei työtä enää kannat-
tanut jatkaa ja palasi Suomeen. Sodan jäl-
keen merimieskirkon toiminta käynnistet-
tiin uudelleen niin Rotterdamissa kuin Ant-
werpenissakin.23

Apua Suomelle kriisiaikoina

Kiinnostus Suomea kohtaan on Euroopassa 
lisääntynyt yleensä kriisiaikoina. Esimer-
kiksi Venäjän vallan aikana alankomaalai-
set heräsivät tukemaan suomalaisia venä-
läisten sortoa vastaan keräämällä ns. Pro 
Finlandia –adressiin yli 1 000 allekirjoitta-
ja. Yksi heistä oli Leidenin yliopiston pro-
fessori  Willem van der Vlugt. Hän kuului 
kansainväliseen valtuuskuntaan, joka vuon-
na 1899 lähti viemään tätä protestia Venä-
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jän tsaarille Nikolai II:lle. Tämä tapahtui, 
kun tsaari oli kieltäytynyt vastaanottamasta 
ns. Suurta adressia, jonka oli allekirjoitta-
nut yli puoli miljoonaa suomalaista.24

Van der Vlugtin suvulla on ollut myö-
hemminkin suuri merkitys Alankomaiden 
ja Suomen välisten suhteiden kehittäjänä ja 
ylläpitäjänä. Willem van der Wlugtin poi-
ka A.J.Th. van der Vlugt oli mm. vuon-
na 1923 perustamassa yhdistystä nimel-
tä Suomalais-Alankomaalainen Yhdistys 
(Finsch-Neder landsche Vereeniging). Poi-
ka Willem van der Vlugt jatkoi isänsä työtä 
mm. Suomen konsulina sekä yhdistyksen 
aktiivisena jäsenenä vuosikymmeniä.

Talvisota herätti myötätuntoa Suomea 
kohtaan koko maailmassa. Suomalais-
Alankomaalainen yhdistys järjesti tuolloin 
yhdessä Hollannin Punaisen Ristin kanssa 
keräyksen sotilassairaalan lähettämiseksi 
Suomeen. Monien vaiheiden jälkeen Suo-
meen lähetettiin 34 lääkäriä ja sairaanhoi-
tajaa sekä keräysrahoilla hankittu ambu-
lanssi. Sairaala aloitti toimintansa maalis-
kuun 29.3.1940 Vierumäen Urheiluopis-
tolla. Toiminta jatkui myöhemmin Helsin-
gissä. Puolen vuoden aikana hoidettiin yli 
1 000 suomalaista sotilasta. Vuonna 1953 
Suomi antoi pienen vastalahjan lähettämäl-
lä apua hollantilaisille tulvauhreille. Wil-
lem van der Vlugt muistelee yhdistyksen 
olleen myös Suomen itsenäisyyden 50. juh-
lavuonna järjestämässä Suomeen Philips-
yhtiön varustamaa rekkaa, jossa oli laitteet 
koululaisten lääkärintarkastuksia varten.25

Suomalaiset Benelux-maissa 2. 
maailmansodan jälkeen

Benelux-maihin26 ennen toista maailman-
sotaa muuttaneista suomalaisista ei ole ti-
lastoja. Määrä lienee kuitenkin ollut hy-
vin pieni, korkeintaan muutamia henkilöi-

tä vuodessa. Pääosa heistä todennäköisesti 
oleskeli alueella vain lyhyitä aikoja. Hei-
hin kuului mm. köyliöläinen kuvanveis-
täjä ja siluettitaiteilija Emil Cedercreutz 
(1879–1949), joka opiskeli Belgiassa v. 
1902–1904 ja jatkoi myöhemmin opinto-
jaan Ranskassa v. 1906–191127.

Alankomaissa asui 1950-luvun puo-
livälissä vain 131 Suomen kansalaista. 
1960-luvun lopulle asti luku kasvoi vain 
muutamalla kymmenellä ja vasta 1970-lu-
vun alussa ylittyi 200 henkilön ja 2000-lu-
vun alussa 2000 henkilön raja. Sittemmin 
kasvu on tasaantunut ja kääntynyt jopa hie-
man laskuun. Suomessa syntyneiden hen-
kilöiden määrä Alankomaissa on kansalai-
suuden vaihtojen vuoksi luonnollisesti ol-
lut suurempi. Niinpä esimerkiksi vuonna 
1992 Suomessa syntyneitä oli 1354, kun 
Suomen kansalaisia oli 931. Alankomaissa 
syntyneitä toisen sukupolven suomalaisia 
oli tuolloin 1070, joista useimmilla äiti oli 
suomalainen (80 %) ja isä alankomaalai-
nen. Vuonna 2008 alussa Suomessa synty-
neitä oli 2 375 ja toiseen polveen kuulunei-
ta 1 510, joiden vanhemmista yli 88 %:lla 
vain toinen vanhemmista oli syntynyt Suo-
messa.28

1950- ja 1960-luvulla yli puolet eli kes-
kimäärin 55 prosenttia Alankomaissa asu-
neista Suomen kansalaisista oli miehiä. 
Seuraavalla vuosikymmenellä tilanne kään-
tyi naisten eduksi ja tämä kehitys vain vah-
vistui 1980-luvulle asti. Enimmillään jopa 
yli 78 prosenttia alankomaiden suomalai-
sista oli naisia (1986). 1990- ja 2000-luvul-
la naisten osuus on vaihdellut 70 prosentin 
molemmin puolin.

Belgiassa suomalaisperäisen väestön 
määrä on lisääntynyt lähes samaa tahtia 
kuin Alankomaissa. Väestötilastojen mu-
kaan maassa asui vuonna 1961 kaikkiaan 
212 Suomen kansalaista, joista yli 77 pro-
senttia oli miehiä. 1980-luvulle asti kasvu 
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oli hyvin vähäistä ja vasta 1990-luvun puo-
livälin jälkeen tapahtui jyrkkä käänne, kun 
Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi. 
Vuonna 2007 Belgiassa asui jo 3 120 Suo-
men kansalaista, joista liki 62 prosenttia oli 
naisia.29

Väkiluvultaan ja pinta-alaltaan pienessä 
Luxemburgissa suomalaisia on luonnolli-
sesti asunut aina vähemmän kuin muissa 
Benelux-maissa. Vuonna 1981 maassa oli 
tilastojen mukaan 81 Suomen kansalaista, 
joista yli 54 prosenttia oli naisia. Myös siel-
lä nopea kasvu tapahtui 1990-luvun puoli-
välin jälkeen. Vuonna 2007 Luxemburgis-
sa asui yli 1 000 Suomen kansalaista.30

Edellä olevista tilastoista ilmenee, että 
Benelux-maat alkoivat kiinnostaa suoma-
laisia merkittävämmin vasta sen jälkeen, 
kun Suomi oli liittynyt Euroopan unionin 
jäseneksi vuonna 1995. Sama näkyy myös 
Suomen maastamuuttotilastoista. Vuosi-
na 1995–2006 Benelux-maihin muuttanei-
ta Suomen kansalaisia oli keskimäärin yli 
500 henkeä vuodessa. Suomen muuttotap-
pio koko ajanjaksolla oli noin 2 500 kan-
salaista. 

Keskeinen tekijä muuttokehityksen taus-
talla etenkin Belgian ja Luxemburgin koh-
dalla oli Suomen EU-jäsenyys, jonka seu-

rauksena niihin siirtyi huomattava määrä 
suomalaisia erilaisiin EU:n tehtäviin. Toi-
nen vaikutin oli Euroopan yleinen talou-
dellinen yhdentyminen, jonka myötä suo-
malaisyritykset perustivat ulkomaille tytär-
yhtiöitä tai fuusioituivat eurooppalaisten 
yritysten kanssa. Suomalaisyrityksillä on 
ollut paljon tytäryrityksiä nimenomaan Be-
nelux-maissa31. Myös täysin ulkomaiset tai 
monikansalliset yritykset ovat houkutelleet 
yhä enemmän suomalaisia palvelukseensa. 
Toisaalta yhdentymiskehitys on lisännyt 
opiskelumahdollisuuksia mm. erilaisten 
vaihto-ohjelmien puitteissa. Muuttoliik-
keen lainalaisuuksien mukaisesti maasta-
muuton vaihtelut ovat heijastaneet talous-
suhdanteita. 1990-luvun puolivälin jälkei-
nen hyvä talouskehitys Euroopassa loi työ-
mahdollisuuksia, jotka houkuttelivat myös 
suomalaisia.

Enemmistö Benelux-maihin muutta-
neista on ollut naisia. Belgian ja Luxem-
burgiin muutto oli tosin joinakin 1990-lu-
vun vuosina jopa miesvoittoista. Kohde-
maiden väestötilastojen mukaan niissä asu-
nut suomalaisväestö on ollut vieläkin nais-
voittoisempaa, mistä voidaan päätellä, että 
naiset ovat taipuvaisempia jäämään ulko-
maille pysyvästi.

Benelux-maissa asuneet Suomen kansalaiset 1961–2007.

Vuosi
Alankomaat Belgia Luxemburg

Hlöä Naisia % Hlöä Naisia % Hlöä Naisia %

1961 123 43,9 212 32,5 - -
1971 234 - 221 52,9 - -

1981 582 74,4 278 57,9 81 54,3

1991 838 74,1 591 56,9 250 57,5

1996 1286 71,6 1474 60,8 300 -

2001 1980 67,9 2819 61,0 763 58,7
2007 1982 71,7 3120 61,9 1044 -

Lähde: Benelux-maiden väestötilastot..
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Suomen kansalaisten maastamuutto Benelux-maihin 1980–2006.

Maastamuuttaneet 1980–1989 1990–1999 2000–2006 Yhteensä

Alankomaat 438 1 036 1 382 2 856
Belgia 249 1 452 1 439 3 140
Luxemburg 196 469 467 1 132
Yhteensä 883 2 957 3 288 7 128
Naisten osuus muuttaneista
Alankomaat 72,1 60,0 59,0 61,4
Belgia 56,2 53,6 56,5 55,1
Luxemburg 53,6 56,5 55,0 55,4
Yhteensä 63,5 56,3 57,4 57,7
Nettomuutto (= Suomen muuttotappio)
Alankomaat –147 –541 –331 –1019
Belgia –99 –954 –427 –1 480
Luxemburg –75 –291 –196 –562
Yhteensä –321 –1 786 –954 –3 061

Lähde: Suomen viralliset väestönmuutostilastot 1980–2000 (Tilastokeskus).

0

100

200

300

400

500

600

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Luxemburg

Belgia

Alankomaat

Henkilöä

Suomen kansalaisten maastamuutto Benelux-maihin 1980–2006.

Lähde: Väestönmuutostilastot 1980–2006 (Tilastokeskus).



194 – Benelux-maat

Iältään Benelux-maihin muuttajat ovat 
olleet vanhempia kuin maastamuuttajat 
keskimäärin. Iäkkäämpiä ovat olleet vain 
Espanjaan, Portugaliin ja Itä-Euroopan en-
tisiin sosialistisiin maihin muuttaneet. Bel-
giaan ja Luxemburgiin muuttaneista suu-
rin osa on ollut iältään 25–45-vuotiaita. 
Toisaalta lapsia on ollut suhteellisen pal-
jon, joten muuttajat ovat olleet usein per-
heellisiä. Alankomaihin siirtyneet ovat poi-
kenneet heistä vain hieman lasten määrän 
ollessa jonkin verran pienempi ja nuorten 
määrän vastaavasti suurempi. Nämä erot 
ovat heijastuneet myös siviilisäätyjakau-
tumassa: Alankomaihin muuttaneissa nai-
mattomien osuus on selvästi suurempi ja 
naimisissa olevien pienempi kuin Belgian 
ja Luxemburgin kohdalla.

Luxemburgiin muuttaneet suomalaiset 
ovat muihin Euroopan maihin verrattuna 
olleet kaikkein korkeimmin koulutettuja. 
Heti seuraavana ovat Belgiaan siirtyneet ja 
aivan kärkipäähän sijoittuvat myös Alan-
komaihin, Sveitsiin, Ranskaan ja Itävaltaan 
muuttaneet.

Europan unioni muuttoliikkeen siivittäjänä

Suomen valmistautuminen EU:n jäsenyy-
teen alkoi näkyä muuttoliikkeessä vuonna 
1994, kun unionin palvelukseen ryhdyt-
tiin rekrytoimaan työntekijöitä Suomes-
ta. Alkuun sen elimien palvelukseen arvi-
oitiin palkattavan noin 150 suomalaista, 
mm. 30 sihteeriä, ja määrän laskettiin kas-
vavan viidessä vuodessa noin 500 henki-
löön. Kasvu oli kuitenkin nopeampaa, sil-
lä vuonna 1998 EU:n palveluksessa ollei-
den suomalaisten määräksi arvioitiin noin 
900–1 000, joista noin 200 oli kääntäjiä 
tai tulkkeja.32 2000-luvun alussa Brys-
selissä oli yhden arvion mukaan liki 400 
suomen kielen kääntäjää.33

Vuonna 2005 EU-komissiossa työsken-
teli 615 ja Euroopan Parlamentissa 155 
suomalaista. Jälkimmäisistä noin kolman-
nes työskenteli Brysselissä ja loput Luxem-
burgissa. Myös Suomen hallitus, yksittäi-
set ministeriöt, eri kansalliset organisaatiot 
(kuten työväenjärjestöt, työnantajajärjes-
töt, puolueet, maakuntaliitot), kansainvä-
liset koulut (Eurooppa-koulut, Skandinavi-
an School) sekä Suomen Merimieslähetys 
ovat työllistäneet belgiansuomalaisia.34

EU on ollut myös merkittävä lakimies-
ten työllistäjä. Yksi korkeimmille paikoille 
yltäneistä  on vuonna 1995 Euroopan par-
lamentin ensimmäiseksi oikeusasiamie-
heksi nimitetty Jacob Söderman. Vuonna 
1999 hänet valittiin tehtävään toiselle kau-
delle.36 Toinen korkeaan asemaan EU-oi-
keuselimissä noussut suomalainen on Tu-
russa syntynyt Allan Rosas, joka nimettiin 
vuonna 2001 EU-tuomioistuimen tuoma-
riksi (2002–). Pari vuotta myöhemmin hä-
net valittiin tuomioistuimen tuomarijaos-
ton puheenjohtajaksi. Jo ennen tuomariksi 
nimeämistään hän toimi Euroopan komis-
sion oikeudellisena pääneuvonantajana ja 
sen oikeudellisen yksikön varapääjohtaja-
na (1995–2001).37

EU-lakimiesten keskustelu- ja yhteyden-
pitofoorumina on ollut epävirallinen yhdis-
tys SeuLa, jonka piirissä on toiminut noin 
100 suomalaista lakimiestä.38

Kääntäjien ja tulkkien ohella suoma-
laiset ovat voineet avointen ”kilpailujen” 
kautta hakeutua EU:n palvelukseen mm. 
avustaviksi virkamiehiksi, hallintoavusta-
jiksi, sihteereiksi, toimistovirkailijoiksi, 
vahtimestareiksi ja autonkuljettajiksi.

EU-tehtäviin siirtyneiden vanavedes-
sä Benelux-maihin on muuttanut kotiapu-
laisia (au paireja) hoitamaan kiireisten vir-
kamiesten, yritysjohtajien ja muiden toi-
mihenkilöiden lapsia. Lisäksi EU on vetä-
nyt puoleensa mm. kirjeenvaihtajia ja mui-
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ta media-alan ammattilaisia. Esimerkiksi 
vuonna 2002 Brysselissä toimi yli 20 sinne 
akkreditoitua toimittajaa ja kuvaajaa.39

Huomattavan määrän suomalaisia on 
vetänyt Eurooppaan yrityselämä. Sekä ko-
timaiset että ulkomaiset ja monikansalliset 
yritykset ovat tarjonneet hyvän palkan li-
säksi suomalaisille houkuttelevia urakehi-
tysmahdollisuuksia sekä tilaisuuden hank-
kia uusia elämänkokemuksia. Joillakin suu-
rilla suomalaisilla paperialan vientiyrityk-
sillä oli ollut myyntitoimistoja alueella jo 
vuosikymmeniä, mutta vasta 1970-luvulla 
tilanne alkoi muuttua merkittävästi. Yrityk-
set avasivat yhteisen Brysselin toimistonsa 
1974. Ne olivat myös aktiivisia ”lobbarei-
ta” Suomen saamiseksi Euroopan unionin 
jäseneksi. Esimerkiksi vuonna 1987 Belgia 
oli Suomesta ulkomaille tehtyjen sijoitus-
ten listalla neljäntenä Ruotsin, Tanskan ja 
Yhdysvaltojen jälkeen. Kaikkiaan suoma-
laisomisteisia yhtiöitä oli tuolloin maassa 
toistakymmentä. Tuotanto- ja myyntiyhti-
öitä oli yli 40. 2000-luvun alussa Belgias-

sa oli Finpron arvion mukaan 30–40 ison 
suomalaisen yrityksen konttoria ja lisäksi 
vaihteleva määrä pienempien yritysten toi-
mistoja. Tärkeimpiä vientituotteita olivat 
paperin ohella teräs- ja kemianteollisuuden 
tuotteet.

Vuonna 2005 Belgian markkinoilla oli 
200 suomalaista yritystä ja 30 tytäryhtiö-
tä. Suurimpia yrityksiä olivat Nokia, UPM-
Kymmene, Kemira, Valio, G.W. Sohlberg, 
Partek, Raisio Chemicals, Rosenlew ja 
Kone, joka hankki amerikkalaiselta yhtiöltä 
Liegessä sijaitsevan  hissitehtaan jo vuon-
na 1975.40 Nämä yhtiöt ovat tarjonneet lu-
kuisia työpaikkoja suomalaisille ekspatri-
aateille.41 Yrityselämässä työskentelevien 
suomalaisten ammatillista rakennetta Be-
nelux-maissa kuvaavat hyvin mm. ammat-
tinimikkeet maajohtaja, konttoripäällikkö, 
myyntipäällikkö, ohjelmankehittäjä ja ark-
kitehti.

Muuton motiivit

Benelux-maat poikkesivat jo 1980-luvulla 
muista Länsi-Euroopan maista siinä, että 
niihin muutettiin huomattavasti muita mai-
ta useammin työhön liittyvien syiden vuok-
si.42 Maastamuuttoilmoitusten mukaan noin 
75 prosenttia oli muuttanut näihin maihin 
jonkin työsyyn vuoksi, kun esimerkiksi 
Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin siirtyneis-
tä tällaisen syyn oli maininnut runsas 40 
prosenttia ja Isoon-Britanniaan muuttaneis-
ta noin joka kolmas. 1990-luvun osalta ei 
vastaavia lukuja ole selvitetty, mutta ottaen 
huomioon Suomen EU-jäsenyyden ja yri-
tyselämän kansainvälistymisen vaikutukset 
työmarkkinoihin on oletettavaa, että työn 
merkitys Benelux-maihin muuton syynä on 
pysynyt vähintään ennallaan ellei lisäänty-
nytkin. Ilmeinen muutos on tapahtunut sii-
nä, että erilaisten projektiluontoisten ja mää-

Korkeita EU-virkamiehiä
EU:n valtavasta käännöstyöstä vastaa-
van Euroopan komission käännöspal-
veluosaston pääjohtajana on vuodesta 
2004 lähtien toiminut Juhani Lönnroth. 
Alaisenaan hänellä on Brysselissä 2 500 
lingvistiä ja kääntäjää, kymmenen pro-
senttia komission työvoimasta. Aikaisem-
min Lönnroth toimi komission työ- ja sosi-
aaliosaston varapääjohtajana. Komission 
palveluksessa hän aloitti vuonna 1995. 
Sitä ennen hänellä oli jo pitkä ura kan-
sainvälisissä tehtävissä mm. kansainvä-
lisen työjärjestön ILO:n ja OECD:n pal-
veluksessa. Ennen Lönnrothia komissi-
ossa työskenteli tutkimus- ja tiedeosas-
ton pääjohtajana professori Jorma Routti 
vuosina 1995–2000.35
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räaikaisten töiden merkitys maastamuuton 
syynä on entisestään kasvanut, mikä toden-
näköisesti koskee vielä muita maita koros-
tuneemmin juuri Benelux-maita.43

Avioituminen on ollut myös merkittävä 
muuton motiivi etenkin Alankomaihin siir-
tyneillä. Opiskelun ja muiden syiden mer-
kitys on sen sijaan ollut melko vähäinen.

”Eurosiirtolaisuus” on aiheuttanut mo-
nissa perheissä muutoksia puolisoiden su-
kupuolirooleihin. Kun perheet aiemmin 
liikkuivat pääasiassa miehen työn perässä 
sekä kotimaassa että ulkomailla, on hyvin 
suuri osa euromuuttajista lähtenyt liikkeel-
le vaimon työn takia. EU:n palveluksessa 
olevista suomalaisista kaksi kolmasosaa 
on ollut naisia. Vaikka enemmistö on ollut 
perheettömiä, on joukossa silti ollut paljon 
myös perheellisiä. Yhden arvion mukaan 
perheellisistä noin kolmasosa olisi muut-
tanut vaimon työn vuoksi.44 Tyypillistä on 
ollut se, että EU:n palveluksessa olleista 
vain toinen puoliso on käynyt työssä. Palk-
kataso on kuitenkin ollut niin korkea, että 
se on vastannut kahden palkkaa Suomes-
sa. Kotiin jääneen puolison vaikeudet löy-
tää työtä tai Suomesta saadun virkavapaan 
päättyminen ovat kuitenkin olleet yksi ta-
vallisimmista syistä, joiden vuoksi perheet 
ovat palanneet Suomeen. Suomen suhteel-
lisen alhainen palkkataso useimpiin mui-
hin EU-maihin verrattuna on toisaalta ollut 
monille merkittävin paluun este.45

Suomalaisten yhdistykset ja muut 
yhteisöt Benelux-maissa

Benelux-maiden suomalaisyhteisön nopea 
kasvu 1990-luvulla yhdessä alueen pien-
ten etäisyyksien kanssa ovat luoneet hyvät 
edellytykset suomalaisten keskinäiselle yh-
teistoiminnalle. Tällä toiminnalla on kui-
tenkin alueella jo varsin pitkät perinteet.

Belgiassa suomalaisten yhteistoimin-
ta on keskittynyt Merimieskirkon, Suomi-
Klubi a.s.b.l. -yhdistyksen ja koko Bene-
lux-alueella toimivan Suomen kulttuuri-
keskuksen ympärille. Pinta-alaltaan pie-
nessä maassa nämä yhteisöt ovat olleet tii-
viissä yhteistyössä keskenään. Merimies-
kirkko on ollut keskeinen yhteen kokoaja 
myös Alankomaissa. Yhdistystoiminta on 
tapahtunut pääasiassa Alankomaat–Suomi 
-yhdistyksen puitteissa. Yksittäisenä tapah-
tumana merkittävä on ollut vuodesta 1989 
lähtien vuosittain järjestetty Naisten päivät 
-tapahtuma. Luxemburgissa suomalaisilla 
ei ole ollut varsinaista yhdistystoimintaa. 
Sen sijaan Suomi-koululla on siellä kuten 
muissakin Benelux-maissa ollut tärkeä lap-
sia ja heidän vanhempiaan yhdistävä rooli. 
Yrityselämässä mukana olleet ovat lisäksi 
voineet tavata toisiaan kauppakiltojen tilai-
suuksissa.

Merimieskirkko suomalaisyhteisön 
kokoajana

Toisen maailmansodan vuoksi keskeytynyt 
Antwerpenin merimieskirkon toiminta py-
rittiin sodan päätyttyä käynnistämään mah-
dollisimman nopeasti uudelleen. Alpo Aal-
tonen palasi sinne 1946 ja korjattu kirkko 
pystyttiin avaamaan seuraavana vuonna. 
Suomalainen laivaliikenne Antwerpeniin 
kasvoi samoihin aikoihin ja kävijämäärät 
lähtivät nopeasti kasvuun ja säilyivät kor-
keina koko 1950-luvun. Useina vuosina 
Antwerpenin asema oli kävijämäärältään 
suomalaisista merimieskirkoista suurin. 
Kävijät olivat pääasiassa merenkulkijoita, 
sillä suomalainen siirtokunta oli Belgiassa 
vielä pieni. 1960-luvulla myös Antwerpe-
nin toimintaa alkoi hankaloittaa laivojen 
satamassa oloaikojen lyhentyminen.

Kehityssuunta vahvistui 1970-luvul-
la, jolloin toiminta keskittyi yhä enem-
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män työntekijöiden käynteihin laivoil-
la. 1980-luvulla kävijämäärät lähtivät taas 
nousuun, mutta kuten muuallakin, tämä ei 
johtunut laivaliikenteen kasvusta, vaan kä-
vijäkunnan rakenteen muutoksesta. Suo-
malainen siirtokunta Belgiassa alkoi kas-
vaa vakituisesti tai tilapäisesti maassa oles-
kelevien suomalaisten ansiosta. 1990-lu-
vulla ”euro-virkamiesten” suuri määrä kas-
vatti siirtokuntaa entisestään. Samalla tuli 
ajankohtaiseksi toiminnan ulottaminen 
Brysselin seudulle. Toinen kävijämääriä 
kasvattanut seikka oli kansainvälisen rek-
kaliikenteen kasvu ja Antwerpenin kirkon 
tärkeä asema suomalaisten rekkamiesten 
tukikohtana. Tilanahtauteen saatiin helpo-
tusta vuonna 1993, kun merimieskirkon 
naapuritontille valmistui Suomi-talo, josta 
saatiin tilat myös merimieskirkolle. Uudet 
tilat houkuttelivat paikalle entistä enem-
män kävijöitä ja vuonna 1997 Antwerpen 
olikin kävijämäärältään suurin suomalai-
sista merimieskirkoista.46

Suomalaisen siirtokunnan ollessa pieni 
pidettiin Antwerpenissä jumalanpalveluk-
sia aina tarpeen mukaan. Pitempään maas-
sa asuvien suomalaisten määrän kasvaessa 
toiminta muuttui vakinaisemmaksi ja ju-
malanpalveluksia alettiin pitää myös Brys-
selissä. Lisäksi Antwerpenin pappi ryhtyi 
pitämään jumalanpalveluksia Luxembur-
gissa, jonka suomalaissiirtokunta kasvoi 
1990-luvulla varsin huomattavaksi. Lapsil-
le pidettiin pyhäkoulua sekä Antwerpenis-
sä että Luxemburgissa. Kirkon ohjelmaan 
on kuulunut myös perinteisten juhlapyhi-
en vietto, harrastustoimintaa ja kulttuuri-
tapahtumia, joiden järjestäminen helpottui 
huomattavasti Suomi-talon valmistumisen 
jälkeen.47

1970-luvulla merimiesten tilalle kirkon 
asiakkaina tulivat erilaiset ”pummit”, ”elä-
mäntaiteilijat” ja suomalaiset turistit, jot-
ka aiheuttivat ongelmia erityisesti viikon-

loppuisin. Sittemmin nämä sosiaalitapauk-
set ovat hävinneet lähes kokonaan, samoin 
perinteiset sairaalakäynnit ja ennen niin lu-
kuisat vankilakäynnit. Kirkon vierashuo-
neiden yöpymismäärä sen sijaan moninker-
taistui sen jälkeen kun Suomi-taloon saatiin 
vanhan kirkkosalin paikalle vierashuoneita. 
Kävijämäärää lisäsi myös saunatilojen laa-
jennus ja erilaiset merimieskirkon järjestä-
mät retket. Alueella asuvat suomalaiset au 

Vuonna 1937 Belgiaan muuttanut Martta Liukku 
(1908–2004) kuuului Benelux-maiden suoma-
laisiin ”veteraaneihin”. Jo sitä ennen hän oli eh-
tinyt palvella vuoden verran Alankomaissa Rot-
terdamin merimiespapin perheen apuna. Ant-
werpenin merimieskirkossa hän tapasi tulevan 
miehensä, kirkon vahtimestarina toimineen Tau-
no Liukun. Pariskunnalle syntyi kuusi lasta. Jää-
tyään leskeksi Martta Liukku siirtyi merimieskir-
kon apuemännäksi, jossa tehtävässä hän toimi 
vuoteen 1982 asti. Yhteys kirkolle jatkui tiiviinä 
senkin jälkeen. Kuollessaan vuonna 2004 Mart-
ta Liukku oli 96-vuoden ikäinen.69 – Kuva: Suo-
men Merimieskirkko.
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pairit, joita oli 2000-luvun alussa noin 300, 
ja opiskelijat, joita oli satakunta vähemmän, 
ovat tehneet omia retkiään.48

Vuonna 2000 Antwerpenin assistentin 
virka muutettiin papin viraksi ja sen hal-
tija muutti asumaan Brysseliin. Merimies-
kirkon toiminta Brysselissä keskitettiin ns. 
EU-korttelissa sijaitsevaan ekumeeniseen 
van Maerlant-kappeliin, jolloin myös me-
rimieskirkon Brysselin –työlle saatiin va-
kituinen osoite.49 

Toinen maailmansota katkaisi Meri-
mieskirkon toiminnan myös Rotterdamis-
sa. Sen uudelleen käynnistämisessä oli 
suuria ongelmia ja asema saatiin toimin-
taan vasta vuonna 1955, kun tuhoutuneen 
kirkon tilalle oli saatu uusi ja Antwerpenin 
entinen pappi Alpo Aaltonen oli lähetetty 
aloittamaan työ uudelleen.50

1960-luvulla Rotterdamin merimieskir-
kon toiminta laajeni voimakkaasti. Kävijä-
määrää kasvattivat lisääntynyt laivaliiken-
ne, kirkkosalin uusiminen sekä saunan ra-
kentaminen kiinteistöön. 1970-luvulla lai-
vojen satamassa oloaikojen lyheneminen 
ja pitkä matka satama-alueelta kirkolle vai-
keuttivat merimiesten pääsyä sinne. Meri-
miespappi pyrki kuljettamaan merimiehiä 
kirkolle ja käymään itse laivoissa. Meri-
miesten tilalle kirkolla kävijöiksi alkoi tul-
la yhä enemmän Alankomaissa pysyvästi 
tai tilapäisesti asuvia suomalaisia.

Vuonna 1972 Merimieslähetysseura pys-
tyi ostamaan kirkon naapurirakennuksen, 
jolloin rakennukset yhdistämällä saatiin lu-
kusalille lisätilaa sekä uusi papin asunto. 
Uudet tilat vihki käyttöön presidentti Kek-
konen Alankomaiden matkallaan samana 
vuonna. Kävijöiden enemmistöksi muo-
dostuivat tämän jälkeen suomalaisen siir-
tokunnan jäsenet.

1990-luvulla Rotterdamin merimies-
kirkon toiminta kärsi taloudellisista ongel-
mista. Menoja vähennettiin mm. siirtämäl-

lä osa toiminnoista Suomesta tulleille va-
paaehtoisille sekä hankkimalla maassa toi-
mivia suomalaisyrityksiä kirkon kannatta-
jajäseniksi.51

Rotterdamin merimieskirkolla on toi-
mitettu jumalanpalvelusten lisäksi taval-
lisia kirkollisia tehtäviä, etenkin kasteita. 
Vihkilupaa Rotterdamin merimiespapilla 
ei kuitenkaan ole ollut 1980-luvun jälkeen. 
Rotterdamista käsin on jumalanpalveluksia 
pidetty muuallakin Alankomaissa. Kirkol-
la ovat kokoontuneet myös erilaiset harras-
tuspiirit ja kansallisia juhlapyhiä on vietet-
ty yhdessä tai erikseen Alankomaat–Suomi 
Yhdistyksen kanssa.52

Suomi-Klubi a.s.b.l.

Belgiansuomalaisten Suomi-Klubin perus-
tava kokous pidettiin vuonna 1978 Water-
loossa. Paikalla oli 14 suomalaisrouvaa: 
Yvonne Allamanis, Erja Bäckström, Sai-
mi Dreiss, Sirpa Halén, Elisabeth Hortling, 
Anja Hämeen-Anttila, Kaarina Leskinen 
Jones, Kerstin Laurenzen, Seija Linden, 
Anneli Lloyd, Mirja Nieminen, Christina 
Salvesen, Anna-Greta Vanhassel ja Maria 
Wiebenga. Yhdistysrekisteriin kirjattiin vi-
rallisiksi perustajajäseniksi Marik Majorin, 
Raili de Keyzer, Eira Kaarina Christides, 
Sirpa Halén ja Maria Wiebenga, joista kol-
me ensin mainittua olivat Belgian kansalai-
sia. Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia 
suomalaisten yhdyselimenä ja helpottaa 
heidän sopeutumistaan belgialaiseen elä-
mäntapaan sekä ylläpitää yhteyksiä Suo-
meen ja suomalaisuuteen.54

Suomi-Klubin perustajat olivat kaikki 
naisia, ja naisvaltaisuus on ollut sille lei-
mallista siitä lähtien. Ensimmäisen vuosi-
kymmenen yhdistys toimi lähinnä ”suoma-
laisrouvien kerhona”. Toinen vuosikym-
men oli nopeaa kasvun kautta suomalaisten 
voimistuneen Belgiaan muuton seuraukse-
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Kaarina Leskinen
Yksi Belgian Suomi-Klubin perustajista oli 
Kaarina Leskinen, joka valittiin Miss Suo-
meksi vuonna 1962. Kaarina on yksi me-
nestyneimpiä Suomen missejä kautta aiko-
jen. ”Misseyden” jälkeen hän teki mallintöitä 
ympäri maailmaa. Juhannuksena 1965 hän 
avioitui brittiläisen Peter Jonesin kanssa, 
mutta avioliitto päättyi myöhemmin eroon 
(1983). Liitosta syntyi kaksi poikaa, Michael 
ja Stephen. Belgiassa Kaarina Leskinen on 
toiminut oppaana ja matkailualan yrittäjänä 
vuosikymmeniä.57

na. Sittemmin kasvu on tasaantunut ja yh-
distyksestä tullut yksi suurimmista ulko-
suomalaisyhdistyksistä. Vuonna 2007 sen 
jäsentalouksien määrä oli vajaat 600. Kos-
ka jäsenmäärä on laskettu talouksittain, on 
yhdistyksen piiriin kuuluvien henkilöjä-
senten määrä siihen nähden ollut noin kol-
minkertainen.

Suomi-Klubin jäsentalouksien määrän 
 kehitys:55

1979   79
1989 162
1995 325
2000 774
2005 762
2007 584

Yrityselämän ja EU:n vaikutus klubin toi-
minnassa on 1990-luvulta lähtien näkynyt 
siinä, että esimerkiksi sen johtokunnan jä-
senistä ja varajäsenistä moni on asunut 
maassa vasta muutaman vuoden ja toimi-
nut suomalaisen tai monikansallisen yri-
tyksen tai EU:n palveluksessa. Yhtä selväs-
ti tämä on näkynyt tuskin missään muus-
sa euroopansuomalaisessa yhdistyksessä, 
vaikka samansuuntaista kehitys on ollut 
niissäkin. Perinteisesti näiden yhdistysten 
jäsenistö on koostunut maassa pitempään 
asuneista henkilöistä, etenkin avioitumisen 
myötä maahan tulleista naisista. Jäsenpoh-
jan muutos on vaikuttanut myös toiminnan 
sisältöön, joka on yhä enemmän koostunut 
samanlaisista harrastuksista kuin Suomes-
sa. Jäsenistön vaihtuvuus on samalla li-
sääntynyt, koska moni on palanut muuta-
man vuoden päästä kotimaahan tai siirty-
nyt johonkin toiseen maahan.

Keskeisellä sijalla Suomi-Klubin toi-
minnassa ovat olleet erilaiset juhlat, kult-
tuuritapahtumat, matkat, urheilu ja liikunta, 
kerhotoiminta ja edunvalvonta sekä kym-
menen kertaa vuodessa ilmestyvä Parlööri-
niminen jäsenlehti. Klubin aikaansaannosta 
on myös maahan muuttaville suomalaisille 

julkaistu Tervetuloa Belgiaan -opas. Mo-
nipuoliseen kerhovalikoimaan ovat kuulu-
neet mm. vauva- ja leikkipiirit, kirjakerho, 
Villeroy & Boch -astiakerho, Klubi-Pubin 
saunaillat, Suomi-motoristit ja Viherpeuka-
lot.56

Alankomaat–Suomi Yhdistys

Alankomaat–Suomi Yhdistyksen juuret 
ovat vuonna 1923 perustetussa Suomalais–
Alankomaalaisessa Yhdistyksessä. Tuohon 
aikaan Suomella oli jonkin verran kaup-
pasuhteita, mm. paperinvientiä, Alanko-
maihin. Aikaisemmin mainittu professori 
A.J.Th van der Vlugt oli keskeinen henkilö 
yhdistyksen perustamisessa. Hän piti lähei-
siä suhteita Suomeen kuolemaansa saakka 
ja oli Suomessa tunnettu henkilö. Hän kir-
joitti useissa kansainvälisissä lehdissä Suo-
men asioista ja välitti juristina Suomen ja 
Ahvenanmaan välisessä kiistassa Kansain-
liitossa. Hän tunsi suomalaisia valtiomie-
hiä kuten presidentti Ståhlbergin, joka vie-
raili lomamatkalla van der Vlugtien koto-
na vuonna 1923. Tämä oli todennäköises-
ti alkusysäys yhdistyksen perustamiselle. 
Myöhemmin hänen poikansa Willem jat-
koi työtä mm. Suomen konsulina ja Alan-
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komaat–Suomi Yhdistyksen jäsenenä vuo-
sikymmenien ajan.58

1930-luvulta sota-aikaan yhdistys jär-
jesti aktiivisesti jotain juhlia juhannukse-
na ja joulukuun 6. päivänä, mutta jäsenten 
määrä oli vielä silloin varsin pieni. Sodan 
jälkeen jäsenmäärä kasvoi lähes 200:aan 
yhdistyksen saadessa johtoonsa merkittä-
vissä asemissa olleita alankomaalaisia. 

Yhdistyksen toiminta oli ilmeisesti jos-
sain vaiheessa vaarassa lopahtaa, koska Wil-
lem van der Vlugtin mukaan sen toimintaa 
jatkamaan perustettiin uusi yhdistys:

”Van Lennep puheenjohtajana joutui  ¸
sen tosiasian eteen, että yhdistyksen rin-
nalle haluttiin perustaa suomalainen kau-
pallinen yhdistys, mikä ei luultavasti olisi 
ollut hyväksi yhdistykselle. Minua pyydet-
tiin tuolloin puhumaan herrojen Biermond 
ja Spruit sekä konsuli Brunan kanssa etsien 
ratkaisu ongelmaan. Tämä johti uuteen yh-
distykseen –  nykyiseen Alankomaat–Suomi 
-yhdistykseen.”

Yhdistyksen puheenjohtajat olivat yli vii-
den vuosikymmenen ajan merkittävissä 
asemissa olleita hollantilaisia, mm. Suomen 
konsuleita. Ensimmäinen hollanninsuoma-
lainen puheenjohtaja oli viipurilaissyntyi-
nen Max Sittkoff vuosina 1979–1982. Seu-
raava suomalainen puheenjohtaja oli Terttu 
Jansen-Heikurainen (1995–1998). Yhdis-
tyksen hallitus ja jäsenistö on vuosien mit-
taan muutenkin suomalaistunut.

Alankomaat–Suomi Yhdistyksen ensi-
sijaisena tavoitteena on ollut maiden vä-
listen suhteiden edistäminen ja Suomi-tun-
temuksen lisääminen Alankomaissa. Vuo-
sien myötä siitä on kuitenkin tullut yhä 
enemmän hollanninsuomalaisten keskinäi-
sen yhteydenpidon foorumi. Muiden ystä-
vyys- ja ulkosuomalaisyhdistysten tavoin 
se on järjestänyt mm. perinteisiä suoma-

laisia itsenäisyys-, juhannus- ja vappujuh-
lia sekä suomalaisia kulttuuritapahtumia 
kuten elokuvanäytöksiä, esitelmiä ja näyt-
telyitä. Yhdistys on vuodesta 1997 lähtien 
julkaissut viisi kertaa vuodessa ilmestyvää 
Aviisi-lehteä. 1990-luvulla yhdistyksen jä-
senmäärä vaihteli 800–900 välillä. Vuonna 
2008 jäseniä oli vajaat 600.59

Vaikka Alankomaat–Suomi Yhdistys 
on siis muodollisesti ennen muuta mai-
den välinen ystävyysseura, on sen toimin-
ta monilta osin vastannut perinteisen ulko-
suomalaisseuran toimintaa maassa asuvi-
en suomalaisten yhdyssiteenä. Jäsenistös-
tä huomattava osa on ollut maassa asuvia 
suomalaisia – tavallisesti alankomaalaisine 
puolisoineen. Ilmeisesti tästä syystä ei ole 
katsottu tarpeelliseksi perustaa pelkästään 
suomalaisille tarkoitettua yhdistystä.

Suomi-Luxemburg-seura

Luxemburgissa suomalaiset ovat toimi-
neen mm. Suomi-Luxemburg-seurassa 
(Finnish-Luxembourg Society a.s.b.l.), 
joka perustettiin Suomen ystävien yhdys-
siteeksi vuonna 1993. Vuonna 2008 seu-
rassa oli vajaat 400 jäsentä. Yhdistyksen 
hallitus on koostunut lähinnä suomalai-
sista. Toiminnan sisältö on ollut hyvin sa-
manlaista kuin muissa vastaavissa yhdis-
tyksissä.60

Suomen kulttuurikeskus Benelux-maissa

Antwerpeniin vuonna 1993 perustettu Suo-
men kulttuurikeskus  eli ns. Benelux-insti-
tuutti on yksi Suomen 17 kulttuuri- ja tie-
deinstituutista ulkomailla.61 Sen taustayhtei-
sönä on Suomen Merimieskirkon aloittees-
ta perustettu säätiö. Keskuksen tavoitteena 
on edistää Benelux-maiden ja Suomen vä-
listä kulttuuriyhteistyötä järjestämällä mm. 
taidenäyttelyitä, konsertteja, kirjailijatapaa-
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misia, elokuvaesityksiä ja keskustelutilai-
suuksia. Erityisenä pyrkimyksenä on ollut 
taiteilijoiden välisen yhteistyön kehittämi-
nen. Yksi tehtävä on ollut myös edistää Be-
nelux-maiden ja suomalaisten oppilaitos-
ten välistä yhteistyötä ja lisätä kiinnostus-
ta suomen kieltä kohtaan. Keskuksen toi-
minta-alueella on voinut opiskella suomea 
Antwerpenin, Amsterdamin ja Groningenin 
yliopistoissa.62

Keskus on toiminut Suomi-talossa Ant-
werpenin merimieskirkon yhteydessä. Ta-
lossa on mm. laaja kirjasto ja 150 hengen 
esitys- ja näyttelysali. Keskus on järjestä-
nyt tilaisuuksia myös muualla Belgiassa, 
Alankomaissa ja Luxemburgissa yhteis-
työssä merimieskirkon ja muiden yhteisö-
jen kanssa.

Suomi-koulut

Monien muiden Euroopan maiden tavoin 
jokaisessa Benelux-maassa on pitkään toi-
minut suomalaisille tai suomalaisperäisille 

lapsille tarkoitettu Suomi-koulu tai ns. lau-
antaikoulu, Belgiassa kaksikin.

Antwerpenin Merimieskirkon tilois-
sa kokoontuva Belgian Suomi-koulu on 
yli kolmevuotiaille tarkoitettu täydentävää 
opetusta antava koulu, jonka opetus myö-
täilee suomalaista esi- ja peruskouluope-
tusta. Koulun tavoitteena on lasten suomen 
kielen sanaston rikastuttaminen ja suoma-
laisen tapakulttuurin oppiminen ja säilyt-
täminen. Lukuvuonna 2001–2002 kou-
lu kokosi toinen lauantai yhteen yli viisi-
kymmentä lasta, puolen tusinaa opettajaa 
ja vanhempia. Koulun taustalla on Suomen 
opetushallituksen alaisena toimiva Belgian 
Suomi-koulu -yhdistys. Hyvin samanlaisin 
tavoittein ja lähtökohdin on toiminut myös 
Brysselin Suomi-koulu.63

Rotterdamin Suomalainen Lauantaikou-
lu on järjestänyt joka toinen lauantai suo-
menkielen kursseja, joita on ollut myös ai-
kuisille. Opetus on pidetty Merimieskirkon 
tiloissa. Koulu on tukenut myös ulkosuo-
malaislapsille tarkoitetun ns. Kotiperus-
koulun opetusta. Lähinnä 6–13-vuotiaille 

Ulkosuomalaisten yhdistykset ja muut yhteisöt löytää nykyisin helpoimmin internetistä.
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tarkoitettu Luxemburgin suomalainen ilta-
päiväkoulu on puolestaan kokoontunut yh-
tenä iltapäivänä viikossa Amerikkalaisen 
koulun tiloissa.64

Suomi-koulujen lisäksi Belgiassa on 
toiminut kaksi suomalaista peruskoulua 
korvaavaa koulua: toinen Eurooppakoulu 
II:n yhteydessä ja toinen Skandinaavises-
sa koulussa. Eurooppakoulu on tarkoitettu 
pääsääntöisesti Euroopan Unionin virka-
miesten lapsille.65

Benelux-maiden suomalaisia

Benelux-maissa asuva suomalaisyhteisö 
koostuu monista ikä- ja ammattiryhmis-
tä, joiden asumisaika ja oleskelun tarkoi-
tus alueella vaihtelee suuresti. Pääosalla 
on keskivertoväestöä selvästi korkeampi 
koulutus, kuten muuttotilastoistakin on il-
mennyt, ja näin ollen he toimivat yleensä 
hyväpalkkaisissa ja korkeissa tehtävissä. 
Toisaalta alueella pitempään asuneet ovat 
enimmäkseen maahan avioituneita naisia, 
joista huomattava osa on perinteiseen eu-
rooppalaiseen tapaan jäänyt hoitamaan lap-
sia ja kotia.

Pitkäaikaisia vaikuttajia

Ulkosuomalaisyhteisöjen keskuudesta on 
lähes poikkeuksetta noussut esille merkit-
täviä ja pitkäaikaisia vaikuttajia, eräänlai-
sia ”äiti- ja isähahmoja”, jotka ovat per-
soonallisuudellaan ja uutteruudellaan jät-
täneet lähtemättömän jäljen niiden histori-
aan. Alankomaissa yksi  tällainen voima-
hahmo on ollut Eila-Liisa Bakker-Hallberg 
(1918–1999). Salmen kunnassa Laatokan 
Karjalassa syntynyt Eila-Liisa Hallberg 
muutti lapsena perheensä mukana Sortava-
laan, jossa hän kävi oppikoulun. Isänsä hän 
menetti 13-vuotiaana. Äiti muutti lapsi-

neen sittemmin Helsinkiin, jossa Eila-Lii-
sa aloitti opinnot yliopistossa. Hänellä oli 
useita kirjeenvaihtotovereita ulkomailla ja 
sitä kautta hän tutustui myös tulevaan mie-
heensä, hollantilaiseen Willem Bakkeriin. 
Tämä matkusti Suomeen Eila-Liisaa tapaa-
maan saatuaan harjoittelupaikan Hollannin 
lähetystöstä Helsingissä. Talvisodan pää-
tyttyä Eeva-Liisa lähti Hollantiin (1940), 
jossa hän solmi avioliiton Willemin kans-
sa. Sodan jälkeen Willem Bakkeria pyy-
dettiin pystyttämään uudelleen Hollannin 
lähetystöä Helsinkiin ja niin he palasivat 
Suomeen. Vuonna 1955 he muuttivat per-
heeseen syntyneen neljän lapsensa kanssa 
takaisin Hollantiin. Perheen puhekielenä 
oli koko ajan suomi, jota Eila-Liisa puhui 
lapsilleen koko elämänsä ajan. Hollannis-
sa Eila-Liisa ryhtyi tekemään käännöstöi-
tä, joista yksi oli kuningatar Wilhelminan 
kirjan ’Eenzaam maar niet alleen’ kääntä-
minen. Sen ansiosta hän sai kutsun tapaa-
maan kuningatarta henkilökohtaisesti Lan-
ge Voorhouutin palatsiin.

Miehensä diplomaattityön vuoksi Eila-
Liisa muutti vielä kahdeksaksi vuodeksi 
Hampuriin, minkä jälkeen he asettuivat lo-
pullisesti Hollantiin.

Suomi oli Eila-Liisan elämässä aina tär-
keällä sijalla. Siellä hän kävi kaksi vuodes-
sa keräämässä iloa ja voimaa. Vuonna 1968 
hänestä tuli suomen- hollannin valanteh-
nyt kielenkääntäjä. Pari vuotta myöhem-
min hän perusti yhdessä Liisa Meiher-Kar-
jalaisen kanssa suomalaisten naisten piirin 
Meritädit. Meritätien tehtävänä oli alun pe-
rin tukea Merimieskirkon toimintaa, mutta 
pian sen toiminnassa nousivat tärkeämmäl-
le sijalle Haagissa ja sen ympäristössä asu-
vien suomalaisnaisten yhteiset tapaamiset 
ja jäsenten oma kulttuuripitoinen toimin-
ta. Eila-Liisa piti paljon esityksiä Suomes-
ta hollantilaisille naisyhdistyksille ja muil-
le kiinnostuneille. Hän oli myös 25 vuoden 
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ajan Karjalan-lehden kirjeenvaihtaja, mistä 
työstä hänelle myönnettiin tunnustus Haa-
gissa vuonna 1989.66

Toinen pitkäaikainen suomalaisyhtei-
sön toiminnassa mukana ollut vaikuttaja on 
Thelma Mellema, joka muutti Alankomai-
hin vuonna 1949 avioiduttuaan hollantilai-
sen kanssa. Tuohon aikaan oli vielä melko 
harvinaista, että nuoret naiset lähtivät ul-
komaille. Thelma Mellema on ollut mu-
kana merimieskirkon toiminnassa vuodes-
ta 1960 lähtien. Merimieskirkolla järjestet-
tiin jo tuolloin käsityö- ja peli-iltoja, joulu-
juhlia, myyjäisiä ja lasten lauantaikoulua. 
Myyjäisiin tehtiin paljon suomalaisia ruo-
kia, pullaa, kaalikääryleitä ja maksalaatik-
koa. Vanhemmalla iällään Thelma on kan-
tanut huolta vanhemmista kirkon jäsenistä 
ja osallistunut ystäväpiirin toimintaan.67

Yksi Alankomaat-Suomi Yhdistyksen 
merkittävistä suomalaisista puuhamie-

histä oli Viipurissa syntynyt Max Sittkoff 
(1931–1997). Hän toimi mm. yhdistyksen 
puheenjohtajana vuosina 1976–1982. Sit-
tkoff asettui pysyvästi Hollantiin vuonna 
1968 ja perusti sinne Max Sittkoff Mar-
keting nimisen yrityksen, joka alkoi tuot-
taa maahan suomalaisia design-tuotteita. 
Tuontiliike edusti Alankomaissa suoma-
laista muotoilua – mm. Iittalan lasia, Aa-
rikkaa ja Marimekkoa – lähes 30 vuotta. 
Suomalaispiireissä hän oli hyvin tunnettu 
persoona, jolle Suomen asiat ja tunnetuksi 
tekeminen olivat sydäntä lähellä.68

Taiteilijoita

Benelux-maissa asuvista taiteilijoista tun-
netuin on Helsingissä vuonna 1926 synty-
nyt lasimuotoilija Nanny Still (McKinney). 
Hän valmistui Taideteollisuuskeskuskou-
lun metallitaiteen osastolta vuonna 1949. 

Jarmo Karjalaisen muutto Alan-
komaihin käynnistyi vuonna 2003 
työpaikkailmoituksesta, jossa et-
sittiin projektikoordinaattoria Meri-
mieskirkon Benelux-maissa käyn-
nistämään perhetyön projektiin. 
Puolison, Maija Karjalaisen, kans-
sa käydyn keskustelun jälkeen 
syntyi päätös hakea paikkaa, jo-
hon hänet sitten valittiin. Työpaik-
ka oli aluksi Rotterdamissa.

Muutto Rotterdamiin merkitsi asettumis-
ta yhdelle kaupungin köyhimmistä alueis-
ta, jonka keskellä myös merimieskirkko si-
jaitsee. Alue oli etupäässä Euroopan ulko-
puolelta tulleiden maahanmuuttajien asut-
tamaa, ja Karjalaiset kokivat kuuluvansa 
siellä selkeästi vähemmistöön. Tämä opetti 
ymmärtämään erilaisuutta ja samalla omaa 
minuutta.

Kolmen vuoden päästä Kar-
jalaiset muut tivat Belgiaan Jar-
mo Karjalaisen työpaikan siir-
ryttyä Brysseliin. Projektin pai-
nopisteeksi tuli nuorisotyö, kun 
todettiin että Benelux-alueen 
suomalaiset pitivät parhaana 
perhetyön muotona lapsille ja 
nuorille suunnattua toimintaa.

Vuonna 2008 Belgiassa 
toimi kaksi Merimieskirkon toi-

mipistettä, toinen Antwerpenissa, toinen 
Brysselissä. Projektikoordinaattori Karjalai-
sen lisäksi niiden työntekijöihin kuului kak-
si pappia apunaan palveluvastaava, apue-
mäntä ja hallintosihteeri sekä suntio/kiin-
teistövahtimestari.

Jarmo ja Maija Karjalainen ovat viihty-
neet uudessa asuinmaassaan hyvin eikä 
Suomeen paluu ole ollut ajatuksissa.53

Jarmo Karjalainen – Perhetyötä Benelux-maissa
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Avioiduttuaan amerikkalaisen George 
McKinneyn kanssa hän muutti Brysseliin 
vuonna 1959. Uransa Nanny Still aloitti 
Riihimäen lasissa voittamalla heti valmis-
tumisensa jälkeen tehtaan järjestämän lasi-
kilpailun. Hän jatkoi työtään tehtaan suun-
nittelija Brysselistä käsin vuoteen 1976, 
jolloin tehdas lopetti käsityömäisen lasin 
tuotannon Riihimäellä. Lasin lisäksi Nan-
ny Still on muotoillut uransa aikana poslii-
nia, keramiikkaa, puuta, kultaa, valurautaa, 
terästä ja valualumiinia. Hän on  suunni-
tellut pääasiassa käyttö- ja koriste-esineitä, 
mm. laseja, kulhoja ja aterimia. 

Alunperin Nanny Still ei ollut suunni-
tellut kansanvälistä uraa, vaikka hän sai 
tunnustusta myös ulkomailta. Vuonna 1958 
Still sai Ranskan hallituksen apurahan jon-
ka turvin hän opiskeli kolme kuukautta 
Academié de la Grande Chaumie´ressa ku-
vanveistoa.

Belgiassa Nanny Still on pitänyt näyt-
telyitä, toiminut Design Centerin juryssä ja 
työskennellyt mm. saksalaiselle Heinrich 
Porzellanille ja belgialaiselle Cérabelille. 
Suomalaisista yrityksistä Nanny Still on 
työskennellyt mm. Hackmannille ja kulta-
keskukselle. Vuonna 1977 Nanny Still siir-
tyi kuuluisan saksalaisen Rosenthalin muo-
toilijaksi.

Nanny Still on palkittu Milanon trien-
naalissa puisista töistään vuonna 1954. Hän 
on saanut myös International Design Awar-
din Yhdysvalloissa 1965 sekä Pro Finlan-
dian 1972. 2000-luvulla Still on työsken-
nellyt vapaana taiteilijan.70

Nuorempaa suomalaista taiteilijapol-
vea Benelux-maissa edustaa laulajatar ja 
laulunopettaja Pauliina Pohjanheimo. Hä-
nen vanhempansa Arja ja Erkki Pohjan-
heimo ovat Suomessa kumpikin tunnettuja 
kevyen musiikin urastaan, isä myös työs-
tään TV-johtajana ja tuottajana. Opiskel-
tuaan Helsingin Pop & Jazz Konservato-

riossa vuosina 1991–1996  Pauliina Poh-
janheimo muutti Alankomaihin jatkamaan 
opintoja Rotterdamin Konservatorion lati-
nalais-amerikkalaisen musiikin osastolla, 
josta hän valmistui vuonna 2000. Alanko-
maissa hän otti taiteilijanimekseen Paulii-
na May. Musiikkiopintojen lisäksi hän on 
perehtynyt opintomatkoillaan mm. flamen-
coon sekä opiskellut espanjaa ja espanja-
laista kirjallisuutta, kulttuuria ja musiikkia. 
Hän erikoistui jo Suomessa laulajana afro-
kuubalaiseen musiikkiin, ja monet asian-
tuntijat pitivät häntä sen musiikkisuunnan 
parhaana tulkitsijana Suomessa.71

Urallaan Pauliina May on esiintynyt usei-
den orkestereiden laulusolistina eri puolil-
la maailmaa. Hän on mukana myös hollan-

Alankomaissa asuva Pauliina Pohjanheimo ali-
as Pauliina May on yksi maailmalla hyvin me-
nestyneistä suomalaisista laulutaiteilijoista.. – 
Kuva: Leena Saarinen (www.pauliinamay.com).



Jouni Korkiasaari – 205 

tilais-suomalaisessa Aina-yhtyeessä, joka 
esittää Eino Leinon, Kalevalan ja Kantelet-
taren tekstejä hollantilaisen Izak Boomin 
sävellyksinä. Lisäksi hän on tehnyt useita 
levytyksiä ja esiintynyt tv- ja radio-ohjel-
missa. Taidoistaan hän on saanut arvostet-
tuja palkintoja.72

EU-virkamiehiä ja -naisia

Euroopan unionin palveluksessa korkeim-
piin virkatehtäviin yltäneitä suomalaisia 
ovat toistaiseksi (2008) olleet Erkki Liika-
nen (s. 1950) ja Olli Rehn (s. 1962). Erk-
ki Liikasen ura EU-tehtävissä alkoi vuonna 
1990, jolloin hänet nimettiin Suomen suur-
lähettilääksi Euroopan unioniin (1990–
1994). Tänä aikana Suomi neuvotteli Eu-
roopan unionin kanssa sopimuksen Suo-
men liittymisestä unioniin. Seuraavaksi Lii-
kanen toimi budjettiasioista, henkilöstöstä 
ja sisäisestä hallinnosta vastaavana Eu-
roopan komission jäsenenä (1995–1999), 
kunnes hänet valittiin yritystoiminnasta ja 
tietoyhteiskunnasta vastaavaksi Euroopan 
komission jäseneksi vuonna 1999. Ennen 
EU-tehtäviin siirtymistään Liikasella oli jo 
pitkä ja näyttävä ura kotimaan politiikassa 
ja monissa luottamustehtävissä, mm. kan-
sanedustajana ja valtionvarainministerinä. 
Komissaarin ura päättyi vuonna 2004, jol-
loin Liikanen otti vastaan Suomen Pankin 
pääjohtajan tehtävän.74

Olli Rehn siirtyi vuonna 2004 jatka-
maan Erkki Liikasen tehtävää EU:n komis-
saarina ja vielä samana vuonna hänestä tuli 
EU:n laajentumisasioista vastaava komis-
saari. Ennen komissaariutta Rehnillä oli 
Liikasen tavoin takanaan pitkä poliittinen 
ura Suomessa. Lisäksi hän oli jo mm. vuo-
sina 1994–1996 toiminut Euroopan parla-
mentin jäsenenä ja vuosina 1998–2002 ko-
missaari Erkki Liikasen kabinettipäällik-
könä. Näiden tehtävien välillä hän suorit-

ti tohtorin tutkinnon Oxfordin yliopistossa 
Englannissa.75

Yksi esimerkki Benelux-maihin siirty-
neistä ”karriäärisiirtolaisista” on varatuo-
mari Pauliine Koskelo (s. 1956). Työsken-
neltyään valmistumisensa (1979) jälkeen 
ensin muutamia vuosia Suomessa mm. 
lainsäädäntösihteerinä ja -neuvoksena hän 
siirtyi vuonna 1995 Luxemburgiin Euroo-
pan investointipankin oikeudellisen pää-
osaston yksikönjohtajaksi. Kolmen vuo-
den kuluttua hän kohosi yksikön apulais-
johtajaksi ja siitä vuoden päästä johtajak-
si (1999). Kaikkiaan pankissa työskenteli 
tuolloin 15 suomalaista. Pankin lisäksi Lu-
xemburgissa toimii useita muita Euroopan 
unionin organisaatioita kuten EY:n tuomi-
oistuin, parlamentin sihteeristö ja komis-

Osmo Nikkilä (1933–2002) on tunnetuimpia 
Alankomaissa toimineita suomalaisia tiede-
miehiä. Nikkilä pääsi vuonna 1979 Gronin-
genin yliopistoon fennougristiikan laitoksel-
le tutkimustyöhön suomen kielen germaa-
nisten lainojen sanakirjaprojektiin. Sittemmin 
hän sai laitokselta vakituisen paikan lehtori-
tutkijana ja työskenteli Groningenissa eläk-
keelle siirtymiseensä asti vuonna 1994. Toh-
toriksi Nikkilä väitteli Groningenissa vuonna 
1985 vanhaa kirjasuomea koskeneella tutki-
muksella. Alankomaista hän löysi myös puoli-
sonsa, kuvataiteilija Nosje Heybroekin, jonka 
kanssa hän muutti Helsinkiin vuonna 1995.73
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sion osastoja sekä Eurostat, joiden palve-
luksessa oli kaikkiaan noin 7 000 henkilöä, 
joukossa myös useita suomalaisia. Merkit-
tävästä tehtävästä huolimatta Koskelo päät-
ti kuitenkin palata Suomeen vuonna 2000 
saatuaan korkean oikeusviran.76

Jalkapalloilijoita

Eri lajien ammattilaisurheilijat ovat 1970- 
luvulta lähtien olleet hyvin näkyvä osa 
suomalaisten ulkomaille muuttoa. Yhdessä 
seurassa he eivät yleensä ole kovin monta 
vuotta pysyneet, vaan työnantajaseuraa on 
vaihdettu muutaman vuoden välein, mikä 
on useimmiten merkinnyt samalla myös 
muuttoa maasta toiseen ja välillä paluuta 
Suomenkin urheiluareenoille.

Alankomaat ja Belgia ovat olleet ”urhei-
lijasiirtolaisten”, erityisesti jalkapalloilijoi-
den, suosituimpia kohdemaita. Ainakin 60 
suomalaisen jalkapalloilijan ja jopa muu-
taman jääkiekkoilijan tiedetään pelanneen 
näiden maiden sarjoissa vuosien mittaan.77

Jalkapalloilijoista ensimmäisiä oli 
vuonna 1968 belgialaiseen Beerschot-seu-
raan siirtynyt Arto Tolsa, jonka peliura 
kesti Belgiassa kokonaisen vuosikymme-
nen. Muita tunnettuja Benelux-maissa pe-
lanneita palloilijoita ovat olleet mm. Sami 
Hyypiä (Willem II), Joonas Kolkka (PSVV 
Eindhoven), Timo Rahja (Maastricht), Jari 
Rantanen (Beerschot), Antti Sumiala (FC 
Twente) ja Mika Lipponen (FC Twente, 
Emmen). Lopetettuaan jalkavaivojen vuok-
si pelaajauransa Lipponen jäi edelleen seu-
raansa (Emmen) ryhtyen sen päätoimisek-
si kykyjenetsijäksi. Vastaavaa tehtävää hän 
jatkoi myöhemmin Feyenoord-seurassa. 
Alankomaihin asettumista edesauttoi myös 
hollantilainen puoliso. Turkulaislähtöinen 
Lipponen pelasi urallaan Alankomaiden li-
säksi myös Sveitsissä ja Espanjassa.78

Kaikkein tunnetuin Alankomaissa pe-
lannut suomalainen jalkapalloilija on Jari 
Litmanen, joka on arvioitu kaikkien aikojen 
parhaaksi suomalaiseksi jalkapalloilijaksi. 
Lahdessa vuonna 1971 syntyneen Litmasen 

Kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalainen jalkapalloilija koki suurimmat menestyksen hetket 
Amersterdamin Ajax-seurassa. – Kuva: www.litmanen.com.
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ulkomainen peliura alkoi Amsterdamin Aja-
xissa vuonna 1992. Jo toisella pelikaudella 
hän teki 26 maalia eli enemmän kuin ku-
kaan muu seuran pelaajista. Tämän myötä 
hänestä tuli myös seuran kannattajien suuri 
suosikki. Menestyksekäs peliura jatkui Aja-
xissa vuoteen 1999, jolloin Litmanen siirtyi 
seuran valmentajan perässä espanjalaiseen 
Barcelona-seuraan. Valmentajan vaihduttua 
pian toiseen Litmanen ei saanut enää seu-
rassa peliaikaa ja niinpä hän siirtyi vuonna 
2001 englantilaisen Liverpoolin riveihin. 
Hänet otettiin innostuneesti vastaan, mut-
ta peliaika jäi sielläkin loukkaantumisten 
vuoksi melko vähäiseksi. Litmanen kaipa-
si takaisin ”kotiseuraansa” Ajaxiin ja vuon-
na 2002 tämä toive toteutui. Ihailijat ottivat 
hänet innostuneesti vastaan ja heti ensim-
mäisissä peleissä Litmanen näytti maaleil-
laan mihin pystyy. Ajaxin jälkeen Litmasen 
peliura jatkui Suomessa, Ruotsissa, Saksas-
sa ja Englannissa.79

Yrittäjiä

Helsingissä ja Tampereella aikaisemmin ra-
vintoloitsijana toiminut, pihvinkääntäjien-
kin arvonimen saanut Keijo Santakari aloitti 
ulkomaisen yrittäjäuransa vuonna 1994 os-
tettuaan ”Au Filet de Boeuf”-nimisen gour-
met-ravintolan Brysselistä. Ravintolalla oli 
tuolloin takanaan jo yli 200 vuoden perinteet 
sen kulta-ajan ajoittuessa 1930–1940-luvul-
le. Ravintolan lisäksi Santakarin yritykseen 
on kuulunut myös hotellipalvelu. Tällainen 
ravintola-asuntohotelli-konsepti on ollut 
kaupungin historiallisessa keskustassa mel-
ko harvinainen yhdistelmä. Santakari kiin-
nostui ravintolasta sen entisten omistajien 
alkaessa ajaa ravintolan toimintaa alas. Hän 
oli jo aikaisemminkin ajatellut Brysseliä 
liiketoiminnan kohteena. Suomi kamppaili 
tuolloin laman kanssa, kun taas Brysselissä 
oli paljon liike- ja virkamiehiä, jotka ovat 

ravintoloiden suurkuluttajia. Brysselin lu-
pabyrokratian myönnettyä ravintolalle toi-
miluvat, se avattiin suomalaisomistuksessa 
maaliskuussa 1995.80

Hotellialan yrittäjiin kuuluu myös Leena 
Mononen, joka omistaa hollantilaisen mie-
hensä Rijk Lamin kanssa hotelli Gerstekor-
relin Amsterdamin ydinkeskustassa. Hotel-
lissa on ollut suomalaisia sekä työntekijöinä 
että asiakkaina ja niinpä Leena Mononen on 
voinut käyttää suomen kieltä työssään päi-
vittäin. Myös perheen kaksi poikaa osaavat 
suomea ja harrastavat Alankomaissa harras-
tuksena harvinaisempaa jääkiekkoa. Hol-
lannissa naisten mukanaolo yrittäjätoimin-
nassa on melko harvinaista. Leena Mono-
nen on sen vuoksi kohdannut ennakkoluu-
loja ja väheksyntää pyörittäessään miehensä 
kanssa tasa-arvoisena hotelliaan. Myös suo-
malainen suoruus on aiheuttanut liike-elä-
mässä ongelmia. Hotelliasiakkaina suoma-
laiset ovat olleet Leena Monoselle mieleen: 
Yksikään suomalainen ei ole hänen hotellis-
saan jättänyt laskuaan maksamatta ja eivät-
kä minkään muun maan kansalaiset petaa 
hotellihuoneensa sänkyä itse.81

Alankomaissa saunoja rakentava Tau-
no Rautiainen tapasi 1970-luvun puolivä-
lissä Mallorcalla hollantilaisen naisen, jon-
ka kanssa avioitui. Pari asui aluksi Suo-
messa, mutta alkoi pian suunnitella muut-
toa ulkomaille. Ensin he ajattelivat muuttaa 
Australiaan tai Kanadaan, mutta pian alkoi 
luonnollisimmalta vaihtoehdolta tuntua 
Alankomaat. Vuonna 1978 Rautiaiset sit-
ten muuttivat anopin ullakolle kunnes oma 
asunto löytyi. Alkuvuosina Tauno Rautiai-
nen työskenteli hollantilaisessa tuontifir-
massa, mutta perusti sitten vuonna 1983 
oman, saunoja valmistavan Sauna-Plan-
yrityksen. Yritys on valmistanut saunoja 
sekä yksityisille että julkisiin tiloihin kuten 
hotelleihin ja urheiluhalleihin. Kiukaat on 
tuotu Hangosta, mutta puutavara on ollut 
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paikallista. Rautiainen on ollut mukana ra-
kentamassa saunaa myös Merimieskirkolle 
ja kotiinsakin hän on luonnollisesti raken-
tanut oman saunan.82

Koti-isiä

Raumalta kotoisin oleva Raino Jokinen läh-
ti 1990-luvun puolivälin jälkeen perheineen 
Brysseliin hänen puolisonsa Elina Salosen 
saatua sieltä työpaikan Euroopan komissi-
ossa kielenkääntäjänä. Mukana muutti myös 
perheen 5-vuotias Sanni-tytär ja Brysselis-
sä syntyi pian toinen tytär Kaisa. Vuoteen 
2001 asti Raino oli päätoimisesti koti-isänä 
ja ajoittain vielä senkin jälkeen. Sen jälkeen 
hän on työskennellyt mm. ulkoministeriön 
palveluksessa Suomen pysyvässä edustus-
ton tietopalvelusihteerinä sekä brysselin-
suomalaisten Parlour-lehden toimittajana.83

Työssään Jokiset ovat olleet pääasiassa 
tekemisissä suomalaisten kanssa, samoin 
vapaa-ajalla. Yhteydet Suomeen ovat ol-
leet tiiviit, mutta Suomeen paluuta perhe ei 
ole kovin vakavasti harkinnut.

Koti-isyys muuttuu Raino Jokisen mu-
kaan suomalaismiehillä yleensä ongelmal-

liseksi siinä vaiheessa, kun vaimo ei enää 
kestä kotona olevaa miestä. Hän tuntee 
myös muutamia miehiä, jotka ovat itse her-
mostuneet elämäänsä Brysseliläisinä koti-
isinä ja lähteneet takaisin Suomeen. Viih-
tyminen vieraassa maassa riippuu Jokisen 
mukaan pitkälti kotona olevan puolison 
viihtyvyydestä. Jos hän ei kestä, palataan 
melko pian takaisin Suomeen.84

Samansuuntaisia kokemuksia koti-
isyydestä on viulisti Markku Hannikai-
sella, joka muutti Brysseliin puolisonsa 
kanssa tämän EU-viran perässä. Sittem-
min he palasivat Suomeen, kun Tarja Hei-
nilä-Hannikainen nimitettiin sosiaali- ja 
terveysministeriön tasa-arvoyksikön joh-
tajaksi vuonna 2002. Markku Hannikai-
sen mukaan koti-isyys on Brysselissä ta-
vallista vain pohjoismaalaisten keskuu-
dessa. Kaikki hänen tuttavapiiriin kuulu-
neet suomalaiset miehet Brysselissä et-
sivät kuitenkin paikkaa työelämässä. Ul-
komaille vaimon perässä lähteviä miehiä 
Markku Hannikainen neuvoo harkitse-
maan lähtöä tarkkaan. Ongelmia saattaa 
tulla irrallisuuden tunteen, ystävien puut-
teen ja mielenterveyden kanssa.85

Ulkosuomalaisten tarinat ovat aina 
olleet suosittuja jutun aiheita sano-
ma- ja aikakauslehdissä, nykyisin 
myös internetissä. – Kuva: Kau-
punkilehti Uusirauman verkko-ver-
sio,  http://www.uusirauma.fi.
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Ranska

Tuire Valomaa

Niin kauan kuin Pariisi pysyy, iloa 
on maailmassa.

Nostradamus

Ranskan, erityisesti Pariisin maine ja ve-
tovoima on keskiajalta lähtien houkutellut 
ulkomailta niin tieteen ja taiteen kuin kau-
neudenkin rakastajia, yleensäkin henkisestä 
kehityksestä ja saavutuksista kiinnostunei-
ta ihmisiä. Suurkaupungin vapaus ei Parii-
sissa ole – ainakaan pelkästään – välinpi-
tämättömyyttä, vaan yhdistyy parhaimmil-
laan suvaitsevaisuuteen, elämän rikkauden 
ja monimuotoisuuden arvostamiseen. Arki-
elämän ilot, ranskalainen ”savoir vivre”, on 
myös saanut monet mielenkiinnosta käy-
mään lähteneet suomalaiset tulemaan yhä 
uudelleen, kiintymään ja lopulta asettumaan 
pysyvästi maahan. Ranskan kieli, sivistys ja 
kulttuuri, kuten koko ilmapiiri on ainutlaa-
tuinen. Niiden vaikutuksessa eläneen ei ole 
helppoa palata Suomen ”takametsiin”.

Ranskaan suuntautunut siirtolaisuus 
on ollut Pariisi-keskeistä. Moni on samaa 
mieltä kuin kirjailija Juhani Siljo, joka kir-
joitti lomanviettopaikastaan Nancyn lähel-
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tä vuonna 1911: ”Pariisi houkuttaa kovin, 
sieltä kai vasta oikean Ranskan löytänee”.1 
Kaupungissa arvioidaan nykyisin elävän 
noin tuhat suomalaista, ja saman verran 
heitä on yhteensä muualla Ranskassa, eri-
tyisesti etelässä. Siellä on kasvava suoma-
laissiirtokunta, joka koostuu niin opiskeli-
joista ja työssä käyvistä kuin yhä suurem-
massa määrin eläkeläisistä ja vapaa-ajan 
asunnon omistajista, jotka viettävät Rans-
kassa pitkiäkin aikoja vuosittain. Monet 
heistä suunnittelevat muuttavansa pysy-
västi vapauduttuaan työelämästä. Suurkau-
punkien ulkopuolelle asumaan muuttaneet 
ovat lähinnä ranskalaisen miehen kanssa 
avioituneita suomalaisnaisia.

Satojen vuosien ajan Ranskassa asuvien 
suomalaisten kirjeissä ja muissa viesteis-
sä ovat toistuneet asumisen ja byrokratian 
vaikeudet, rahahuolet ja vaikeudet paikal-
lisiin ihmisiin tutustumisessa. Tästä huoli-
matta maahan on lähtenyt vuosi vuodelta 
suurempi joukko etsimään kulttuurin, his-
torian ja elämän nautintojen ilmapiiriä. 

Varhaisia kosketuksia Ranskaan

Studium Parisiene

Pariisi oli keskiaikaisista yliopistoista suo-
malaisille ehdottomasti tärkein. Quartier 
Latinin saleissa istuivat ensimmäiset Turun 
hiippakunnasta tulleet yliopisto-opiskelijat, 
sieltä hankkivat opillisen sivistyksensä Suo-
men useimmat keskiajan piispat ja prelaatit. 
Pariisi säilytti asemansa mustan surman ja 
kirkkoa jakaneen suuren skisman läpi kes-
kiajan lopulle saakka ja oli esikuva myö-
hemmille Keski- ja Pohjois-Eurooppaan pe-
rustetuille studium generaleille.2 Ylivertai-
nen suosio johtui Sorbonnen yliopiston hy-
västä maineesta: olot olivat parhaiten orga-
nisoituja ja opetus omaa luokkaansa.3 Iden-

titeettiään etsivälle Turun hiippakunnalle 
keskeisiä aineita olivat filosofia ja teologia, 
joiden opetus oli erityisen korkeatasoista.4

Ensimmäiset suomalaiset opiskelijat 
mainitaan Pariisin yliopiston opettajien ja 
opiskelijoiden paaville vuonna 1313 lä-
hettämässä anomuksessa, jossa Pyhää Isää 
pyydetään vapauttamaan heidät veloistaan 
yliopistolle.5 1300-luvulta tunnetaan ni-
meltä kaksitoista suomalaista opiskelijaa. 
Kyseessä on kuitenkin minimimäärä, kos-
ka opiskelijoista ei vielä pidetty matrikke-
lia.6 Näyttää siltä, että suomalaisten ulko-
mainen opinkäynti sai vakiintuneet muo-
dot jo vuosisadan ensimmäisellä puoliskol-
la. Yhteyksiä Ranskaan lisäsi paavinistui-
men siirtyminen Avignoniin vuonna 1309. 
Monet suomalaiset kirkonmiehet kulkivat 
Ranskan halki kuuriassa asioidessaan ja 
vierailivat samalla Pariisissa. Myös vir-
kaurallaan pidemmälle ehtineitä opiskeli-
joita voitiin käyttää hiippakunnan asioiden 
hoitamisessa Pyhän istuimen luona.7

Pariisin yliopisto on vaikuttanut keskei-
sesti Suomen varhaisimpaan oppineisuu-
teen,8 ja 1400-luvun opiskelijat ovat luo-
neet sen maineen maamme kulttuurihisto-
riassa. Suomalaisten opiskelijoiden merki-
tys ei perustunut pelkästään lukumäärään, 
vaikka se oli suurempi kuin missään toises-
sa yliopistossa keskiajalla, vaan Pariisissa 
suomalaiset myös etenivät yliopistouralla 
pisimmälle. Monet toimivat opintonsa pää-
tettyään yliopiston opettajina, jotkut tuli-
vat valituiksi englantilais-saksalaisen kan-
sakunnan (nimitys vastaa suomalaista osa-
kuntaa) luottamustehtäviin. Olavus Magni 
nousi jopa yliopiston rehtoriksi.9 Ensim-
mäisenä suomalaisena Sorbonnen rehtorik-
si oli tosin valittu Johannes II Pietarinpoi-
ka jo 1300-luvulla. Ennen lähtöään Parii-
sista vuonna 1438 Olavi Maununpoika ehti 
olla kolmen vuoden aikana prokuraattori-
na (puheenjohtajana) ja reseptorina (kas-
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sanhoitajana) ainakin 15 kertaa.10 Jaakko 
Pietarinpoika Röd, joka väitteli maisterik-
si vuonna 1419, luennoi Sorbonnessa mm. 
tähtitieteestä ja katsottiin kypsäksi kor-
keimpaan tiedekuntaan muutamaa vuotta 
myöhemmin. Hänkin on saattanut olla yli-
opiston rehtori jonkin aikaa – rehtorin vaali 
pidettiin tuolloin neljä kertaa vuodessa.11

Mirja Bolgár on tutkinut Sorbonnen aar-
rekammioissa englantilaisen kansakunnan 
käsikirjoituksia ja löytänyt sieltä tietoja suo-
malaisten opinnoista yli viisisataa vuotta sit-
ten. He kirjoittivat raporttejaan aikansa yli-
oppilaskunnan vaiheista, toveriensa ongel-
mista, taudeista ja tappeluista sekä tietenkin 
opinnoissa saavutetuista menestyksistä. Na-
tio Angliae oli tuolloin ainoa neljästä kansa-
kunnasta, joka otti hoiviinsa pohjoisilta le-
veysasteilta saapuvia ulkomaalaisia. Vuo-
sina 1350–1450 Turun hiippakunnasta tuli 
Pariisiin enemmän opiskelijoita kuin mis-
tään muusta Pohjoismaasta, mahtava Up-
sala mukaan luettuna. Johannes Flicke de 
Finlande oli moneen otteeseen kansakunnan 
prokuraattorina ja reseptorina. Hän korosti 
joka paikassa suomalaista alkuperäänsä ”de 
Finlandia”, kun taas monet muut tyytyivät 
sanontaan ”de Suecia” tai ”de Aboensi Dyo-
cesi”. Flicke hyväksyttiin Sorbonnen stipen-
diaatiksi, ja hän opetti tähtitiedettä muille 
pohjoismaalaisille. Vuoden 1421 lisensiaat-
tien luettelossa hänet mainitaan lisäyksellä 
”Johannes Flicke etiam bursarius Sorbonae 
fuit”, mikä kunnia ei ollut niinkään yleinen 
pohjolasta saapuneille.12 1440–80-luvuilla 
Pariisista valmistui kaikkiaan 21 suomalais-
ta maisteria, yhtä paljon kuin varhaisempina 
aikoina yhteensä. Kyseisten vuosikymmeni-
en voikin sanoa olleen suomalaisten toinen 
kukoistuskausi Sorbonnessa.13 

1400-luvun jälkipuoliskon suomalais-
ten opiskelijoiden sosiaalinen lähtöasema 
oli varsin korkea, ja he sijoittuivat palattu-
aan Turun hiippakunnan johtotehtäviin. Pa-

riisissa opiskellut Magnus Nicolai (Stiern-
kors 1. Särkilahti) valittiin Turun piispak-
si vuonna 1489, ja hänen jälkeensä Pyhän 
Henrikin istuin oli Pariisin maisterien mie-
hittämä. Sitä pitivät peräjälkeen hallussaan 
Laurentius Michaelis Suurpää, Johannes 
Olavi ja Arvid Kurck vuoteen 1522 asti. 
Hiippakunnan korkein prelatuura, tuomio-
rovastin virka, oli sekin Pariisin kasvattien 
käsissä vuodesta 1409 vuoteen 1516 lu-
kuun ottamatta vuosia 1450–60.14 

Keskiajan lähteistä tunnetaan nimeltä 
165 Suomesta ulkomaille lähtenyttä opiske-
lijaa. Keskeisistä Pariisin ja Prahan yliopis-
toista tiedetään kuitenkin muutamaa poik-
keusta huomioimatta vain tutkinnon suorit-
taneet henkilöt, joten todellinen lukumäärä 
on varmasti ollut huomattavasti suurempi.15 
Turun katedraalikoulusta, Sorbonnesta ja 
Ranskan valtionarkistosta löytyneet lähteet 
mainitsevat viitisenkymmentä Sorbonnessa 
opiskellutta suomalaista. Pariisiin matkus-
taneita oli kuitenkin paljon enemmän. Vi-
ralliset lähteet kertovat vain niistä, jotka ei-
vät sortuneet matkalla ja jotka onnistuivat 
opinnoissaan. Kronikoiden mukaan yhtä 
matkalla henkiin jäänyttä kohti oli kaksi, 
joiden kävi kalpaten.16

Suomalaisten opinkäynti Pariisin yli-
opistossa päättyi lähes kokonaan 1480- 
ja 1490-lukujen taitteessa, jolloin Pariisi 
muuttui käytännössä kansalliseksi yliopis-
toksi. Viimeisenä keskiajan opiskelijana, 
reformaation jo jakaessa katolista kirkkoa, 
Pariisiin saapui Tyrvännön Lepaan kar-
tanosta kotoisin ollut Björn Klasinpoika. 
Hän valmistui maisteriksi vuonna 1519.17 
Uskonpuhdistus vei suomalaiset mm. Sak-
san yliopistoihin ja Upsalaan.18

1600- ja 1700-luvuilla Pariisi alkoi jäl-
leen houkutella suomalaisia yläluokan nuo-
ria viimeistelemään koulutustaan. Venäjäl-
lä ranskalaisuudella oli vahva asema, joka 
heijastui 1800-luvun alussa Suomen suuri-
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ruhtinaskuntaankin. Aatelistolle ja yläluo-
kalle ranskan kieli oli tuttu jo Ruotsin ajalta 
ja kieli levisi hallintoonkin kun suomalaiset 
ja venäläiset viranomaiset kommunikoivat 
toistensa kanssa ranskan kielellä. Helsinkiin 
kehittyi myös venäläis-ranskalainen salon-
kikultuuri 1840-luvulla, etenkin Aurora Ka-
ramzinin välityksellä. Hän kävi Ranskassa 
monta kertaa ja toi sieltä filantrooppisia ja 
uskonnollisia aatteita Helsinkiin.19 

Jo 1800-luvun alkupuoliskolla suoma-
laista sivistyneistöä kävi Ranskassa, kuu-
luisimpina esimerkkeinä Saara Wacklin ja 
Fredric Cygnæus. Vuosisadan puolivälis-
sä Pariisissa kävivät mm. taidehistorioitsi-
ja Carl Gustaf Estlander ja Zachris Topelius, 
jotka molemmat kirjoittivat vaikutelmistaan 
suomalaisissa lehdissä. Myös suomalaisia 
tiedemiehiä vieraili Ranskassa tähän aikaan, 
esimerkkeinä oikeustieteilijä J.J. Nordström 
sekä historioitsijat Gustaf Frosterus ja M.G. 
Schybergson. Nuori historiantutkija Georg 
Zacharias Forsman, kirjailijanimeltään Yrjö 
Koskinen, lähti 1860 ”Grand Tourille” Sak-
saan, Ranskaan ja Englantiin. Palattuaan 
Suomeen hän nosti Ranskan kiinnostuksen 
kohteeksi fennomaanien piirissä, mistä fran-
kofilia levisi laajempiinkin kansankerrok-
siin. Myös Leo Mechelin vaimoineen viet-
ti Pariisissa talven 1865–1866.20 Nämä var-
haiset edelläkävijät vaikuttivat esikuvina 
1870-luvun ja sitä myöhemmille Pariisin 
kävijöille, vaikka useimmat 1880-luvun 
Pariisi-innostuksen aallossa Ranskaan tul-
leet kokivat itsensä kulttuuripioneereiksi. 

Suomalaiset taiteilijat Ranskassa

Merkkimiehiä

Ilman Pariisia Suomen taide ja kirjallisuus 
eivät olisi sitä mitä ne tänä päivänä ovat. 
Vähintään joka kolmas Suomen tunnetuis-

ta maalareista Albert Edelfeltistä ja Akse-
li Gallen-Kallelasta Juhana Blomstedtiin 
ja Hannu Väisäseen on opiskellut tai työs-
kennellyt kaupungissa, ominut ajan teknii-
kat ja virtaukset, avartunut ja tuonut Suo-
meen uutta.21 

Turkulainen Alexander Lauréus opiskeli 
Pariisissa taidetta jo 1817–20 Ruotsin val-
tion stipendiaattina, seuraavina vuosikym-
meninä tulivat Robert Ekman, Severin Falk-
man, Adolf von Becker, Augusta Granberg, 
Ida Silfverberg ja Berndt Lindholm. 1870- 
ja 80-luvuilla portit ajan kiistattomaan kult-
tuuripääkaupunkiin sitten avautuivat lopul-
lisesti.22 Pariisi veti puoleensa taiteilijoita 
kuin keskiajan Sorbonne teologeja, se oli it-
seoikeutettu modernin taiteen keskus.23 

Adolf von Beckerin siirtyminen Pariisiin 
vuonna 1859 oli taiteemme uuden suunnan 
kannalta ratkaiseva. Hänen oppilaitaan oli-
vat muiden muassa Albert Edelfelt, Akseli 
Gallen-Kallela ja Helene Schjerfbeck, joka 
oli tullessaan vasta 18-vuotias. Kun tie oli 
aukaistu, suuntasivat lähes kaikki taitei-
lijamme tiensä Pariisiin ja kokivat siellä 
symbolismin läpimurron.24 Vielä 1870-lu-
vun alkupuolella pohjoismainen taiteilija-
siirtokunta oli melko pieni; kevätkauden 
päättyessä 1875 se käsitti Adolf Beckerin 
mukaan vain viitisentoista kaupungissa va-
kituisesti työskentelevää henkilöä.25

Albert Edelfelt matkusti Pariisiin 1874, 
ja hänellä oli kaupungissa asunto kuole-
maansa asti. Ville Vallgren tuli pari vuot-
ta myöhemmin ja viihtyi hänkin lähes 40 
vuotta. Gunnar Berndtson, Fanny Chur-
berg, Maria Wiik ja Aukusti Uotila seura-
sivat esimerkkiä. 1880-luvun kukoistavaan 
pohjoismaiseen taiteilijasiirtokuntaan kuu-
luivat muiden muassa Helene Schjerfbeck, 
Eero Järnefelt, Axel Gallén (Akseli Gallen-
Kallela), Emil Wikström, Walter Runeberg 
ja Robert Stigell. Seuraavalla vuosikym-
menellä Pariisissa työskentelivät Magnus 



Tuire Valomaa – 213 

Enckell, Pekka Halonen, Väinö Blomstedt, 
Ellen Thesleff ja Beda Stjernschantz. Vuo-
sisadan vaihduttua kaupungissa viihtyi ai-
nakin kolmisenkymmentä Suomen taiteen 
ykkösnimeä joukossaan Alwar Cavén, Ver-
ner Thomé, Ester Helenius, Hugo Simberg, 
Juho Rissanen, Santeri Salokivi, Antti Fa-
vén, Jonas Heiska ja Uuno Alanco.26

Senaatin apurahan turvin matkaan lähte-
nyt Edelfelt pääsi opiskelemaan Ècole des 
Beaux-Arts–taidekouluun. Hän menestyi 
opinnoissaan, mutta Suomessa hänen taitee-
seensa oltiin pettyneitä. Syksyllä 1875 Edel-
felt palasi Suomeen, mutta ei kulunut kauaa 
ennen kuin hän päätti palata Pariisiin. Suun-
nitelmat muuttuivat kun rikas viipurilainen 
kauppias Victor Hoving pyysi häntä matka-
seurakseen Italiaan. Edelfelt suostui pyyn-
töön luvaten korvata matkakulunsa maa-
lauksillaan. Roomassa molemmat sairastui-
vat lavantautiin, johon Hoving kuoli. Kol-
men sairaalakuukauden jälkeen Edelfelt pa-
lasi huonokuntoisena Suomeen. Toivuttuaan 
sairaudestaan hän matkusti uudestaan Parii-
siin. Pariisin kevätnäyttelyssä 1880 maalaus 
”Lapsen ruumissaatto” teki hänestä kuului-
san. Kaksi vuotta myöhemmin Pariisissa 

palkittiin myös ”Jumalanpalvelus Uuden-
maan saaristossa”. Edelfeltille niin läheinen 
merimaisema ja ihmiset edustivat pariisi-
laisyleisön kaipaamaa eksotiikkaa. Vuonna 
1885 Edelfelt maalasi Louis Pasteurin muo-
tokuvan, josta hänelle myönnettiin Rans-
kan kunnialegioonan risti ja ritarin arvo. Pa-
riisin maailmannäyttelyssä taulu palkittiin 
korkeimmalla ranskalaisella kunniamitalilla 
grand médaille d´honneur. Menestys nosti 
hänet sen hetken suosituimmaksi muotoku-
vamaalariksi, jonka ystäväpiiriin kuuluivat 
niin Dumas nuorempi kuin Zola ja Maupas-
santkin.27 Edelfelt avioitui Pariisissa vuon-
na 1888 nuoruudenrakastettunsa Ellan de la 
Chapellen kanssa, joka kolme vuotta myö-
hemmin vei hänet takaisin Suomeen.

Ville Vallgren tuli Pariisiin 1876. Hän 
asui aluksi Hotel de Paris´ssa Rue Bona-
partella opiskelutoveriensa Robert Stigel-
lin, Aukusti Uotilan ja Otto Walleniuksen 
tavoin. Töitä tehtiin aamukahdeksasta ilta-
kahdeksaan, välillä käytiin lounaalla ma-
dame Choumetten luona Rue de Seinellä. 
Vallgren oli 1890-luvulla varsin arvostettu: 
Ranskan valtio ja varakkaat taiteensuosijat 
tilasivat häneltä töitä.28

Pekka Halosen itse tekemä kan-
nel lievensi hänen koti-ikäväänsä 
Pariisissa. Eero Järnefeltin guassi 
1891, 22,5 x 28,5 cm. Martti Airi-
on taidekokoelma, Mikkelin taide-
museo. – Kuva: Hannu Aaltonen/
KKA, Valtion taidemuseo.
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Axel Gallén puolestaan eli ainaisessa ra-
hapulassa ja kylmyydessä saavuttuaan kau-
punkiin syksyllä 1884. Halpojen vuokra-
huoneiden lämpötila nousi harvoin talvel-
la yli viiden asteen, niinpä Edelfelt lahjoitti 
vanhan kamiinansa Gallénin ja Emil Wik-
strömin pieneen huoneeseen Montmartrel-
la.29 Gallén opiskeli Pariisin kahdessa muo-
dikkaassa akatemiassa Académie Julianissa 
ja Atelier Cormonissa, viettäen välillä aikaa 
Suomessa. Kotimaahan hän palasi lopulli-
sesti kesäkuussa 1889 mukanaan ruotsa-
lainen taiteilija, kreivi Louis Sparre, johon 
hän oli Pariisissa tutustunut.30

Taiteilijoiden kiinnostus Pariisiin jatkui 
vuosisadan vaihteen jälkeenkin. Ylioppi-
laat ja taiteilijat tekivät Seinen vasemmasta 
rannasta kulttuurisen kohtaamispaikan. La-
tinalaiskorttelien lukuisista kahviloista esi-
merkiksi Café du Dômen tunsivat vuoden 
1903 suomalaiset Pariisin-asukit kirjaili-
ja Bertil Gripenberg, maalari Antti Favén 
ja kuvanveistäjä Felix Nylund. Vastapäätä 
Montparnassen asemaa sijainnut Café de 
Versailles oli myös suosittu jo ennen maa-
ilmansotaa. Ville Vallgren, Emil Wikström, 
näyttelijä Oskari Salo ja joukko skandi-
naavisia taiteilijoita kokoontui sinne maa-
nantai-iltaisin keskustelemaan ja väittele-
mään taiteen suuntauksista.31 Montparnas-
sen kaupunginosassa Rue Bellonilla asui-
vat taiteilijat Mikko Oinonen, Tyko Salli-
nen, Yrjö Ollila, Åke Laurén, Marcus Col-
lin ja säveltäjä Toivo Kuula.32 Rue Jacobin 
varrella sijainneessa, vanhatestamentillisen 
kirjailijan mukaan nimetyssä viinituvassa 
kokoontui joka keskiviikkoilta pohjoismai-
sia taiteilijoita ja heidän ystäviään ”Jeesus 
Syyrakin veljestö”. Sen puheenjohtajana 
toimi ensin ruotsalainen taidemaalari Ernst 
Josephson, sitten Edelfelt. Hänen jälkeensä 
esimiehenä oli Ville Vallgren aina syksyyn 
1940 asti, jolloin hän kuoli 84-vuotiaana. 
Vallgrenista kehittyi niin ranskalaisten vii-

nien kuin gallialaisen ruokakulttuurin in-
nokas ihailija ja levittäjä.33

Rohkeita naisia

Maria Wiik saapui Pariisiin syksyllä 1875, 
jolloin kaupunkiin virtasi taiteilijoita pait-
si muista Euroopan maista myös Yhdys-
valloista. Hänestä tuli yksi ensimmäisistä 
suomalaisista, jotka löysivät Pariisista ”pa-
lettinsa kotimaan”. Siellä oli sopeuduttava 
paitsi erilaisiin tapoihin ja uuteen kieleen 
myös suurvallalle tyypilliseen tietämättö-
myyteen muiden maiden oloista. Suoma-
laisia pidettiin Ranskassa outoina villeinä, 
eräskin tietorikas herra huudahti kuultuaan 
Wiikin tyttöjen olevan Suomesta: ”Ah, nyt 
tiedän, se on Grönlanti!!!”34

Syksyllä 1877 Maria Wiik tuli uudes-
taan Pariisiin, tällä kertaa seuranaan Amé-
lie Lundahl. Molemmat työskentelivät nyt 
Académie Julianissa. He asuivat Seinen 
vasemmalla rannalla Hotel du Mont-Blan-
cissa, jonka asiakkaina oli muitakin poh-
joismaisia taiteilijattaria. Amélie Lundahl 
jäi samaan paikkaan asumaan vuosikausik-
si, myöhemmin hänellä oli ateljeenaan suu-
ri yläkerroksen huone. Seinen vasen ranta 
ja latinalaiskortteli olivat opiskelijoiden ja 
taiteilijoiden kaupunginosaa. Myös ateljeet 
alkoivat siirtyä läheisille Luxemburgin ja 
Montparnassen alueille. Seudun elämä oli 
vilkasta ja epämuodollista: ”suurkaupungin 
yksinäisyys ja vapaus, tunnen sen kaiken”, 
kirjoitti Helene Schjerfbeck myöhemmin.35 
Helena Westermarck puolestaan kertoi: 

 Illalla meidät oli pyydetty nti Lundahlin  ¸
luo. Sinne kokoontuivat kaikki suomalaiset 
naiset, jotka tätä nykyä ovat Pariisissa ts. 
kaikki suomalaiset tytöt, sillä rouvia ei ote-
ta lukuun. Tyttöjä oli yhteensä kahdeksan: 
me kolme pensionaatti Emerystä (Helena 
Westermarck, Jenny Danielsson, Elin Reu-
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ter), Helene S., neiti Engblom, Ada Thilén, 
neiti Favorin sekä emäntämme. Me pidim-
me oikein hauskaa kello puoli kahteentoista 
saakka. – Kun täällä ei ole nykyään mitään 
skandinaavista yhdistystä, niin me päätim-
me perustaa oman yhdistyksen ja silloin 
tällöin tavata toistemme luona.36

Maria Wiik ja Amélie Lundahl kävivät syö-
mässä Choumetten ravintolassa, jossa ta-
pasi säännöllisesti muitakin suomalaisia 
ja pohjoismaalaisia. Siellä rakentui myös 
Amélien ja Aukusti Uotilan ystävyys, joka 
jatkui 1880-luvun taitteessa maalausmat-
koina Bretagneen. Ranskalaisiin taiteilijoi-
hin ei naisilla ilmeisesti juurikaan ollut suh-
teita, vaan he seurustelivat pääasiassa poh-
joismaisissa piireissä, joihin 1870-luvun lo-
pulla alkoi tulla yhä enemmän väkeä.37 

Pohjoismaalaiset aloittelivat uutta työ-
tapaa, ulkoilmamaalausta Pariisin ympä-
ristössä, mutta pian kohteiksi valittiin Nor-
mandian rannikko ja Bretagne. Rautatie-
verkoston laajeneminen oli tehnyt mat-
kustamisen helpoksi. Amélie Lundahl oli 
1880-luvulla suomalaisista maalareista en-
simmäinen, joka ”löysi” Bretagnen. Hän 
asettui sinne jo kesällä 1878, kaksi vuotta 
ennen Aukusti Uotilaa. Muut maalarisiskot 
seurasivat parin vuoden kuluttua: Helene 
Schjerfbeck, Maria Wiik ja Elin Daniels-
son. Helena Westermarck tuli hieman myö-
hemmin, ja viimeisenä Ada Thilén vuonna 
1886.38 Kesällä 1879 Bretagneen lähtivät 
Amélie Lundahl ja Maria Wiik suomalaisen 
Julia Stigzeliuksen suosituksesta.39 Sittem-
min Wiik maalasi siellä paljon, esimerkiksi 
1883 yhdessä Helene Schjerfbeckin ja Ma-
rianne Preidelsbergerin kanssa. Bretagne 
oli ”taiteilijoiden maa”, sillä leuto ilmasto 
teki mahdolliseksi maalata ulkona ympäri 
vuoden. Taiteilijoita houkutteli myös karu 
rannikko hiekkadyyneineen, kalastajaväes-
tö ja heidän kulttuurinsa koettiin ”alkupe-

räisinä”.40 1880-luvulla Carollesiin, lähelle 
Normandian ja Bretagnen rajaa muodostui 
pieni pohjoismainen siirtokunta.41

Vuonna 1880 Helena Westermarck kir-
joitti äidilleen tapaamisestaan Maria Wii-
kin ja Amélie Lundahlin kanssa: ”Heillä 
on yhdessä erään ruotsittaren kanssa pie-
ni hauska ateljee, ja kun tulimme sinne, he 
olivat juuri lopettelemassa työtään ja koko 
ateljee oli ’taiteellisessa epäjärjestykses-
sä’, mikä mielestäni oli hauskaa ja viehät-
tävää. Siellä oli eräitä muitakin taiteilijoi-
ta, niin että seurue käsitti viisi suomalaista 
ja kolme ruotsalaista tyttöä.” Oma ateljee 
Pariisissa merkitsi kypsymistä oppilaasta 
taiteilijaksi ja askelta kohti itsenäisempää 
elämää. Se toi lisää vapautta ja seuraelämä 
vilkastui, sillä ateljee oli luonteva tapaa-
mispaikka. Siellä järjestettiin pieniä kutsu-
ja ja illanviettoja, sinne tultiin puhumaan 
taiteesta ja katsomaan miten toverien työt 
edistyivät.42 Helena Schjerfbeckin ja Mari-
anne Preindelsbergerin tiedetään asuneen 
keväällä 1883 Hotel du Mont Blancissa, 
samoin teki todennäköisesti Maria Wiik. 
Kesäkuussa Walter ja Lina Runeberg jär-
jestivät ateljeejuhlat Walterin isästään J.L. 
Runebergista valmistaman muistomerkin 
kunniaksi. Mukana olivat Marian ja Hele-
nen lisäksi suomalaiset Oscar Kleineh ja 
Robert Stigell, suomalais-ruotsalainen tai-
teilijapariskunta Ville ja Antoinette Vall-
gren sekä lukuisia norjalaisia ja ruotsalai-
sia taiteilijoita. Walter Runebergin ateljee 
Rue Constantinopolella Batignollessa oli 
muutenkin suomalaisten tärkeä kokoontu-
mispaikka.43

Sekä Maria Wiikin että Amélie Lundah-
lin töitä oli useasti esillä Pariisin Salon-
gissa, mutta kotimaassa niitä ei välttämät-
tä arvostettu. Ulkomailla työskenteleviin 
kiinnitettiin suuria odotuksia, ja kritiikki 
oli sen mukaista.44 Toisaalta Suomeen kul-
keutui esimerkiksi vuoden 1908 salongista 
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kielteisiä kannanottoja ruotsalaisten lehti-
en kautta, kun omaa kirjeenvaihtajaa ei ol-
lut. Tuolloin Pariisin uusi taide hehkui vä-
rejä, ja suomalaisten työt vaikuttivat van-
hanaikaisen vaisuilta ja tummilta.45 

Suomalainen musiikki saapuu Pariisiin

Vuonna 1894 laulajatar Aino Ackté sai 
Suomen valtion kahdentuhannen markan 
stipendin opiskellakseen Pariisissa. Hän 
oli perustellut hakemustaan senaattori Yrjö 
Koskiselle halullaan tehdä laulullaan Suo-
mea tunnetuksi. Kustannusten peittämisek-
si rahaa piti lisäksi lainata, mutta Pariisiin 
pääsy oli ollut lahjakkaan ja voimakastah-
toisen Ainon tavoite jo pitkään.46 Hän oli 
18-vuotias matkustaessaan opintomatkalle 
yhdessä äitinsä kanssa. Konservatoriossa 
Aino menestyi loistavasti, kesät kuluivat 
Suomessa konserttikiertueilla keräämäs-
sä rahaa opintoja varten. Hän ei viihty-
nyt erityisen hyvin opiskelutovereittensa 
parissa, mutta nautti elämästä Pariisissa 
ja oppi helposti ranskan kielen.47 Vuonna 
1896 Ackté voitti toisen palkinnon Parii-
sin konservatoriossa sekä laulu- että oop-
perakilpailuissa. Raha-asiat olivat vähäk-
si aikaa kunnossa, sillä konserttitulojen 
lisänä oli nyt Ranskan valtion myöntämä 
2000 frangin stipendi.48 Seuraavan vuo-
den oopperakilpailussa hän voitti ensim-
mäisen palkinnon à l´unanimité eli kaikin 
äänin, koskaan aiemmin ei palkintoa ollut 
myönnetty suomalaiselle.49 Voittoa seurasi 
kahden vuoden sopimus Pariisin Suureen 
Oopperaan.50 

Viimeisen vakituisen Pariisin kiinni-
tyksensä aikana 1900–1903 hänellä oli jo 
varaa muuttaa seuraneiteineen ja palvelus-
kuntineen Rue de Thannille ja siirtyä mai-
neikkaan Worthin tavaratalon asiakkaaksi. 
Muotihuone käytti Acktéta myös salonkin-
sa mainonnassa. Laulajatar liikkui luonte-

vasti kaupungin eleganteimmissa seura-
piireissä; pariisilaisten vilkkaus ja sulavat 
seurustelutavat, kepeät sukkeluudet ja hie-
nostuneet kaksimielisyydet, hyvä maku ja 
tyyli miellyttivät. Hän viihtyi erinomaisesti 
ja oli imarreltu, kun joku erehtyi luulemaan 
häntä syntyperäiseksi pariisittareksi.51

Silloin tällöin Aino Ackté osallistui 
pohjoismaisen siirtokunnan illanviettoi-
hin. Koti-ikävän yllättäessä oli hyvä tava-
ta muita kaukaa tulleita taiteilijoita. Silloin 
syötiin yhdessä päivällistä, joskus tans-
sahdeltiinkin, ja tavallisesti kerran viikos-
sa joku kutsui teelle.52 Sesongin kohokoh-
ta oli Skandinaavisen Klubin naamiaiset, 
joihin Aino rahanpuutteesta huolimatta on-
nistui pukeutumaan näyttävästi.53 21-vuo-
tispäivänään hän osallistui Albert Edelfel-
tin isännöimille taiteilijapäivällisille sa-

Albert Edelfeltin maalaama leikkisä ruokalista. 
L. Wennervirta: Aino Ackté - Albert Edelfelt, Por-
voo 1944.
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maisella kerholla, sadan vieraan joukossa 
oli tuolloin 15 suomalaista.54 Aino Acktén 
ja Albert Edelfeltin suhteesta tuli pian juo-
rujen kohde. Edelfeltin maalaama muoto-
kuva laulajattaresta valmistui tammikuussa 
1901 ja saavutti suurta ihailua niin Pariisis-
sa kuin muuallakin Euroopassa.55 

Aino Ackté palasi taiteiden ja muodin 
pääkaupunkiin vuonna 1927, nyt opetta-
maan yksityisoppilaita. Hän kirjoitti ai-
kakauskirja Aittaan kulttuurireportaaseja 
kaupungista ja antoi myös muutamia omia 
konsertteja, usein hyväntekeväisyyden ni-
missä. Hyvät suhteet Suomen lähetystöön 
ja ministeri Heikki Holmaan takasivat ar-
vovaltaisen yleisön.58 

Vuoden 1900 maailmannäyttely

Vuosisadan vaihtumista juhlittiin Pariisis-
sa maailmannäyttelyllä, josta tuli Suomel-
le sekä poliittisista että kulttuurisista syis-
tä erityisen tärkeä.59 Albert Edelfelt ajoi 
voimakkaasti Suomen osallistumista, jon-
ka hän näki mahdollisuutena kertoa oman 
kulttuurimme olemassaolosta ja sen riip-
pumattomuudesta emämaasta. Tarjotusta 
Venäjän osaston komissaarin virasta hän 
kieltäytyi, koska tahtoi ajaa suomalaisuu-
den ja pienen kansan itsenäisyyden asiaa. 
Taiteilijan arvovallan ansiosta Suomi sai-
kin pystyttää taidenäyttelynsä erilliseen 
huoneeseen Grand Palais´hen, missä esit-
täytyivät Edelfeltin lisäksi kaikki merkittä-
vimmät suomalaiset taiteilijat Eemil Halo-
sesta Robert Stigelliin ja Eero Järnefeltistä 
Akseli Gallen-Kallelaan.60 Suomen näytte-
lypaviljongin suunnittelivat nuoret arkki-
tehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren 
ja Eliel Saarinen. Se viesti kulttuurin ja tai-
teen asein Suomen oikeudesta itsenäiseen 
olemassaoloon. Ranskan opetusministeri 
suunnitteli jopa pienen nurkkauksen varaa-
mista Louvresta Suomen taiteelle.61 

Kirjailijoiden Pariisi

Myös Suomen kirjallisuus haki innos-
tuneesti mallia Ranskasta 1800-luvun lop-
puvuosikymmeninä.62 Suomalaisten kirjai-
lijoitten moninaiset kosketukset maahan 
näyttävät alkaneen A.-F. Soldanin ja K.-A. 
Tavastjernan Pariisissa oleskelusta. Kasi-
mir Leino väitteli tohtoriksi aiheesta ”Pros-
per Mérimée: elämäkerta ja teokset” ja teki 
Verlainen, Mallarmén ja Moréansin tunne-
tuiksi Suomessa. Hän piti Pohjalaisen osa-
kunnan vuosijuhlassa marraskuussa 1891 
esitelmän, joka osoitti syvällistä perehty-
mistä ranskalaiseen kirjallisuuteen.

Ranskaan matkusti pitemmäksi tai ly-
hyemmäksi ajaksi monia suomalaisia kir-
jailijoita, jopa niin että Juhani Siljo esit-
ti kirpeitä totuuksia keikaroivista Pariisin 
kävijöistä. Juhani Ahon Pariisin oleskelu 
ajoittui vuosiin 1889–90. Pariisi ja natu-
ralistis-psykologinen kertomakirjallisuus 
paljastivat hänelle uusia mahdollisuuk-
sia.63 Hän asusteli Montmartren tienoil-
la eikä tuntenut samanlaista vetoa latina-
laiseen kaupunginosaan kuin useimmat 
maanmiehensä. Kirjailijan oli katkeraa 
kulkea kotiin bulevardien kautta, missä 
maailma huvitteli, katkeraa hakea lohtua 
prostituoitujen sängystä, kun mielessä oli 
puhdas ja nuori suomalainen impi.64 Ahon 
Ranskassa kirjoittama romaani ”Yk-
sin” kauhistutti Suomen moralisteja sii-
nä määrin, että hänen saamansa apuraha 
vaadittiin valtiopäiviä myöten peruutetta-
vaksi.65

V.A. Koskenniemi yhdisti merkillisellä 
tavalla saksalaisuuden ja ranskalaisuuden 
ihailun, viimeksi mainitusta kertoo hänen 
kulttuurimatkakirjansa ”Kevätilta Quartier 
Latinissa” vuodelta 1912. V.A. Koskennie-
melle Pariisi oli historiallinen ja ”literääri-
nen” kaupunki. Hänen mielestään kirjalli-
suudella harjoitettiin siellä suorastaan tori-
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kauppaa niin kuin Suomessa perunoilla ja 
silakoilla.66

Myös maailmansotien välillä Pariisi 
houkutti ja muovaili Suomen nuorta suku-
polvea. Euroopassa elettiin jälleen Ranskan 
aikakautta: Seinen siniset illat, öinen tuli-
maisema kaupungin yllä, bulevardien ko-
hina ja maanalaiset junat hurmasivat. Nuo-
ret kirjailijat tekivät toivioretkiä maailman 
pääkaupunkiin. Siellä kävivät ”kaikki”, 
kaskut kiersivät, ja mielikuvituksessa Pa-
riisi oli kuin ylemmän asteen Bronda, jos-
sa pistäydyttiin hengittämässä vapaampaa 
ilmaa. Itse matkustaminen, uuden näkemi-
nen oli suunta sinänsä, se oli modernismia. 
Tulenkantajain majapaikan Hotel de la Suè-
den kahden kissan nimet kuuluivat kirjalli-
seen yleissivistykseen, ja Erkki Valasta jul-
kaistiin valokuva, jossa hän Eiffel-tornin 
huipusta riippuen ”hallitsi maailmaa”. Arvi 
Kivimaa ylisti valon kaupunkia, outo elämä 
hurmasi. Tulenkantajien luoma kuva vai-
kutti niin että Pariisista – sukupolven hen-
kisestä pääkaupungista – tuli symboli, jos-
sa yhtyivät kaikilta tahoilta tulleet voima-
virrat.67 Pariisin suosikkikahvilat vaihtuivat 
vähitellen Montmartrelta Montparnasselle. 
Siellä Café du Dômessa saattoi lukea suo-
malaisia lehtiä. Juho Rissanen oli tuttu näky 
ja tuli hyvin toimeen savon sekaisella rans-
kallaan: ”Karsson, ään kahvee olee, silvup-
lee”.68 Uuno Kailas sen sijaan jätti Pariisin 
inhoten ja kaipausta tuntematta. Hän oli en-
simmäisellä ja viimeisellä Euroopan mat-
kallaan jo parantumattomasti sairas, viimei-
sillä voimillaan pyrkimässä Côte d´Azurille, 
Taivaansinirannikolle, jonne hän kuoli.69

Albert Edelfelt, Ville Vallgren ja Aino 
Ackté integroituivat aikanaan täydellisesti 
ranskalaisten keskuuteen, kun taas 1920- ja 
30-luvun Tulenkantajien lähin ystäväpiiri oli 
Pariisissakin suomalainen.70 Café de la Ré-
gence oli 1920-luvulla skandinaavien suo-
sima kokoontumispaikka. Sinne tuli poh-

joismaisia lehtiä, joita sai eteensä samalla 
kun tilasi kupin kahvia. Oopperan lähistöllä 
oli myös tanskalainen kahvila, jossa saattoi 
käydä lukemassa skandinaavisia uutisia.71

L. Onerva matkusti marraskuun alku-
puolella 1911 Berliiniin ja liittyi myöhem-
min Pariisissa Leevi Madetojan seuraan. 
Eino Leino tuli kaupunkiin etsiskelemään 
Onervaa, mutta siitä ei tullut hänen kau-
punkiaan.72 Joel Lehtonen oli liian nope-
asti vieraisiin oloihin joutunut kansanlap-
si. Hän rakasti Ranskan maaseutua viina-
mäkineen, herttaisine ja viisaine asukkai-
neen, mutta vihasi roskapaikkojen väkeä 
ja ”parisniekkoja”. Mika Waltari viimeis-
teli Pariisissa Suurta Illusioniaan. Hän etsi 
elämyksiä ja vaipui kaupunkiin päästyään 
suorastaan hurmioon keräten aiheita kirjal-
liseen tuotantoonsa. Myös Olavi Paavolai-
nen haki kaupungista ekstaasia, ei vain his-
toriasta vaan nykyajasta: vauhtia, erotiik-
kaa, autojen mylvintää ja reklaamien uutta 
mytologiaa. Metrokin oli hänestä sekä kau-
hea että kiehtova.73

Toisen maailmansodan jälkeen Matti 
Kurjensaari huokaisi helpotuksesta: Pariisi 
eli jälleen. Hänestä tuntui, että Tulenkan-
tajien 1930-luvulla luomat kuvat kaupun-
gista keinotekoisena teräsfunktiona vaih-
tuivat näkemykseen lämpimästä, inhimil-
lisestä paikasta.74 Hotel de Suède paljastui 
Quai Saint Michelin rappeutuneimmaksi 
rakennukseksi, ”Kalastavan kissan kadul-
ta” puuttui nimikilpi, eikä Café du Dômen 
baaripoika tiennyt mitään talon suuresta 
menneisyydestä.75 

Pariisissa pitkään asunut Pentti Holappa 
oli 1950-luvun suomalaisista prosaisteis-
ta tietoisimmin ranskalaisesti suuntautuva. 
Mirja Bolgár puolestaan on seurannut Anna 
Maria Tallgrenin, vuosisadan alun ranska-
laisen kirjallisuuden innoittuneen tulkin, 
aloittamaa tietä ranskalaisen kirjallisuuden 
tunnetuksi tekemisessä Suomessa.76
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Sotilasyhteyksiä Ranskaan

Klaus Fleming, Göran Magnus Sprengt-
porten, Karl Gustaf Armfelt ja monet muut 
suomalaiset palvelivat aikoinaan Ranskan 
kuninkaallisessa Ruotsin rykmentissä (Ré-
giment Royal-Suédois). Siihen pestattiin 
ruotsalaisia ja suomalaisia, jotka halusivat 
taistella Ranskan armeijan riveissä. Vuo-
desta 1742 lähtien tällä joukko-osastolla 
oli omat lippunsa, univormunsa ja erikois-
oikeutensa palkkiona urhoollisuudesta, 
jota eräs sen eversti oli osoittanut Itävallan 
perimyssodassa.77 

Vuosina 1919–29 suomalaisten upsee-
rien ulkomaankomennuksista neljäsosa 
suuntautui Ranskaan. École Supérieure de 
Guerre oli erityisen tärkeä Suomen kor-
keimmalle sotilaskoulutukselle. Ensimmäi-
set kolme upseeria lähtivät Pariisiin vuon-
na 1919, mutta kapteeni A.E. Martola lä-
päisi heistä ainoana kaksivuotisen kurssin. 
Ranska oli tuolloin sotilaallisen maineen-
sa huipulla ja esimerkkinä monille muil-
le maille. Martola perusti vuosina 1923–
24 Suomen vastaavan oppilaitoksen rans-
kalaisten kokemustensa pohjalta. Vuonna 
1920 Ranskaan komennettiin toinen mer-
kittävä suomalainen upseeri, A. Airo, ja 
monet muutkin sotiemme johtotehtävissä 
toimineet olivat saaneet korkeimman soti-
laskoulutuksensa Ranskassa.78 Eversti Ala-
dár Paasonen oli ensin kenraali de Gaullen 
oppilaana ja sitten hänen kurssitoverinaan 
Pariisin sotakorkeakoulussa, myös kenraa-
li Heinrichs oli käynyt tämän koulun.79 So-
tilaskoulutus Ranskassa oli itsenäisyytem-
me ensimmäisellä vuosisadalla laajaa, mm. 
ilmavoimien upseeriryhmä lähti jo vuonna 
1919 ohjaajakoulutukseen kuuluisaan Istre-
sin tukikohtaan Marseillen lähelle. Me-
riupseerit saivat koulutusta Toulonissa ja 
koululaiva Jeanne d´Arcilla. Ranskalaisia 
asiantuntijaupseereita puolestaan osallistui 

Suomessa linnoitussuunnitteluun sekä tek-
nillisten aselajien kehittämiseen.80

Talvisodan aikana Ranska suunnitteli 
pääministeri Daladierin johdolla avustus-
retkikunnan lähettämistä Suomen Lappiin 
yhdessä englantilaisten kanssa. Suomen 
kielen lehtori Aimo Sakari kutsuttiin kes-
ken talvisodan hoitamaan opetustaan École 
Nationale des Langues Orientales Vivante-
siin. Pariisissa häntä kuitenkin kehotettiin 
ilmoittautumaan Ranskan puolustusvoi-
mien yleisesikunnassa, missä hän sai teh-
täväkseen kääntää suomalaisia karttoja ni-
menomaan Lapin alueelta. Sakari osallistui 
muutenkin sotaretken suunnitteluun mm. 
laatimalla lyhyen suomalais-ranskalaisen 
sotilassanakirjan.81 Eversti A. Paasonen 
tuli Pariisiin toimimaan suurlähettiläs Har-
ri Holman apuna ja neuvottelemaan sota-
materiaalihankinnoista. Ranskalainen up-
seeri- ja diplomaattivaltuuskunta lähti puo-
lestaan Suomeen seuraamaan tilannetta ja 
valmistelemaan apuretkikunnan tuloa. So-
tamateriaalia saatiin jonkin verran perille, 
mutta sotilasjohdon suhtautuminen oli hy-
vin varovaista, eikä retkikuntaa koskaan lä-
hetetty.82 

Vuodesta 1948 Suomella on ollut sotilas-
asiamies Pariisissa, ja sotilaallisia suhteita 
on hoidettu mm. komentajavierailuin. Kym-
menen vuotta myöhemmin suomalaisia up-
seereita alkoi jälleen opiskella Ranskan so-
takorkeakoulussa.83

Arviolta viisisataa suomalaista on pal-
vellut Ranskan muukalaislegioonassa. Val-
taosasta tiedetään hyvin vähän tai ei mi-
tään. Jotkut ovat tulleet tunnetuiksi joko 
muiden tapahtumien ansiosta tai kirjallisen 
tuotantonsa ansiosta. Heistä legendaarisin 
on ”Marokon kauhu” Aarne Juutilainen, 
joka palveli legioonassa täydet viisi vuot-
ta 1930–35, ja sai palkkioksi legioonan ris-
tin ja Ranskan kansalaisuuden. Kuuluisak-
si Juutilaisen teki hänen panoksensa talvi-
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sodassa. Ensio Tiira puolestaan tuli tunne-
tuksi dramaattisella paollaan, josta hän kir-
joitti kirjan. Pisimpään – yli 28 vuotta! - le-
gioonassa palveli kotkalainen Kyösti Pie-
tiläinen.84

Siirtolaisuus

Lähdön syitä

Varsinainen siirtolaisuus Ranskaan on 
toisen maailmansodan jälkeinen ilmiö, 
ja silloinkin sen osuus kaikista Suomes-
ta muuttaneista on ollut pieni. Muutto on 
ollut luonteeltaan vaiheittaista ja melko 
huomaamatonta: aluksi lähdetään vähäksi 
aikaa, palataan ja ehkä jäädään pysyväs-
ti. Syynä lähtöön tuntuvat olleen enem-
mänkin ihmissuhteisiin ja itsensä kehit-
tämiseen kuin toimeentuloon liittyvät te-
kijät; avioituminen on tärkein yksittäinen 
muuton syy. Toinen motiivi on opiskelu 
ja kielitaidon kohentaminen. Työ on ollut 
lähtöperusteena vain noin kymmenennek-
sellä lähtijöistä. Muutto Ranskaan on ol-
lut hyvin naisvaltaista, vuosina 1968–79 
lähteneistä 78 prosenttia oli naisia.85 Vuo-
sien 1980 ja 2001 välillä naisten osuus oli 
laskenut 57 prosenttiin Miesten ja naisten 
väliset erot ovat pääasiassa ammatillises-
sa asemassa: miehet muuttavat pääasiassa 
hyvien työtarjousten takia, naisilla muuton 
syy on usein ollut mies, joko ranskalainen 
tai suomalainen.86

Muista siirtolaisryhmistä suomalaiset 
erottuvat siinä, etteivät asu ja toimi Rans-
kassa perinteisen siirtolaisryhmän tavoin. 
Harvat suomalaiset ovat lähinnä yksittäi-
siä tapauksia monikulttuurisessa maassa. 
Grenoblen alueella asuvia suomalaisia tut-
kinut Henriikka Hoffrén toteaa, etteivät suo-
malaiset maahanmuuttajat muodosta selke-
ästi rajattua ryhmää ensinnäkään sen takia, 

että heitä on vähän ja toiseksi, koska heitä ei 
voi mieltää perinteisiksi siirtolaisiksi.87

Ranskaan muuttajilla on yleensä ollut 
kulttuurista kiinnostusta maata kohtaan jo 
hyvin varhain, varsinkin maahan avioitu-
neilla. Näyttää siltä, että siirtolaiseksi ha-
keutuminen edellyttää myös eräänlaista 
kansainvälistä mentaliteettia, jossa Suomi 
ei ole maailman napa, vaan muut maat ja 
kulttuurit nähdään myönteisesti myös oman 
elämän mahdollisina ympäristöinä. Ulko-
maan kipinä on usein saatu maassa lyhyen 
aikaa oleskeltaessa, esimerkiksi opiskelija-
na, jolloin uudelleen lähteminen on help-
poa.88 Romanttiset kuvitelmat saattoi eris-
tyneessä Suomessa saada liikkeelle radios-
ta kuultu ranskalainen asema, ihana rans-
kan kieli.89 Maire Miettinen muisteli luke-
neensa 10-vuotiaana maantiedon kirjasta, 
että ”pariisilaiset ovat iloisia ja huikente-
levaisia. Elämä Pariisissa on huoletonta”, 
mikä vahvisti lopullisen lähtöpäätöksen.90 
Lasse Pöystinkin kiinnostus Ranskaa ja 
ranskalaisia kohtaan syntyi jo kouluaikana, 
jolloin hän sai himon oppia ranskaa ja sa-
maistua ranskalaisiin, kokea Ranska sisäl-
täpäin.91 Vanhan historianopettajan satun-
nainen kohtaaminen Stockmannin kulmal-
la ratkaisi Sinikka Haaviston elämänkulun: 
”Kuule Sinikka, mene käymään Ranskas-
sa. Kun otat Lyonin asemalta Mistraalin, 
siitä se elämä alkaa”. Hän seurasi neuvoa, 
vaikka oli jo anonut muuttolupaa Australi-
aan yhdessä sisarensa kanssa.92 

Sodan jälkeisinä vuosina tärkeä Rans-
kan virike monelle suomalaiselle nuorel-
le olivat myös ranskalaiset elokuvat, joista 
välittyi toisenlaisen kulttuurin, toisenlaisen 
näyttelemisen ja toisenlaisen käyttäytymi-
sen malli.93 Vielä 1950-luvun Suomessa 
Ranskan harrastus tosin oli miltei elitististä 
ylellisyyttä.94

Muuton syy on myös voinut olla halu 
päästä pois Suomesta, ei niinkään halu tul-
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la Ranskaan. Monella siirtolaisella on ah-
distavia muistikuvia Suomesta sotien ajalta 
ja sen jälkeenkin. Takana saattoi olla lap-
suuden perhehelvetti, alkoholismi ja jul-
ma kohtelu. Maastamuutosta voi tuolloin 
näyttäytyä pelastuksena uudenlaiseen elä-
mään. Ranskalaisuudesta saatettiin saada 
niin vahva uusi identiteetti, ettei suomen 
kielikään tuntunut luontevalta esimerkiksi 
äidinrakkauden ilmaisemiseen.95 Sodanjäl-
keisen Suomen yhteiskunnallinen tilanne 
edesauttoi myös muuttohaluja. Suuret sota-
korvaukset rasittivat, ja palkasta tuntui lii-
an suuri osa menevän veroihin. Vaatteet ja 
kaikki muu oli niin kallista, ettei ollut va-
raa hankkia juuri mitään.96

Jos lähtöpäätös on ollut vahva, on myös 
jääty pysyvästi: 

 Lopuksi Suomeenko? En ikinä. Mite  ¸
mie sinne vanhana ku nuorempana jo kar-
kuu lähin. Miul kelpaa kyl tää Pariisin 
lauhkeempi ilmasto ja vilkkaammat sivis-
tysriennot.97

Ranska on monessa mielessä ollut yksi Eu-
roopan keskipisteistä. Taiteen ja tieteen li-
säksi se on tarjonnut työtä kansainvälisen 
viestinnän ja matkailun aloilla, myös suo-
malaisille.

Helsingfors Morgonbladet julkaisi 20.3. 
1843 harvinaisen suomenkielisen matka-
kirjeen Pariisista. Kirjoittaja oli lääkäri ja 
suomen kielen tutkija E.A. Ingman. Hänen 
Pariisin kirjeensä arvellaan olevan ensim-
mäinen laatuaan, ja lehti julkaisi sen alku-
kielellä.98 Näin alkoi suomalaisten kirjeen-
vaihtajien ansiokas työ Pariisissa, josta sit-
temmin ovat raportoineet niin Irja Spira, 
Gurli Rosenbröijer, Mirja Bolgár, Maire 
Besson, Erkki Toivanen, Helena Petäistö 
kuin Katja Peiponen, Pirkko Ahonen-Le-
corre, Tuula Koskenniemi ja lukuisat muut 
journalistit. He kaikki ovat tehneet paljon 

myös suomalaisuuden tunnetuksi tekemi-
seksi Ranskassa.

Gurli Rosenbröijer tuli miehensä kans-
sa Pariisiin vuonna 1921 marsalkka Man-
nerheimin lähettämänä. Sodan jälkeen al-
koi hänen kirjeenvaihtajan uransa, toimek-
siantajat olivat ensin Svenska Dagbladet 
ja Bonniers, sitten Turun Sanomat ja Uusi 
Suomi. Ranskalaisesta kulttuurista ja muo-
dista kirjoittamisen lisäksi hän toimi Pa-
riisissa oppaana ja suomalaisten auttajana. 
Niin kuin monet muutkin madame Rosen-
bröijer toimi kotimaansa epävirallisena lä-
hettinä monella tavoin.99 

Irja Spira lähti Helsingistä Pariisiin lai-
valla ja junalla vuonna 1924. Tuolloin ei 
saanut ostaa edes yhtenäistä lippua koko 
matkalle, ja pelkästään Hampurista Parii-
siin pääseminen oli ”kuin naparetki”.100 
Vasta Pariisin junaan päästyään hän myön-
si itselleen lähtönsä perussyyn, joka ei sit-
tenkään ollut kyvyttömyys selviytyä on-
gelmista kotimaassa, vaan hänen lapsesta 
saakka potemansa ”koti-ikävä”. Koulussa 
hän oli valinnut ranskan kielen ylimääräi-
seksi aineeksi ja ahminut ranskalaisia kir-
jailijoita. Kristiinan suomalaisessa yhteis-
koulussa hän oli peräti tarkastajan läsnäol-
lessa lausunut julki toiveensa päästä Parii-
siin ”juomaan absinttia ja viettämään bo-
heemielämää”.101 Irja Spiran elämästä tuli 
värikäs kulttuurikronikka; yli 60 vuotta hän 
vaikutti Pariisin suomalaisen siirtokunnan 
sisukkaana ja särmikkäänä voimahahmo-
na ja suomalaisen kulttuurin uranuurtajana 
Ranskassa. Hän toimi Helsingin Sanomi-
en ensimmäisenä vakituisena suomenkie-
lisenä kirjeenvaihtajana, kirjoitti lukuisiin 
muihinkin suomalaisiin lehtiin 1970-luvul-
le asti ja sai Ranskan edustajakamarin va-
kinaisen lehdistökortin ensimmäisenä nais-
journalistina.102 

Yhtenä maailman houkuttelevimmista 
turistikohteista Pariisi on työllistänyt myös 
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lukuisia ranskansuomalaisia. Juho Rissa-
sesta piti aikoinaan huolta Meri Krook, jol-
la oli kaupungissa oma täysihoitola. Vilkas 
karjalaisnainen tutustutti Rissasen Pariisiin 
ja pariisinsuomalaisiin.103 

Matkailun edistämiskeskuksen Parii-
sin toimisto perustettiin kaupunkiin vuonna 
1951, sen tarmokkaana johtajana toimi pit-
kään Marjatta Crouzet.104 Yli kolme vuosi-
kymmentä Pariisin oppaana toiminut Leila 
Lintula on yksi legendaarisia, turistien ra-
kastamia suomalaisia. Häntä kutsuttiin pit-
kään Pariisin toiseksi tunnetuimmaksi suo-
malaiseksi; tunnetuimman asemasta kil-
pailivat tasavallan presidentti ja ralliautoi-
lija Ari Vatanen.105 Marjatta Laitila perusti 
oman France Matkatoimiston tuomaan suo-
malaisturisteja Ranskaan, Sveitsiin ja Lu-
xemburgiin asuttuaan Ranskassa kolmisen-
kymmentä vuotta.106

Suomalainen seura

Suomen lähetystön itsenäisyyspäivän vas-
taanotolla tapasivat 1920-luvun lopul-
la mm. Juho Rissanen, Arvo Kujala, Carl 
Hirn ja Irja Spira. Mitään etukäteen sopi-
matta he rupesivat tuumimaan, että olisi 
mukava saada aikaan Suomalainen seura, 
joka ”olematta järjestelyiltään kovin mo-
nimutkainen”, tarjoaisi mahdollisuuden 
jutella silloin tällöin maanmiesten kanssa 
kahvikupposen ääressä.107 Eino Enegren, 
vuonna 1924 Pariisiin saapunut Suomen 
pääkonsulinviraston nuori avustaja – sit-
temmin pääkonsuli – oli ottanut yhteyttä 
niihin vanhoihin suomalaisiin, jotka Bob-
rikovin sortokaudella olivat lähteneet Suo-
mesta ja sijoittuneet kaupunkiin. Hänen 
matrikkelistaan saatiin osoitteita, ja kolme-
kymmentäviisi kiertokirjettä lähti liikkeel-
le. Seuran perustamissuunnitelmasta pu-
huttiin myös Suomen lähetystössä, mutta 
Harri Holma katsoi, ettei suomalaisten ollut 

syytä etsiytyä ulkomailla toistensa seuraan, 
vaan tutustua paikallisiin ihmisiin. Tuohon 
aikaan ranskalaiset eivät juuri matkustel-
leet, eivätkä liioin tunteneet minkäänlaista 
mielenkiintoa ulkomaalaisia kohtaan, saati 
avanneet heille kotiensa ovia.108

Suomalaisen seuran perustava kokous 
pidettiin 6.11.1932, paikkana tunnettu kir-
jallinen kahvila Closerie des Lilas Montpar-
nassella. Koolla oli Suomen armeijan up-
seereita, suomalaisia taiteilijoita, säveltäjiä 
ja muita muusikoita, oli lausujaa ja laulaja-
tarta, konttoristia ja mekaanikkoa, tanssitai-
teilijaa, kelloseppää ja ties mitä käsityöläis-
tä ja paljon myös sellaisia, joiden ammattia 
ei tiedetty. Niitä kuten esi-isiäkään ei kysyt-
ty, koska tarkoitus oli muodostaa hauska, 
demokraattinen kokonaisuus.109 

Taiteilija Juho Rissasesta tehtiin yk-
simielisesti seuran puheenjohtaja, lausu-
ja Arvo Kujalasta varapuheenjohtaja. Irja 
Spira valittiin sihteeriksi. Seuran sovit-
tiin kokoontuvan joka kuukauden ensim-
mäinen ja kolmas keskiviikko. Joulukuun 
kolmas päivä päätettiin viettää perinteinen 
pikkujoulu puuroineen, kuusineen, pukkei-
neen ja huviposteineen. Meri Krook lupasi 
keittää joulupuurot, Marian Pontanin luo-
ta saatiin kokoontumispaikka. Vuosisadan 
alussa perustetun kuoron henkiinherättä-
mistä suunniteltiin.110

Joukkoon ilmestyi jatkuvasti lisää suo-
malaisia, joiden olemassaolosta ei siihen 
mennessä oltu tiedetty mitään. He olivat saa-
neet jostain tiedon kahvi-illoista, usein koti-
maan kautta. Seuraan liittyi myös Ruotsin 
suomalaisia puhumattakaan Pietarin suoma-
laisista, joihin Meri Krookin kuului. Marras-
kuussa 1932 tulivat virolaiset neuvottelijat 
tiedustelemaan pääsisivätkö hekin mukaan 
yhteiseen pikkujoulun viettoon. Seuran ko-
koontumispaikaksi oli valittu Brasserie de 
l´Observatoire, jonka isäntä antoi suoma-
laisille luvan vaikka tanssia päällään. Pik-
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kujoulun vietolle täytyi etsiä laajemmat tilat 
Brasserie Lutétiasta, jossa oli vieraita salin 
täydeltä. Lähettiläs Holman perhettä edusti 
poika Klaus, pianistina oli Walter Rummel, 
jonka vaimo oli virolaissyntyinen kiihkeä 
Suomen ystävä.111 Puheenjohtaja Juho Ris-
sanen oli kuitenkin paljon poissa, ja ”seura-
kunta” jäi siten ilman paimenta. Seura ehti 
elää vain kolmisen vuotta.112

Sota-ajan suomalaisia ja Suomen 
ystävyyttä

Syksyllä 1939 pääkonsulinvirasto kutsui 
Suomen kansalaisia puhutteluun ja kehotti 
heitä palaamaan mikäli mahdollista, koti-
maahan. Suomi vaikutti tuolloin Ranskas-
sa asustaneista maailman turvallisimmal-
ta pakopaikalta, joten siirtokunta supistui 
erittäin vähäiseksi.113 

Talvisodan puhjettua ryhdyttiin Parii-
sissa perustamaan avustuskomiteoita. Suo-
mea kohtaan tunnettiin suurta myötätuntoa, 
puhuttiin valkopukuisista sotilashiihtäjis-
tä, armeijalle kerättiin suksia ja sen onnis-
tumisille hurrattiin. Avustuskomiteat jopa 
kilpailivat keskenään paremmuudesta. Lä-
hetystön ministerinrouva Alli Holmalla oli 
oma komitea ja ompeluseura, Mielikki Iva-
lolla omansa, ja niitä riitti konjakki-Hen-
nessyn kauniin suomalaisen puolison Gun-
nelin komiteaa myöten. Myös esitelmän-
pitäjiä tarvittiin. Ensimmäisenä lähetystön 
puoleen kääntyi Pariisin Nuorten Naisten 
Kristillinen Yhdistys, luennoitsijaksi kek-
sittiin Irja Spira. Hänen viimeinen esiinty-
misensä olikin sitten vasta päivänä, jolloin 
Suomi luopui aseista.114 Avustustoimintaa 
koordinoi Suomen avun keskuskomitea – 
Comité d´Assistance à la Finlande, jonka 
sihteerinä oli Gunnel Hennesy. Suomen hy-
väksi pidettiin niin paljon tilaisuuksia, että 
oli suorastaan vaikea ehtiä kaikkiin.115 Pa-
riisin kaupunki lahjoitti Suomelle miljoona 

frangia, ja kaksi Pariisin katua nimettiin uu-
delleen: toisesta tuli Rue de Helsinki (enti-
nen Rue de Moscou) ja toisesta Rue de Fin-
lande. Ranskalaiset toivat myös lähetystöön 
paljon suksia ja rahalahjoituksia, joita saa-
tiin esitelmiä ja juhlia pitämällä.116

Helmikuun kahdeksantena vuonna 1940 
järjestettiin Suomen sotauhrien hyväksi 
seurapiirien gaalailta Pariisin oopperassa. 
Tilaisuuden suojelijana toimi lähettiläs Har-
ri Holma, ja kunniakomiteassa oli jäseninä 
pelkkiä ”prinssejä ja ylhäisyyksiä”, ranska-
laisia Suomen ystäviä. Illan onnistumiseksi 
”koko Pariisi” puhalsi yhteen hiileen. Sali 
oli tupaten täynnä. Sotamarsalkan tytär So-
phie Mannerheim nousi ensimmäistä kertaa 
elämässään puhujalavalle ja esitti asiansa 
suorastaan säkenöivällä voimalla.117

Sophie Mannerheim ei tosiasiassa kui-
tenkaan tuntenut minkäänlaista kiintymystä 
Suomea kohtaan. Ne lyhyet ajat, jotka hän 
oli Suomessa viettänyt, eivät ”puhutelleet” 
häntä mitenkään. Hän ei koskaan mainin-
nut äitiään tai sisartaan, joka kirjaili rukous-
palleja englantilaisessa luostarissa. Sophien 
elämä pyöri pekingiläisten koirien ympäril-
lä, ne hän hoiti erittäin hyvin. Hänen liialli-
sesta alkoholinkäytöstään huhuttiin paljon, 
mutta ainakin kutsuilla hän oli hyvin varo-
vainen sen suhteen. Sisimmässään Sophie 
saattoi olla onneton ihminen, mutta salasi 
sen ulkopuolisilta hyvin.118

Marsalkka Mannerheimin vaimo Ana-
stasia oli muuttanut tyttärineen Pariisiin 
aivan 1900-luvun alussa, lähes vuosikym-
men ennen pariskunnan virallista avio-
eroa. Naisten kohtalosta on niukasti tietoja, 
mutta paronitar ja Sophie elivät elämänsä 
loppuun saakka Pariisissa. Heidät on hau-
dattu yksikertaiseen hautaan Sainte Gene-
viève des Bois -nimisen, Pariisista kolmi-
senkymmentä kilomeriä etelään sijaitsevan 
kylän venäläiselle hautausmaalle. Siellä on 
myös kenraali George Georgevitch Les-
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kisen, suomalaissyntyisen tsaarinarmei-
jan upseerin ja hänen jälkeläistensä hauta-
paikka. Ignatsevien perhehaudasta puoles-
taan löytyy lapsenhoitaja Liisa Marjamaan 
nimi, hän oli asunut isäntäperheensä kans-
sa suuren osan elämästään Pariisissa.119

Talvisodan aikana Suomesta kirjoitet-
tiin Ranskassa varmasti enemmän kuin 
seuraavien kymmenien vuosien aikana yh-
teensä. Suomalaisia kuvattiin imartelevas-
ti, talvisota nähtiin sivilisaation sotana bar-
bariaa vastaan. Myös Suomen kulttuuria 
esiteltiin Ranskan lehdistössä laajalti. Ka-
levalan ohella ranskalaiset kirjallisuuskrii-
tikot ihailivat F.E. Sillanpäätä vaihtoehto-
na väsyneille, dekadenteille ja hienostele-
ville Pariisin litteraateille.120 Tilaisuuksien 
järjestämistä jatkettiin talvisodan päätty-
misen jälkeenkin. Suomen lähetystösihtee-
rin puoliso Mielikki Ivalo oli usein tyttä-
rensä kanssa vastaanottamassa rahalahjoi-
tuksia.121 Irja Spira muisteli lämmöllä Ray-
mond Duncania, jonka Akatemiassa pidet-
tiin kymmeniä esitelmiä Suomesta niin tal-
vi- kuin jatkosodankin aikana.122

Sodan jälkeen

Lähetystön vuosia 1946 ja 1947 koskevis-
sa raporteissa mainitaan Ranskassa tuolloin 
oleskelleiden Suomen kansalaisten arvioi-
duksi lukumääräksi 170. Pääosa heistä asui 
Pariisissa, mutta myös Välimeren rannoilla 
oli haja-asukkaita. Tsaarinvenäjällä synty-
neiden todettiin muodostaneen melkoisen 
joukon, he eivät tosin kaikki olleet syntype-
räisiä Suomen kansalaisia. Heidän kanssaan 
lähetystö ei ollut juuri tekemisissä eikä näin 
ollen tiennyt myöskään maastamuutoista, 
kuolemantapauksista tms. Maahan tuli nyt 
kahdeksasta kymmeneen Ranskan valtion 
stipendin saanutta opiskelijaa määräajaksi, 
ja laivaliikenteen vilkastuttua ilmaantui suo-
malaisia merimiehiä. Lukuisissa tapauksis-

sa he olivat tahallaan jääneet maihin laivois-
taan. Huolenpitoa heistä vaikeutti Suomen 
konsulin puuttuminen Ranskan tärkeistä sa-
tamakaupungeista samoin kuin suomenkie-
lisen konsulinviraston sihteerin puute man-
ner- ja merentakaisen Ranskan satamakau-
pungeista. Ikävyyksiä oli sattunut, kun me-
rimiehet rannikkokaupungeissa tapeltuaan 
joutuivat tekemisiin Ranskan poliisin kans-
sa. Lähetystö toivoi tilanteeseen parannusta 
ainakin Roueniin, josta käsin sihteeri voisi 
olla myös Le Havreen saapuvien merimies-
ten apuna. Huolta aiheuttivat niin ikään nuo-
ret Suomen kansalaiset, jotka Ruotsissa jon-
kin aikaa oleskeltuaan siirtyivät Ranskaan, 
usein pelkän kauttakulkuluvan saatuaan. Oli 
myös Tukholmassa muukalaislegioonaan 
pestautuneita, jotka oli hylätty lääkärin-
tarkastuksessa Pariisissa. Lähettiläs Johan 
Helo kertoi myös huhuista, joiden mukaan 
Ruotsiin vuonna 1944 siirtyneistä päämajan 
tiedusteluosaston upseereista muutamat oli-
sivat siirtyneet Ranskaan.123 

Sodan jälkeen tarvittiin tilanteen tutki-
joita, pulmien ratkaisijoita ja taloudellisen 
onnen onkijoitakin.124 Suomesta oli vaikea 
päästä ulkomaille, myös Ranskaan. Tarvit-
tiin perusteltuja syitä ja varsinkin jonkun 
maassa asuvan kutsu. Toimittaja Timo Kyl-
mälä pääsi maahan Irja Spiran kutsumana. 
Hänellä oli erikoinen taito törmätä suoma-
laisiin taiteilijoihin kahviloissa, galleriois-
sa, kaupoissa ja saunassa.125 Spiran vuok-
raamassa liikehuoneistossa Saint Germain 
des Présin sydämessä, entisen ilotalon huo-
neistossa, asui ensin taiteilija Anneli Palsa, 
sittemmin Timo Kylmälä. Paikasta kehit-
tyi iltaisin suorastaan pieni taiteilijakes-
kus, jossa kävivät mm. Otto Mäkilä, Onni 
Mansnerus, Matti Särkkä ja Martti Peitso, 
sekä myös tulevia diplomaatteja kuten Ta-
neli Kekkonen.126

Pariisin suomalaiset olivat avulias ja so-
lidaarinen yhteisö. Jos joltakulta oli Mont-



Tuire Valomaa – 225 

parnassen kulmilla lyöty silmä mustaksi ja 
viety rahat juuri silloin kun piti palata koti-
maahan ja ostaa tuliaisia, asiat järjestettiin 
avuliaitten maanmiesten toimesta.127 Gurli 
Rosenbröijerin ja Irja Spiran kodeista muo-
dostui Pariisiin tulevien suomalaisnuorten 
tilapäinen ja joskus pitkäaikaisempikin ma-
joituspaikka. Tulija saattoi olla sotilaskarku-
ri, joka oli lähtenyt pakoon Kannakselta ja 
päätynyt Ruotsiin. Siellä sai apua ja koulu-
tuksenkin, mutta maassa ei saanut oleskella 
kahta vuotta pitempään, eikä Suomeen ol-
lut rangaistuksen pelossa palaamista. Erääl-
läkin pojalla oli viisumi Venezuelaan, mutta 
niin kauas kotoa hän ei tahtonut, vaan jäi lä-
pikulkuviisumillaan Pariisiin.128 Tuulikki ja 
Tauno Jalanti majoittivat ensi hätään kaksi 
suomalaista luutnanttia, luultavasti asekät-
kijöitä, joilla oli ollut syytä lähteä pakoon 
Suomesta. Pojille hankittiin työpaikat, ho-
telli ja annettiin rahaakin sekä hyviä neuvo-
ja. Ne kuitenkin unohtuivat heti samana ilta-
na, ja pojat heräsivät aamulla ilman housuja, 
ilman rahaa, ilman passeja ja – ilman työ-
paikkaa, josta oli myöhästytty. Apua saatiin 
taas suomalaisilta. Tulokkaat löysivät lopul-
ta ratkaisun elämälleen, jotkut jopa muuka-
laislegioonan, ja häipyivät – usein ”lainattu-
jen” rahojen kanssa, joista ei koskaan myö-
hemmin kuulunut mitään.129

Sodan jälkeen tulleiden siirtolaisten so-
peutuminen ranskalaiseen elämään ei aina 
ollut helppoa. Jo 1950-luvun Suomessa 
ihailtiin kaikkea modernia, joten Rans-
kaan tulo saattoi olla todellinen kulttuuri-
shokki ja ympäristö kauhea pettymys. An-
nikki Galloy muistaa miehensä tädin klini-
kan synnytyslaitoksineen Pariisin esikau-
punkialueella. Sairaala tuntui alkeelliselta, 
esimerkiksi hygienia oli aivan eri tasolla 
kuin mihin Suomessa oli totuttu. Hoitajat 
tupakoivat samassa huoneessa, missä tutti-
pullot steriloitiin suuressa padassa, ja kes-
koskaapitkin olivat aivan lähellä. Suomes-

sa opitut kohteliaisuussäännöt ja tavat ei-
vät päteneet Ranskassa, missä suomalai-
nen saattoi herättää närkästystä pelkästään 
vaatimalla lämmitystä elokuussa. Tulijan 
luterilaisuuteen suhtauduttiin joskus en-
nakkoluuloisesti, ja lastenkasvatusmene-
telmät herättivät usein ristiriitoja ranska-
laissuvun kanssa.130 

Suomalaisen ja ranskalaisen elämänta-
van välillä oli 1960-luvulle asti suoranai-
nen kuilu. Oma perinteemme oli nykyis-
tä askeettisempi, ankarampi ja jäykempi. 
Elintaso tuntui kuitenkin Ranskassa olevan 
matalammalla kuin Suomessa, Etelä-Rans-
ka näytti pitkään suoranaiselta kehitysalu-
eelta. Ranskalaiset eivät tunteneet lainkaan 
Suomea, vaan sijoittivat maamme epämää-
räisesti jonnekin Uralin ja Grönlannin väli-
selle vyöhykkeelle.131

Stipendiaatit

Oman erikoisryhmänsä suomalaisten jou-
kossa muodostivat Ranskan valtion sti-
pendiaatit. Vuonna 1948 matkaan lähtenyt 
Mirja Voutilainen (myöh. Bolgár) oli saa-
nut stipendin jaettavaksi opiskelutoverinsa 
Heidin kanssa. Kumpikin sai 10.000 fran-
gia kuussa.132 Mirja Bolgár oli ensimmäi-
nen suomalainen Sorbonnen yliopiston tu-
levien ranskanopettajien kurssilla vuoden 
1939 jälkeen133 ja yksi harvoista sodanjäl-
keiseen Pariisiin saapuneista, joka vei opin-
tonsa päätökseen ja sai diplomin.134 Stipen-
diaatteihin kuului myös henkevä ja lahjakas 
Marketta Saarenheimo, josta tuli myöhem-
min konsuli Eino Enegrenin puoliso. Ark-
kitehti Pirkko Hirvelä pääsi Le Corbusierin 
ateljeeseen työskentelemään. Tohtori Erkki 
Jäämeri sijoittui taiteilijapuolisonsa Sonjan 
kanssa Lutetian hotelliin, missä he valmisti-
vat ruokansa spriikeittimellä.135 Niin tekivät 
sodanjälkeisessä Pariisissa monet muutkin. 
Opiskelijat olivat yhtä köyhiä kuin kansa 
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ympärillä. Riideltiin laardiannoksista ja jo-
notettiin voikortteja, itkettiin metrolippujen 
hinnankorotuksia ja kuljettiin vuoronpe-
rään polkupyöränomistajan pakettitelineel-
lä Cité Universitaireen syömään. Iltaisin 
keskusteltiin eksistentialismista, paistettiin 
pihvejä ja frittejä ja oltiin onnellisia.136 Tuo-
hon aikaan suomalaiset viettivät yhdessä 
monia iloisia iltoja, ja hankaluudetkin vain 
vahvistivat yhteishenkeä.137 Ranskalaisiin 
sen sijaan oli vaikea tutustua, mutta Suomi 
oli sentään yleensä hyvässä maineessa.138 

1940-luvun lopulla elettiin vahvas-
ti uuden sodan pelossa. Mirja Bolgár toi-
voi opiskelukesänään näkevänsä Cote 
d´Azurin ja Rivieran, koska ”tulee vaikka 
sota eikä sitten koskaan näe muuta kuin Si-
periaa…”139 Kulttuurin sekatyöläiseksi it-
seään kutsuva Bolgár on tehnyt mittavan 
elämäntyön kahden maan kulttuurilähetti-
läänä. Mietittyään mikä Pariisissa on niin 
ihanaa, hän sanoo: ”Se että tapaa paljon 
suomalaisia”.140 Vuonna 1995 Mirja Bolgár 
valittiin vuoden ulkosuomalaiseksi.141

Suomalaistyttöjen ”invaasio”, muotia ja 
kauneutta

1950- ja 60-luvuilla matka Pariisiin lyhe-
ni. Kaupungin häikäisevät valot kutsuivat 
myös tyttöjä – aina Lapin perukoilta asti. 
Usein he tulivat ilman ennakkovalmiste-
luja, joidenkin matkajärjestelyt perustui-
vat jopa arabialaisiin puhelintietoihin. Mo-
net tulijoista olivat taiteilijanalkuja, mutta 
myös muoti- ja kauneusala houkuttelivat. 
Muiden muassa Miss Universum Marita 
Lindahl majoittui Irja Spiran kotiin. Huhut 
liikkuivat Ranskasta Suomeen asti, kukaan 
ei osannut sanoa mistä ne tulivat, mutta ne 
rohkaisivat lähtöön. Kuultiin edullisista 
hotelleista, saatiin yhteystietoja.142 

Rouva Rosenbröijerin tiedettiin järjes-
tävän suomalaistytöille töitä Pariisissa. Hä-

nellä oli iso asunto Avenue Victor Hugol-
la 16. kaupunginosassa, ja yhteyksiä rik-
kaisiin juutalaisperheisiin, jotka tarvitsivat 
palvelusväkeä. Rouva Rosenbröijer välit-
ti heille apulaisia. Aina ei työpaikka ollut 
sopiva, joskus taas saattoi oikean ihmisen 
kohtaaminen tuntua suorastaan kohtalolta. 
Gurli Rosenbröijerin kautta suomalaistytöt 
saivat myös yhteyden toisiinsa, mm. joulu-
ja vietettiin yhdessä.143 

1960-luvulla Pariisiin tuli erityisen pal-
jon suomalaisia nuoria tyttöjä, jotka oli-
vat kieltä oppimassa ja tekivät töitäkin. 
Jotkut olivat tavanneet ranskalaisen mie-
hen Espanjassa tai Etelä-Ranskassa, pyy-
täneet heiltä kyytiä tai tutustuneet muuten 
vain kadulla. Tytöt jäivät heidän vuokseen 
maahan tai antoivat osoitteensa, jolloin 
mies saattoi tulla hakemaan Suomesta asti. 
Miehet olivat usein tummia, Algeriasta tai 
öljy-yhtiöiden matkustelevia asiamiehiä. 
Tytöillä ei useinkaan ollut minkäänlaista 
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koulutusta tai kielitaitoa, eivätkä he tunte-
neet ranskalaista kulttuuria. He jäivät vain 
miehen vuoksi, menivät naimisiin ja saat-
toivat puhua kotikielenä ainoastaan eng-
lantia. Ilman omaa ammattia naiset jäivät 
täysin miehestä riippuvaisiksi, eivätkä so-
peutuneet ranskalaiseen yhteiskuntaan. 
Seurauksena oli monia onnettomia avio-
liittoja, alkoholismia, kurjia kohtaloita – 
itsemurhiakin.144

Ranskalaiset perustivat 1960-luvun 
puolivälissä Accueil Franco-Nordique -ni-
misen järjestön välittämään pohjoismaisia 
au pair -tyttöjä perheisiin ja järjestämään 
heille vapaa-ajan ohjelmaa.145 Vuonna 1996 
30-vuotisjuhlaansa viettänyt, ystävyysseu-

rasta yksityiseksi järjestöksi muuttunut yh-
distys sijoittaa vuosittain noin 300 Pohjois-
maista tullutta au pairia ranskalaisiin per-
heisiin Pariisissa ja sen lähialueilla.146

Myös lukuisat valokuvamallit, missit ja 
mannekiinit ovat matkanneet Suomesta Pa-
riisiin taistelemaan paikasta julkisuudessa. 
Jotkut ovat päässeet pitkälle, toiset palan-
neet kotiin vähin äänin tai jääneet kaupun-
kiin kiinnyttyään ranskalaiseen elämän-
tapaan joko elämänkumppanin tai uuden 
työn myötä.

Suomalaisia mallityttöjä tuli muotimaa-
ilmaan jo 1950-luvulla, ja monista tuli etu-
rivin mannekiineja. Ensimmäinen oli tuleva 
kuvanveistäjä Birgitta Ara, joka saapui Pa-

Dolly von Alfthan
Näyttelijätär ja elokuvatähti Dolly von Alft-
han nousi maineeseen Ruotsalaisen teat-
terin kautta juuri ennen sotia, mutta joutui 
pakenemaan Ruotsiin Suomen vastavakoi-
lulle tekemänsä työn takia jatkosodan jäl-
keen. Hän oli suomalaisen isän ja latvialai-
sen äidin ainoa lapsi. Perhe asui Helsingis-
sä Svenska Teaternia vastapäätä, ja Dol-
ly valitsi näyttelijän uran siellä. Talvisodan 
sytyttyä teatteri suljettiin, ja Dollyn kihlat-
tu Henrik Markkula komennettiin työsken-
telemään Suomen vastavakoilun hyväk-
si. Näyttelijäntyön ohella myös Dolly kerä-
si vakoilutietoja päämajan valvontaosastol-
le. Jatkosodan puhjettua Henrik Markkula 
siirtyi Petsamoon vakoiluosaston palveluk-
seen. Parin kihlaus purkaantui, mutta työ-
suhde ja ystävyys säilyivät.

Sodan päätyttyä poliittinen ilmapii-
ri kääntyi von Alfthaneja vastaan, ja Dolly 
seurasi isänsä mukana työmatkalle Parii-
siin. Siellä hän Ruotsin lähetystön kutsuilla 
kohtasi elämänsä rakkauden, Jean Castil-
lon du Perron. Hän luopui suunnitelmistaan 
matkustaa Hollywoodiin tekemään filmiso-
pimusta ja muutti Pariisiin. Aluksi hän työs-

kenteli Balmainin muotitalossa, ensin malli-
na ja myöhemmin muotinäytösten suunnit-
telijana. Sen jälkeen Dolly siirtyi saksalai-
sen Hortenin tavarataloketjun Pariisin toi-
miston päälliköksi. Hän jäi Hortenilta eläk-
keelle 1979 ja muutti perheen viinitilalle.148
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riisiin jo 1955, elätti itseään valokuvamalli-
na ja pääsi myös elokuvaosiin. 1970-luvulla 
entistä useampi suomalainen teinityttö pää-
tyi malliksi Pariisiin, kuuluisimpia olivat 
Arja Töyrylä ja Pia-Sofia Kiukkonen, joka 
avioitui kuuluisan laulajan Claude Françoi-
sin kanssa. Useimmat palasivat Suomeen, 
kuuluisuuksista vain Tarja Terrail (ent. 
Räsänen) jäi Pariisiin avioiduttuaan Tour 
d'Argentin omistajan kanssa, ravintola on 
maailman kuuluisimpia.147 

Muotisuunnittelu ja -putiikkien pito 
ovat työllistäneet niin entisiä malleja kuin 
muitakin luovuutta ja estetiikkaa arvosta-
via suomalaisnaisia.149 Jo vuonna 1932 hel-
sinkiläissyntyinen ompelijatar Dora Öh-
man, tuli Pariisiin ja sai työpaikan hattu-
tehtaalta. Hän yleni pian ensimmäiseksi 
modelistiksi, eikä ura muodin parissa päät-
tynyt eläkkeelläkään, vaan silloinkin syn-
tyi hattu päivässä. Dora muisteli kuulleen-
sa, että Pariisiin oli tullut Suomesta paljon-
kin käsityöläisiä Bobrikovin aikaan: räätä-
leitä, kelloseppiä, suutareita jne. Sodan ai-
kaan erään asiakkaan onnistui hankkia Do-
ralle tarpeelliset luvat omaa työskentelyä 
varten, ja niin hänestä tuli artesaani omassa 
ateljeessaan.150

Mauno Heinoja on yksi harvoista parii-
silaisen muotimaailman mustasukkaisesti 
varjellulle huipulle päässeistä suomalaisis-
ta. Hän työskenteli jo 1970-luvulla Given-
chyn kuuluisan muotitalon johtavana suun-
nittelijana.151 Vuonna 1953 Pariisiin tullut 
Maire Miettinen teki liki 40-vuotisen om-
pelijanuran kaupungissa. Hän koki amma-
tin muuttuneen tuona aikana niin, ettei uusi 
sukupolvi enää osannut arvostaa käsityö-
taidon kaikkia yksityiskohtia, vanhan ajan 
couturerit olivat katoavaa kulttuuria.152 Yksi 
muotialalla menestyneistä on Tuula Korka-
ma, pitkään Féraudilla työskennellyt muoti-
suunnittelija. Hänen tiimissään on toiminut 
muitakin suomalaissuunnittelijoita.153

Lounaslupista Akkaseuraan

Suomen kielen lehtori Aimo Sakari palasi 
sodan jälkeen Pariisiin ja perusti myöhem-
min kuuluisaksi käyneen ”lounaslupin”. 
Nimensä vastaisesti ”lupi” kokoontui iltai-
sin yhteiselle aterialle johonkin ravintolaan. 
Siellä laulettiin suomalaisia kansanlauluja, 
opittiin tuntemaan paremmin ja joskus höl-
möiltiinkin. Ohjelma oli aina sama, ateriat-
kaan eivät olleet kovin vaihtelevia, tai laulut 
muuttuneet toisiksi. Silti lupi oli tärkeä yh-
dysside jäsenilleen. Joskus yritettiin järjes-
tää myös koti-iltoja; Marketta Enegren kut-
sui kotiinsa Neuillyyn ja Irja Spira vuoros-
taan omaan kotiinsa. Sinne Pentti Holappa 
toi musiikkia, ja illan mittaan tanssahdeltiin-
kin. Uusien suomalaisten virratessa Pariisiin 
”lupi” kävi yhä ahtaammaksi.154 Silti se oli 
eräänlainen ”salaseura”, mukaan pääsivät 
harvat ja valitut. Ravintolaa piti kuitenkin 
vaihtaa usein, koska tanssi ja laulu oli välil-
lä niin innokasta, ettei samaan paikkaan ol-
lut toiste menemistä.155

Arimo Raesteen ollessa Pariisissa kon-
sulina ja lehdistöavustajana vuonna 1959 
kaupungissa oli koolla mielenkiintoinen 
suomalaisporukka. Risto Hyvärinen oli 
sotakorkeakoulussa, Veikko Pajunen Hel-
singin Sanomien kirjeenvaihtajana, Yywe 
Wegelius suomalaisen kuljetusliikkeen 
edustajana ja Ossi Sunell myös lähetystös-
sä. Pentti Holappa ja Olli-Matti Ronimus 
työskentelivät vapaina kirjailijoina, Kale-
vi Sorsa puolestaan UNESCO:ssa. Lupissa 
oli lisäksi mukana Mirja Bolgár ja lukui-
sia muita sivistyneitä suomalaisnaisia. Ra-
esteen puheenjohtaja-aikana kokoonnuttiin 
iltaisin syömään ja laulamaan ”rekilauluja” 
Rive Gauchen kapakoihin.156 Kalevi Sor-
san jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Mirja 
Bolgár, mutta toiminta lopahti vähitellen.

”Lounaslupin” naisjoukosta muodostui 
sitten vapaamuotoinen Akkaseura, jonka 
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jäsenyyteen ei kummoisiakaan kriteereitä 
käytetty. Riitti että asui Ranskassa, ei ollut 
aivan vastasyntynyt ja kelpasi hyväksi tove-
riksi. Osallistujamäärää oli kyllä nytkin ra-
joitettava, koska seura kokoontui kotoisen 
ruokapöydän ääressä.157 ”Anonyymit Akat” 
tapasivat toisensa lounasaikaan, mutta vuo-
sien mittaan seurustelu on harventunut.158

Vapaamuotoista yhteydenpitoa

Suuri osa Ranskaan sodan jälkeen muutta-
neista kävi Alliance Françaisen kielikurs-
seilla ja tutustui siellä toisiin suomalaisiin. 
1960-luvulla alettiin kokoontua Selectin 
kahvilassa, jossa kävi myös ranskalaisia 
Sorbonnen suomen kielen opiskelijoita. Ku-
kaan ei tiennyt miten he saivat tietää tapaa-
misista, mutta yhteyttä alettiin pitää. Tor-
stai-ilta vakiintui kokoontumisajaksi, pai-
kaksi kahvila Biarritz Boulevard St. Miche-
lillä. Yhdessä järjestettiin monenlaisia ta-
pahtumia, retkeiltiin Chantillyn metsässä ja 
käytiin teatterissa. Lähetystössä työskennel-
lyt suomalaispoika järjesti pääsylippuja.159 
Tieto tapaamisista kulki, vaikka monella ei 
ollut puhelintakaan.160 Myös Ruotsalaisella 
Klubilla Rue Rivolilla käytiin, samoin nor-
jalaisella. Kokoontumisia oli myös yöker-
ho Beauf-sur-le-Toi`ssa, jonka pääsymaksu 
oli pieni. Paikalla oli paljon pohjoismaista 
väkeä – ja heitä ihailevia ranskalaisia nuo-
ria miehiä. Tuo aika Pariisissa saattoi tuntua 
nuoruudelta, joka Suomessa oli sodan ta-
kia jäänyt kokematta. Montparnassen kah-
viloista löytyi aina seuraa, sieltä lähdettiin 
milloin hotelliin, milloin muualle sänkyyn. 
Elettiin vapaata elämää.161

Väliaikaisesti Ranskassa oleskelevil-
le omaa kansallisuutta olevat ystävät ovat 
olleet viihtymisen kannalta tärkeitä, vaik-
ka heidän asenteensa isänmaata kohtaan 
muuttui usein negatiiviseksi. Sen sijaan 
pysyvästi siirtolaisiksi muuttaneet jakavat 

keskenään ongelmia, kuten koti-ikävää, 
joita vain toinen samassa tilanteessa ole-
va voi ymmärtää. Tämä tekee suomalaisis-
ta ystävistä erityisen tärkeitä, heidän kans-
saan ylläpidetään myös äidinkielen taitoa. 
Yhteydet muihin suomalaisiin riippuvat tu-
lokkaan asuinpaikasta, elämäntilanteesta, 
siirtolaisuusajasta ja ihmisen halusta ja ky-
vystä solmia kontakteja. Toiset ovat seural-
lisempia kuin toiset; monien mielestä suo-
malaisuus eli sama etninen tausta ei yksin 
riitä ystävyyden perustaksi.162

Ranskaan avioituvilla on usein valmiina 
sosiaalinen verkosto, johon voi itse liittyä ja 
johon liitetään. Muuttoa edeltävät vierailut, 
jolloin uuteen asuinmaahan alkaa muodos-
tua ihmissuhteita. Ranskalaiset ovat yleensä 
kohteliaita, mutta todellisten ystävyyssuh-
teiden luominen voi olla vaikeaa. Alkupe-
räisasukkailla on omat sosiaaliset siteensä, 
eikä aika tai kiinnostus useinkaan riitä muu-
alta tulleisiin tutustumiseen. Siirtolaisten on-
kin usein helpompaa seurustella muiden ul-
komaalaisten kanssa, jotka itse ovat samas-
sa tilanteessa. Tietynlainen ulkopuolisuus, 
muukalaisuus yhdistää. Pariisia lukuun ot-
tamatta ei Ranskassa ole toiminut montaa-
kaan suomalaisten yhdistystä, joten kontak-
tit maanmiehiin ovat olleet enimmäkseen 
yksittäisiä tuttavuuksia. Vaikka muiden suo-
malaisten kanssa ei seurusteltaisikaan, hei-
dän olemassaolostaan kuitenkin yleensä tie-
detään. Oman maan kansalaiset muodosta-
vat eräänlaisen turvaverkon, jonka kanssa 
on helppo kommunikoida.163 

Puuttuva kielitaito aiheuttaa helposti 
eristyneisyyden tunnetta, jopa vihamieli-
syyttä uutta asuinmaata kohtaan.164 Kieli-
taidottoman ulkomaalaisen on mahdotonta 
omaksua ranskalaista kulttuuria ja sen ta-
poja, varsinkaan mikäli hän ei käy työssä 
tai ole perheenjäsen. Erityisesti kotirouvi-
na suomalaiset kärsivät usein yksinäisyy-
destä, ja tunsivat menettäneensä itsenäi-



230 – Ranska

syytensä. Ranskassa naisten työssäkäyn-
ti ei ole yhtä yleistä kuin Suomessa, eikä 
nuorikaan kotirouva herätä ihmetystä. Kär-
jistetysti voi sanoa, että ranskalainen nai-
nen on elänyt suomalaista kanssasisartaan 
enemmän miestä ja perhettä varten.165 

1970-luvulta asti Ranskassa elänyt Seija 
Kantola kertoi haastattelussaan ranskalais-
ten miesten vielä 1990-luvun alussa mu-
tisseen, että naispääministeri Edith Cres-
son saisi mennä kotiin hoitamaan lapsiaan. 
Kantola oli itse kunnallisvaaliehdokkaana 
Versoudissa vuonna 2001.166 Pohjoismai-
sen käsityksen mukaanhan työssäkäynti 
antaa naiselle saman yhteiskunnallisen ase-
man kuin miehellä. 

Merimieslähetys Ranskassa

Vuoden 1886 perustettiin ”johtokunta poh-
joismaisen merimieslähetyksen harjoitta-
miseksi Bordeauxissa”. Merimieslähetyk-
sen johtokunta suhtautui myönteisesti eh-
dotukseen merimiespapista ja virkaan ni-
mitettiin V. Jacobson. Kymmenen ensim-
mäisen kuukauden aikana hänelle kertyi 
noin tuhat kuulijaa, mutta suomenkielisiä 
jumalanpalveluksia pidettiin ani harvoin, 
sillä suomalaisia oli ”sangen vähän”. Luku-
salin muutamaa suomalaista sanomalehteä 
ei myöskään paljon luettu. Talven kulues-
sa sekä Jacobson että johtokunta totesivat 
suomalaisen merimiespapin lähettämisen 
Bordeauxiin erehdykseksi. Jo maaliskuus-
sa 1887 työ päätettiin lopettaa, koska suo-
malaisia merimiehiä ei ollut riittävästi.167

Norjalaisen Rouenin merimieskirkon 
tultua ruotsalaiseen käyttöön 1960-luvulla 
Suomen merimieslähetysseuraa pyydettiin 
palkkaamaan sinne assistentti. Suomalais-
aluksia tuli Roueniin tuolloin melko pal-
jon ja kirkolla kävi runsaasti suomalaisia-
kin merimiehiä. Vuonna 1966 pastori Olli-

Pekka Lassila aloitti työkautensa, joka kui-
tenkin jäi vain puolen vuoden mittaiseksi. 
Talousongelmien vuoksi seura ei voinut lä-
hettää uutta miestä tilalle.168

Vasta vuonna 1969 Merimieslähetysseu-
ra palkkasi pastori Lars Schmidtin Roueniin. 
Vaikka suomalaisten osuus Rouenin kirkol-
la kävijöistä oli odotettua pienempi, Meri-
mieslähetysseura suunnitteli toimintaa pit-
käjänteisesti. Vuonna 1975 järjestetyn seu-
ran satavuotisjuhlakeräyksen päätavoitteena 
oli varojen saaminen Rouenin kirkon laa-
jentamiseen. Samana vuonna ostettiin vie-
reiseltä tontilta rakennus, johon saatiin mm. 
uusi lukusali.169 Merimieskirkolla oli tuol-
loin sekä suomalainen pappi että emäntä, ja 
heillä norjalainen avustaja. 60-paikkaisen 
kirkkosalin lisäksi talossa oli lehtihuone, 
kahvio, TV- ja pelihuone sekä vierashuone. 
Tarjolla oli monenlaista toimintaa jumalan-
palveluksista, toveri-illoista ja urheilutilai-
suuksista retkiin ja filmiesityksiin.170 

Rouenin papit em. lisäksi Johan Can-
delin (Kankkonen), Kaj Engström, Peter 
Gustavsson ja Karl-Erik Nylund toimivat 
samalla Pariisin pappeina ja pitivät juma-
lanpalveluksia ja suorittivat kirkollisia toi-
mituksia.171 

Suomalainen laivaliikenne Roueniin ja 
sen lähisatamiin väheni entisestään viimei-
sen suomalaisen papin päätettyä kautensa 
alkusyksystä 1988. Työn aikanaan aloitta-
nut Olli-Pekka Lassila teki tutustumismat-
kan Ranskaan. Hänen matkaraporttinsa pe-
rusteella johtokunta lähetti hänet 1989 puo-
leksi vuodeksi Roueniin vt. asemanhoi-
tajaksi tehtävänään mm. ”selvittää meri-
mieskirkon miehitystarvetta merimieslähe-
tystyön ja Pariisin ulkosuomalaistyön kan-
nalta”. Lassila esitti sitten, että Rouenissa 
aloitettaisiin vuoden 1990 alusta kolmen 
vuoden mittainen kansainvälisen merimies-
lähetystyön kokeilu. Johtokunta ei kuiten-
kaan syttynyt ajatukselle, eikä suomalaista 
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koi tukea toimintaa. Vuonna 1970 solmitun 
Suomen ja Ranskan välisen kulttuurisopi-
muksen ansiosta, saatiin 1978 sovittua, että 
koululle myönnetään opetustilat jostain Pa-
riisin koulusta. Oppilaita Suomi-koulussa 
oli ensimmäisenä kymmenenä vuotena 30–
40 vuosittain, nuorimmat heistä kolmevuo-
tiaita.175 Koulu toimii keskiviikkoisin, rans-
kalaisten koululaisten vapaapäivänä. Vuon-
na 1988 lapsia oli jo yli neljäkymmentä ja 
opettajia kuusi. Oppilaiden vanhemmat ja 
koulun tukijat ovat järjestäneet vuosittain 
joulu- ja vappujuhlat yhdessä France–Fin-
lande -yhdistyksen, Ranskan Suomi-seuran 
ja opettajien kanssa. Juhlista ja niiden yhte-
ydessä pidetyistä arpajaisista kertyneet tu-
lot on käytetty koulun toimintaan.176 Var-
sinkin alkuaikoina, kun muuta suomalais-
toimintaa ei ollut, koulusta tuli tärkeä yhte-
ydenpito- ja tapaamispaikka. Koulun joh-
tajaopettajana vuodesta 1974 vuoteen 1987 
toiminut Annikki Galloy kävi usein esitte-
lemässä koulua erilaisissa tilaisuuksissa, 
lähetystössä ja muutenkin. Toimintaa vai-
keutti se, että tiloja jouduttiin anomaan Pa-
riisin kaupungilta vuosittain, jolloin paikka 
samalla vaihtui koululta toiselle. Vuonna 
1990 hankaluuksiin kyllästyneet suomalai-
set järjestivät jopa mielenosoituksen, jossa 
vaadittiin viranomaisilta koulutiloja.177 

Suomi-seura

Vuosikymmenien ajan Ranskan suomalai-
set olivat kokoontuneet France–Finlande 
-yhdistyksen tilaisuuksiin ja luoneet ystä-
vyyssuhteita sekä suomalaisiin että rans-
kalaisiin. Aina oli tavattu myös epäviralli-
sesti, erilaisia kuppikuntia oli syntynyt ja 
hiipunut pois. Maanmiesten tapaaminen ja 
synnyinmaan tapojen noudattaminen tun-
tui tärkeältä.182

Suomalaisten mielissä kyti voimakkaa-
na toive omalla kielellä järjestettävästä toi-

pappia enää lähetetty. Rouenin kirkko myy-
tiin ranskalaisten ja englantilaisten muodos-
tamalle yhdistykselle, joka aloitti siinä kan-
sainvälisen merimieskirkkotoiminnan.172  

Suomalaistoiminta vakiintuu

Keskiviikkokoulu
Suomalais-ranskalaisten perheiden koti-
kieli on yleensä ranska. Lasten kanssa suo-
malaisvanhempi puhuu silti usein suomea173 
tai tahtoisi ainakin antaa lapsille mahdol-
lisuuden kielen oppimiseen. Annikki Gal-
loyn, kuten monen muunkin lapset, puhui-
vat kuitenkin ainoastaan ranskaa. Hän ryh-
tyi puuhaamaan oman koulun perustamista 
suomalais-ranskalaisten perheiden lapsille, 
jotta kosketus oman äidin kieleen säilyisi. 
Aluksi ehdotus ei saanut kannatusta, mut-
ta kun Lontooseen perustettiin Suomi-kou-
lu, hän alkoi yhä innokkaammin ajaa asiaa 
ja ehdotti France-Finlande -yhdistykselle 
koulua yhdeksi toimintamuodoksi. Toimi-
tiloiksi löytyi Rue de Grenellen luterilai-
sen kirkon sali. Keväällä 1974 pidetyssä 
kokouksessa päätettiin sitten Pariisin suo-
malaisen keskiviikkokoulun perustamises-
ta France-Finlanden yhteyteen.174 

Varsinainen perustava kokous pidettiin 
27.2.1975 Suomen konsulaatissa. Koulun 
tehtäväksi määriteltiin suomen kielen opet-
taminen, Suomi-tietouden kartuttaminen 
ja suomalaisen siirtokunnan yhdyssiteenä 
toimiminen. Kokouksessa valittiin koulul-
le johtokunta, johon kuului myös suurlä-
hetystön edustaja. Kaarina Colin du Terrail 
toimi sen puheenjohtajana vuosina 1975–
1984, minkä jälkeen tehtävässä jatkoi Rit-
va Barthelet. Muut johtokunnan jäsenet oli-
vat koulun kannattajia, oppilaiden vanhem-
pia ja opettajia. Aluksi koulu toimi täysin 
avustusten ja vapaaehtoisen työn varassa, 
myöhemmin Suomen opetusministeriö al-
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minnasta; päällimmäisinä olivat oman ko-
koontumispaikan, leikkikoulun ja kirkol-
listen tilaisuuksien saaminen ranskansuo-
malaisille.183 Kaarina Colin du Terrail ja 
Annikki Galloy panivat hankkeeseen koko 
henkisen voimansa.184 Toiminnanjohtaja 
Tauri Aaltio oli käynyt lounaslupissa puhu-
massa oman seuran perustamisesta. Oikea 
aika koitti merimiespastori Johan Kankko-
sen ollessa Pariisissa ruotsalaisella kirkolla. 
Suomi-seuralta oli tuolloin, vuonna 1976, 
saatu varoja kirkollisen toiminnan järjestä-
miseen. Annikki Galloy oli jälleen varan-
nut Rue Grenellen luterilaisen kirkon salin. 
Hän laittoi valmiiksi 100 tuolia ihmetellen 
tulisiko paikalle ketään. Jokaiselle tuolille 
tuli istuja, ja Annikista seuran toiminnan-
johtaja kymmeneksi vuodeksi.185

Ranskan Suomi-seuran tarkoitukse-
na on kontaktien luominen suomalaisten 
keskuudessa juhlien, illanviettojen, ker-
hojen ja retkien muodossa sekä suoma-
laisen kulttuurin vaaliminen suomalaisten 
ja ranskalaisten Suomen ystävien paris-
sa järjestämällä konsertteja ja näyttelyitä. 
Ranskalaiset seuran jäsenet voivat opis-
kella suomen kieltä, ja mahdollisuuksien 
mukaan autetaan Ranskaan vasta muutta-
neita suomalaisia. Yhdyssiteenä jäsenten 
välillä seura julkaisee omaa tiedotusleh-
teä. Ennen Suomi-instituutin perustamis-
ta, ja osittain sen jälkeenkin, lehden teko 
ja kerhotoiminta ovat tapahtuneet yksityis-
asunnoissa. Tavoitteena oli kuitenkin alun 
perin omien toimitilojen hankkiminen.186 
Monen seuran jäsenen, kuten Kaarina Co-
lin du Terrailin kodista muodostui seuran 
toimintakeskus, jossa pidettiin johtokun-
nan kokouksia, kerhot ja ystäväpiirit ko-
koontuivat, joskus keskiviikkokoulukin.187 
Suomi-seurassa on opetettu kieltä ranska-
laisille puolisoille ja neuvoteltu jäsenille 
edullisia lentomatkoja Suomeen. Seuran 
kassaa on kartutettu kirpputorien ja myy-
jäisten tuotoilla, eikä talkoohenki ole kos-
kaan sammunut.188 Vuoden 1997 jäsenky-
selyssäkin myyjäiset ja kirpputorit olivat 
suosituimmat tapahtumat ennen konsertte-
ja ja teatterikäyntejä.189

Suomalaisen kulttuurin esittely ja edis-
täminen Ranskassa on ollut yksi seuran 
keskeisistä toiminta-alueista, varsinkin en-
nen Suomi-instituutin perustamista Parii-
siin. Konserttien, kirjallisuustapahtumien, 
elokuvaviikkojen ja taidenäyttelyiden jär-
jestämisessä on oltu aktiivisesti mukana, 
niistä on tiedotettu ja niitä on tehty tunne-
tuksi omassa tuttavapiirissä.

Ranskan Suomi-Seuran illallisjuhlat jär-
jestettiin 28. lokakuuta 2006 les Salons de 
l'Aveyron -salissa Pariisissa. Noin 150 vie-
raan joukossa oli niin pioneereja kuin nuoria 

Association France–Finlande
Jo vuonna 1947 ranskalaiset perustivat 
France–Finlande -yhdistyksen kehittämään 
Suomen ja Ranskan välistä kulttuuri-, sosi-
aali- ja taloustoimintaa.178 Hugues Colin du 
Terrail toimi sittemmin pitkään järjestön pu-
heenjohtajana. Hänen vaimonsa Kaarina oli 
aikoinaan tullut Pariisiin lapsia kaitsemaan, 
toiminut matkaoppaanakin, ja osallistui avi-
oiduttuaan aktiivisesti seuran toimintaan. 
Hän oli monen hyvän suomalaishankkeen 
”äitihahmo”. France–Finlanden jäsenistö 
koostui ranskalaisista liikemiehistä ja muis-
ta yhteiskunnan silmäätekevistä. Irja Spira, 
kuten monet muutkin suomalaiset, oli aluk-
si toiminnassa mukana, mutta totesi sitten, 
ettei kannattanut maksaa korkeita päiväl-
lismaksuja Ruotsalaisella Klubilla pelkästä 
”haukottelemisen ilosta” – yhdistys vaikutti 
suomalaisten mielestä ikävältä ja kankeal-
ta.179 France–Finlanden toiminta on lisäksi 
ranskankielistä ja painottuu itsenäisyyspäi-
vä- ynnä muiden juhlien järjestämiseen.180 
Paikallisyhdistyksiä ovat: France–Finlande 
region Nord-Pas-de-Calais ja France–Fin-
lande Rhône-Alpes.181
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tulokkaita. Tilaisuudessa Annikki Galloy sai 
Suomi-Seuran kultaisen ansiomitalin.190

Kerhotoimintaa

Suomi-seuran tärkeä toimintamuoto ovat 
eri alojen kerhot, joissa on paitsi kokoon-
nuttu yhteisen kiinnostuksenaiheen puit-
teissa, myös luotu kestäviä ystävyyssuh-
teita. Ompelu- ja askartelukerho toimivat 
pitkään, tanhuja ja kuorolaulua harrastet-
tiin. Englannin ja saksan kerhot kokoavat 
kielten harrastajia, baby-club lapsiperheitä. 
Ranskassa kun ollaan, gastronomia ansait-
see oman kerhonsa. Seura tukee toimintaa 
tarvittaessa rahallisestikin.191

Vuonna 1980 aloitti toimintansa kirjal-
lisuuskerho, jonka perusti Pohjoismaisen 
kirjaston silloinen suomalainen kirjaston-
hoitaja Pirjo Neuvonen. Kerran kuussa ko-
koontui alusta lähtien kymmenkunta ker-
holaista lähinnä suomalaisen nykykirjalli-
suuden merkeissä. Sinikka Haavisto toimi 
sittemmin kerhon vetäjänä ja hänen kotin-
sa Impasse Royer-Collardilla Luxembur-
gin puiston kupeessa kokoontumispaikka-
na yli 20 vuoden ajan.

Liana Kaarinan johtama teatterikerho 
kokosi yhteen näyttelemisestä kiinnostu-
neita neitejä ja rouvia, miehistä oli pula. 
Lausuttiin runoja, improvisoitiin, rentou-
duttiin voimistelulla ja arvosteltiin tois-
ten esityksiä. Yhteisten kokoontumisai-
kojen löytyminen aktiivisille kerholaisille 
oli välillä vaikeaa, mutta muutama vuosi 
1980-luvun alussa toimittiin vireästi. 

Seuran jäsenet

Vuoden 1978 kesään mennessä jäsenek-
si oli liittynyt yli 300 perhettä.192 Vuonna 
1992 tehdyn jäsenkyselyn perusteella kes-
kiverto Pariisin Suomi-seuran jäsen oli 
40-vuotias virkanainen, joka oli naimisissa 

jonkin verran suomea ymmärtävän ranska-
laismiehen kanssa. Perheen pari lasta osa-
sivat suomea, mutta eivät käyneet Suomi-
koulua. Seurasta oli saatu kuulla ystäviltä 
ja tuttavilta. Suurin osa kyselyyn vastan-
neista toivoi lisää kontakteja suomalaisiin 
ja koki seuran auttavan oman identiteetin 
ylläpitämisessä. Puolet vastanneista moit-
ti kuitenkin seuraa sisäänpäinlämpiäväk-
si, monet sanoivat olevansa liian ujoja tu-
lemaan toisensa jo tuntevien joukkoon. 
Myös toiminnan keskittyminen Pariisiin ja 
ajan puute haittasivat aktiivista toimintaa. 
Seurassa oli tuolloin lähes 300 jäsentä.193

Pariisissa asuu nykyisin noin 3000 suo-
malaista. Heistä 250 kuuluu Suomi-seu-
raan, useimmat perhekuntineen. Koko 
Ranskassa suomalaisia on 5000–6000. Pa-
riisin seudulle, Välimeren alueelle ja muil-
lekin alueille Ranskassa on syntymässä 
suomalaisten saarekkeita. Suomalaisia on 
Ranskassa yhä enemmän.194 

Ranskan Suomalainen

Alusta lähtien yksi Suomi-seuran tärkeim-
mistä tehtävistä oli oman tiedotuslehden 
julkaiseminen. Sen ensimmäinen toimitta-
ja oli pastori Johan Kankkonen, joka myös 
monisti lehden merimieskirkon veivatta-
valla kopiokoneella Rouenissa.195 Ensim-
mäistä lehteä vuonna 1976 lähetettiin noin 
400 kappaletta, seuraavana vuonna osoit-
teita oli jo lähdes viisisataa.196

Myös Irja Spiran silloinen työnanta-
ja Union Internationale des Journalistes 
et de la Presse de Langue Française antoi 
lehdelle jonkin aikaa ilmestymismahdolli-
suuden. Vuoden verran Rauni Heikkilä tuli 
raskaine paperisalkkuineen toimistoon mo-
nistamaan Ranskan Suomalaista.197 Pastori 
Kankkosen muutettua Etelä-Ranskaan leh-
ti ilmestyi Pariisin yliopiston suomalais-
ugrilaisella laitoksella.198
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Alun perin parisivuisesta monisteesta ke-
hittyi merkittävä tiedonvälittäjä, joka kertoo 
kaikesta suomalaistoiminnasta Ranskassa, 
seuraa elämänmenoa Suomessa ja antaa lu-
kijoilleen hyödyllistä tietoa siirtolaisuuteen 
liittyvissä asioissa. Myös Suomen suurlähe-
tystö ja Suomi-instituutti käyttävät sitä tie-
dotusvälineenään.199 Vuonna 1997 lehden 
levikki oli 400 kappaletta ja ilmestyminen 
vakiintunut kuukausittaiseksi.200 

Vuonna 2007 painettu lehti ilmes-
tyi enää viisi kertaa vuodessa. Verkkoleh-
ti ranskanuutiset.com perustettiin vuonna 
2003 Tuulikki Mullerin ja Anneli Airak-
sisen toimesta. Kimmokkeena oli heidän 
kyllästymisensä siihen, että harva toimitta-
ja suomalaisessa mediassa ymmärtää, mitä 
Ranskassa tapahtuu. Mullerin mukaan ”pe-
rustimme siis oman lehden, missä voimme 
julkaista sekä omia että muiden toimitta-
jien juttuja siitä Ranskasta, joka Suomen 
lehdistössä ei mene kaupaksi.”201

Kirkkoraati

Niin kauan kuin Rouenissa oli Suomen Me-
rimieslähetysseuran lähettämä merimies-
pastori, hän huolehti Pariisin suomalaisten 
kirkollisista tarpeista. Vuosittain järjestet-
tiin ainakin kaksi jumalanpalvelusta, pää-
siäisen ja joulun aikaan, yhteistyössä Suo-
men suurlähetystön sekä Pariisin Suomi-
seuran kanssa.202 Rouenin merimieskirkko 
oli pitkään merkittävä yhdistäjä ja suoma-
laisen hengen ylläpitäjä. Pariisin Ruotsa-
laisella kirkolla järjestettyyn joulukirkkoon 
tuli suomalaisia eri puolilta Ranskaa.203

Jo 1980-luvun alusta Sisar Helvi Pul-
la protestanttisessa luostariyhteisössä Ver-
saillesissa on ollut keskeisenä yhteyshenki-
lönä Pariisin kirkolliseen työhön ja luteri-
laiseen kirkkoon. Lukemattomat suomalai-
set ovat vierailleet hänen luostarissaan saa-

den opastusta.204 Marseillessa ja Ranskan 
Rivieralla Suomen Lähetysseuran työn-
tekijät ovat hoitaneet ulkosuomalaistyötä 
1980-luvulta alkaen. 

Vuoden 1991 lopulla Lyonin lähellä 
asuva pastori Marjo Kalliomäki ryhtyi va-
paaehtoiseksi siirtolaispapiksi Ranskassa 
alueinaan Lyon, Pariisi, Strasbourg ja Anti-
bes.205. Vuonna 1995 Pariisiin tuli lyhyeksi 
aikaa Suomen lähetysseuran toimesta pas-
tori Risto Jukko, joka oli sitä ennen työs-
kennellyt kolme vuotta Marseilleissa.206 
Seuraavana vuonna kaupunkiin muutti 
pastori Jussi Murtovuori, joka järjesti py-
häkoulun ja aikuisten keskusteluryhmän 
sekä piti hartaustilaisuuksia ja vastaanot-
toja Suomi-instituutin tiloissa vapaaehtois-
työnä.207 Jo maaliskuussa 1997 hänkin kui-
tenkin hyvästeli Pariisin suomalaiset lähti-
essään Lontoon suomalaisen kirkon diako-
niapastoriksi.208 

Sisar Helvi Pulla. – Kuva: Katja Peiponen.
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Murtovuori keräsi 1990-luvun loppu-
puolella koolle keskustelutilaisuuden, jon-
ka tuloksena päätettiin perustaa kirkkoraa-
ti. Vuonna 1997 rekisteröidyn yhdistyksen 
tarkoituksena on toimia hengellisenä yh-
dyssiteenä Ranskassa asuvien suomalais-
ten ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
välillä. Raati järjestää joulu- ja pääsiäis-
kirkon sekä jumalanpalveluksia ja avustaa 
kirkollisiin perhejuhliin liittyvissä kysy-
myksissä.209 Myös Ruotsalaisella kirkolla 
pidettävään kansainväliseen kirkkoon osal-
listutaan, ja ennen joulua lauletaan yhdes-
sä kauneimpia joululauluja. Raati on avoin 
yhdistys, jonka jäseniksi voivat ilmoittau-
tua kaikki Ranskassa asuvat suomalaiset. 
Jäsenmaksua ei peritä. Johtokunnan pu-
heenjohtajana on koko ajan toiminut An-
nikki Galloy. Aktiivijäseniä raadissa on pa-
rikymmentä.210 Toiminta rahoitetaan Suo-
men evankelisluterilaisen kirkon tuella ja 
vapaaehtoisilla avustuksilla. Suomi-seuran 
kevät- ja joulumyyjäisissä pidetään omaa 
myyntipöytää.211 Kirkkoraati on järjestänyt 
myös retkiä yhdessä Suomi-seuran kans-
sa. Niin kauneimmat joululaulut kuin jou-
lukirkkokin ovat jo muodostuneet perin-
teeksi. Suomalainen pastori on kutsuttu pi-
tämään joulujumalanpalvelus, kanttorina 
on toiminut Marja Rantanen. Suomalaisia 
jouluperinteitä noudatetaan glögi-, pipari 
ja torttutarjoilua myöten. Kirkkoon tullaan 
koko perheen kanssa, sali on jouluna täyn-
nä, osallistujia toista sataa.212 

Kirkkoraadin uusia toimintamuotoja on 
seniorikerho, joka kokoaa yhteen suoma-
laisnaisia ja heidän ranskalaisia miehiään. 
Madeleinen kirkon tiloissa nautitaan edul-
linen ateria, eri paikoissa vietetään yhteistä 
joulu- ja juhannusjuhlaa. Senioritoiminnan 
tarpeellisuudesta kertoo, että monet tulevat 
tapaamisiin pitkienkin matkojen päästä.213

Suomen kirkon edustaja Ranskassa Lyo-
nin, Marseillen ja Strasbourgin alueilla on 

pastori Marjo Kalliomäki. Hänen toimiston-
sa on Lyonin seudulla. Hän toimittaa kaik-
kia kirkollisia palveluja.

Ranskan kirkkoraati löysi pitkään etsit-
tyään ja eri vaihtoehtoja pohdittuaan Parii-
sin kirkolliselle suomalaistyölle uuden tuki-
kohdan ja emoseurakunnan: Courbevoie´n 
luterilainen seurakunta toivotti suomalaiset 
tervetulleeksi. Seurakunnan kirkko sijait-
see Pariisin läntisessä esikaupungissa, 12, 
rue Kilford, Courbevoie.214

Suomalaisia Pariisin ulkopuolella

Vaikka suomalainen siirtokunta keskit-
tyi pitkään Pariisiin, on muuallakin Rans-
kassa, varsinkin rannikoilla, elänyt satoja 
suomalaisia. Normandia on sekä histori-
ansa että luonnonolojensa takia pohjois-
maalaisille rakasta seutua. Siellä kasvava 
ruoho houkutteli muuttoon ravivalmentaja 
Erik Skutnabbin, ja lasitaiteilija Brita Flan-
der tuli hänen mukanaan. Pariskunta pitää 
asuinpaikkansa rauhallisuudesta ja ihmis-
ten ystävällisestä suhtautumisesta. Talvi 
kestää vain kaksi viikkoa, joten ravihevo-
set kannattaisi tuoda Normandiaan vaikka 
vain Suomen talven ajaksi.215

Myös Bretagnen ja Suomen välillä on 
yhtäläisyyksiä: pieni kielialue, kova luonto, 
draaman läheisyys ja ihmisten sisäänpäin 
kääntyminen, joka kypsyy luotettavuudek-
si, merestä ja metsästä eläminen sekä alun 
perin pakanalliset juhlat. Marjatta Taburet 
on yksi ranskalaistuneista taiteilijoistamme, 
keraamikko, opettaja ja taidehistorioitsija 
Quimperin kuulusta fajanssikaupungista.216

Le Mansin kaupunki Loire-joen laak-
son pohjoispuolella, vajaan tunnin juna-
matkan päässä Pariisista on viime vuosina 
houkutellut suomalaisia maahanmuuttajia. 
Matkapuhelinteollisuuden työpaikat, opis-
kelu ja halu kokeilla ranskalaista elämän-
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tapaa ovat tuoneet kaupunkiin kymmeniä 
suomalaisia.217 Alpeillakin asuu muutamia 
pienten kylien tunnelmaan ja vuoristolai-
seen elämäntapaan ihastuneita suomalai-
sia, jotka yleensä työskentelevät hiihtour-
heilun parissa.218 

Strasbourgin seudulla asuu arviolta sata 
suomalaista. Koko Alsacen (ent. Elsass) 
alueella suomalaisia on parisen sataa. Suo-
malaisten kesken on sangen vilkasta yh-
teistoimintaa. Alsacen suomalaisilla on 
oma Suomi-kerhonsa Cercle Finlandais 
d´Alsace Strasburgissa. Siellä on sekä Suo-
mi-koulu että Suomi-kirjasto.219 

Eniten suomalaisia Pariisin jälkeen on 
kuitenkin houkutellut Etelä-Ranska, jonka 
ilmasto ja välimerellinen elämäntapa ovat 
tehneet alueesta myös rakastetun matkai-
lukohteen. Jo ennen toista maailmansotaa 
Rivieralle hakeutui varakkaita suomalaisia 

talven ajaksi. Vasta 1960-luvulla kun vuo-
silomaoikeus piteni, tavallinenkin kansa 
löysi tiensä Välimeren rannalle ja turisti-
kausi siirtyi kesään. 

Ensimmäisiä Rivieran suomalaisia oli 
Viipurissa syntynyt ja Venäjällä palvellut 
kenraali Julius Fredrik Hackman. Reser-
viin siirryttyään kenraali Hackman muut-
ti isältään, kauppaneuvos Johan Fredrik 
Hackmanilta perimälleen Lavolan karta-
non Pakkaisten tilalle Viipurin maalais-
kuntaan. Hän kuitenkin myi tilan 1881 ja 
muutti puolisoineen Nizzaan, jossa eli lop-
puelämänsä. Kun hän 1932 vietti satavuo-
tisjuhliaan, Ranskan lehdistö kertoi tapah-
tumasta valokuvien kera.220

Carl Constantin Collin Kärkölän Huo-
vilasta valmistui insinööriksi vuonna 1888 
Pariisin maineikkaasta ’École centrale des 
arts et manufactures’:sta. Kierrettyään 

Suomalaista joulunviettoa Nizzassa vuonna 1932. Osanottajat vasemmalta oikealle: tri. Armas Lau-
nis, Suomen konsuli C.M. Powilewicz, paroni Herman Stranderskjöld, proviisori Voldemar Siiriäi-
nen, rva Aino Launis ja pikku Asta, rva Ekblom, rva Powilewicz, rva Dagmar Dippel, nti Muurman, nti 
Hagelstam, rva Hincke, rva von Wendl, rva Hagelstam. – Kuva: Siirtolaisuusinstituutin arkisto.
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maailmaa hän asettui 1911 Nizzaan ja ra-
kennutti sen kuuluisalle rantabulevardille, 
osoitteeseen Promenade des Anglais 139, 
upean edustavan talon, joka tänä päivä-
nä on yksi kaupungin nähtävyyksiä. Myö-
hemmin hän myi sen ja pystytti uuden lin-
nan Nizzan Fabroniin vuorelle, josta avau-
tui näköala Välimerelle. Rivieralla myös-
kin asunut Armas Launis kävi haastattele-
massa häntä Suomen Kuvalehteen vuonna 
1934 ja kertoi Collinin viettäneen eristettyä 
elämää seurustelematta kenenkään kanssa. 
Collin palasi Huovilan kartanoonsa vuonna 
1939 ja kuoli 1941.221

Matkusteltuaan lähes koko 1920-lu-
vun eri puolilla Eurooppaa säveltäjä Ar-
mas Launis asettui vuonna 1930 lopullises-
ti Nizzaan. Hän osallistui aktiivisesti rans-
kalaiseen musiikkielämään, edisti Ranskan 
ja Suomen välistä musiikkivaihtoa ja kir-
joitti säännöllisesti ranskalaisesta kulttuu-
rista suomalaisiin lehtiin. Hänen säveltä-
mänsä Kullervo-ooppera esitettiin ensim-
mäisen kerran ranskan kielellä 30.7.1938 
Nice-Cote d’Azurin radioaseman lähetyk-
sessä. 22.2.1940 Kullervo esitettiin Niz-
zassa Välimerenpalatsissa hyväntekeväi-
syysnäytöksenä Suomen tukemiseksi tais-
telussa Neuvostoliittoa vastaan. 222

Vuonna 1932 Armas Launis kirjoitti 
Suomen Kuvalehden artikkelissa, että Niz-
zassa asui noin 30 Suomen kansalaista. Ar-
tikkelin aiheena oli Suomalaisten yhteinen 
joulunvietto, joka mainitaan suomalaispii-
rin ensimmäiseksi yhteiseksi hetkeksi Niz-
zassa. Sen jälkeen yhdessäoloa jatkettiin 
aika ajoin. Launis kertoo:

 Joitakin vuosia sitten oli muuan hyvällä  ¸
paikalla sijaitseva pieni hotellikin suomalai-
sissa käsissä ja se on edelleen, ranskalaisen 
huostaan siirryttyään, suomalaisten matkai-
lijain ahkerasti käyttämä. Mutta nämä Niz-
zan suomalaiset olivat sittenkin vain vierai-

ta paikkakunnalla, sillä muukalaisina he eli-
vät henkilökohtaisen omaisuutensa varassa, 
lähemmin liittymättä paikalliseen elämään. 
Muutama vuosi sitten on tapahtunut odot-
tamaton ja suuri muutos Nizzan suomalais-
piirin kokoonpanossa. Paikkakunnalle on 
asettunut sieltä toimeentulonsa löytäen pe-
räti kolme suomalaista (…) Neiti M:llä on 
paikka eräässä huomattavassa hotellissa 
(…) Paroni S. toimii eräässä laivaliikkeessä 
ja proviisori S:llä on paikka erään huomat-
tavan apteekin johdossa. Viiimeksimainittu 
on naimisissa nizzalaisen kanssa, johon hän 
on tutustunut, ei täällä Nizzassa, vaan sattu-
man oikusta Suomessa.223

Myös Juho Rissanen ehti asua muutaman 
vuoden Nizzassa ennen kuin hän siirtyi Yh-
dysvaltoihin juuri ennen toista maailman-
sotaa. Sodan syttyessä useimmat muutkin 
Rivieran suomalaiset pitivät parempana 
muuttaa pois.

Etelä-Ranskan Suomi-seura

Ranskan Suomalainen-lehdessä julkaistiin 
1970-luvulla eri puolilla Ranskaa asuvien 
suomalaisten ilmoituksia, joissa etsittiin 
yhteyttä lähiseudulla asuviin maanmie-
hiin.226 Vuonna 1977 Ritva Bengui-Talvitie 
ryhtyi toimeen Suomi-seuran ”Etelä-Rans-
kan alajaoston” luomiseksi Marseille-Niz-
za-Montpellierin seudulle, kokoontumisia 
järjestettiin ja leikkikoulu aloitti toimin-
tansa. 27.12.1977 Maire ja Toufic Khourin 
järjestivät noin kolmellekymmenelle suo-
malais-ranskalaiselle perheelle Marseilles-
sa kahvi-, joululaulu- ja tutustumisillan. 
Seuraavaksi kerraksi todettiin tarvittavan 
isommat tilat, jotta ”provencelaisetkin” 
pääsevät mukaan.227 

26.6.1981 virallisesti toimintansa aloitta-
neen seuran puheenjohtajaksi valittiin Vuok-
ko Ladsous. Perustamiskokouksessa oli vä-
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tyt tapaamiset.233 Ranskan Suomalaisen Ete-
lä-Ranskan kirjeenvaihtajana pitkään toimi-
nut Matti Stark kuvaa asuinseutuaan Rans-
kan parhaaksi alueeksi, ”Pariisi jääköön niil-
le, jotka sen kiihkeästä elämästä pitävät”.234

Lasten keskiviikkokoulu aloitti toi-
mintansa jo ennen Etelä-Ranskan Suomi-
seuran perustamista, vuonna 1980 koulun 
kuusijuhlaan osallistui 16 lasta vanhempi-
neen ja ystävineen.235 Muutaman toimin-
tavuoden jälkeen koulu kuitenkin lopahti 
käynnistyäkseen kymmenen vuoden tauon 
jälkeen uudelleen 1994. Marseillen luteri-
laisen kirkon tiloissa joka toinen lauantai 
kokoontuneessa Suomi-koulussa oli lapsia 
aluksi seitsemän, parin vuoden kuluttua 
kymmenen. Kahteen ryhmään jakautunei-
na opiskellaan suomen kieltä joka toinen 
lauantai. Päivän ohjelmaan kuuluu myös 
yhteinen lounas sekä askartelu-, leikki- ja 
lauluhetki. Lasten vanhemmat ovat aktii-
visesti mukana koulun toiminnassa.236 Ai-
kuisille järjestetyllä suomen kielen kurs-

Pienessä eteläranskalaisessa ky-
lässä asuva Jaana Reinikainen 
työskentelee free lance -tekstii-
lisuunnittelijana. 800 kilometrin 
säteellä on satoja kangastehtai-
ta, koko Suomessa ehkä kym-
menen. Asiakasverkoston luomi-
nen vaatii kuitenkin peräänanta-
matonta sinnikkyyttä, kielitaitoa 
ja käsitystä eteläeurooppalaisis-
ta toimintatavoista. Jaana Reini-
kaisen asiakkaat ovat Ranskan lisäksi Es-
panjassa, Italiassa, Belgiassa, Sveitsissä 
ja Suomessa. Määrätietoisen opiskelun ja 
kielitaidon kartuttamisen ansiosta hän saa 
maalata mallinsa vanhan viinitilan suojis-
sa.224 Myös Mari Laurila, josta ”Aja hiljaa, 
isi” teki lapsitähden kolmivuotiaana, on ko-

Jaana Reinikainen
tiutunut Ranskaan. Asuttuaan viiti-
sentoista vuotta Pariisissa hän al-
koi tuntea itsensä niin ranskalai-
seksi, ettei voinut enää kuvitella 
asuvansa muualla. Nizzalaistunut 
Mari Laurila on valmistunut näytte-
lijäksi oltuaan pitkään harjoituspia-
nistina. Myös musiikin parissa elä-
mäntyönsä tehneet vanhemmat, 
Heikki Laurila ja Ritva Mustonen, 
ovat muuttaneet pysyvästi Etelä-

Ranskaan viettämään eläkepäiviään. ”Syn-
nyinmaani on Suomi ja kotimaani Ranska”, 
toteaa Mari Laurila. ”Puhun paljon kuten 
ranskalainen, mutta osaan olla myös suo-
malainen, siis hyvin hiljainen. Minun elämä-
ni on täällä, äänekkäiden ja äkkipikaisten 
ranskalaisten joukossa”.225

keä Montpelieristä ja Toulonista asti.228 Ete-
lä-Ranskan suomalaisten erikoisuus rokka-
rokki-lettu -juhla keräsi perustamisvuonna 
yhteen 30 suomalaista.229

Yhteiset vappu-, juhannus- ja joulujuhlat 
ovat muodostuneet traditioksi. Kuukausiko-
kousten lisäksi Marseillesissa toimiva yh-
distys järjestää muutakin toimintaa: naisen 
lounaita, piknik-retkiä, viinikierroksia, mat-
koja, naamiaisia ja kestejä.230 Luterilaisella 
kirkolla pidetään jumalanpalveluksia ja py-
häkoulua. Kirkolla avattiin vuonna 1991 kir-
jasto,231 josta voi lainata luettavaa, ja vuonna 
1995 rakennettiin yläkertaan sauna.232 

Etelä-Ranskan Suomi-seura on monessa 
mielessä erilainen kuin Pariisissa toimiva. 
Vaikka suomalaisia on etelässäkin enem-
män kuin ennen, asuvat lähimmätkin yleen-
sä kaukana toisistaan, ja päivittäiset yhtey-
det ovat harvinaista herkkua ellei asu Mar-
seillessa tai muussa keskuksessa. Siksi toi-
minnan tukijalkoina ovat harvoin, mutta si-
täkin lämpimämmissä tunnelmissa järjeste-
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silla opiskeli vuonna 1996 kymmenen ih-
mistä.237

Kerran kuukaudessa kokoontuva Suomi-
koulu perustettiin 1998 myös Lyoniin.238

Rivieran Suomi-seura

Uusimpaan, Ranskan Rivieralla toimivaan 
suomalaisyhdistykseen liittyi heti perusta-
misvuonna 2000 peräti 90 jäsentä. Rivieran 
Suomi-Seura on Rivieran alueella toimiva 
Antibesin kaupunkiin rekisteröity yhdistys. 
Sen reippaassa kasvussa oleva jäsenmäärä 
hipoo jo 400 jäsenen rajaa, mutta vaikutus-
piirissä on monin verroin suurempi jouk-
ko suomalaisia Ranskan ystäviä. Jäsenten 
suuri enemmistö asuu Alpes-Maritimesin 
alueella, mutta mukana on väkeä myös 
muualta, kuten Varin alueelta, Monacosta 
ja Italian puoleltakin. 

Tyypillisiä toimintamuotoja ovat vapaa-
muotoiset kahvila- ja ravintolatapaamiset 
rannikon eri kaupungeissa, mahdollisuus yh-
teisiin harrastuksiin mm. golfin, patikkaret-
kien ja petankin merkeissä, aiheiltaan hyvin 
vaihtelevat teemaillat ja -matineat, kulttuu-
ritilaisuudet kuten baletti-, tanssi-, konsert-
ti- ja elokuvaillat sekä retket kiinnostaviin 
kaupunkeihin ja kohteisiin. Myös ranskan-
kielen opiskelu alkeis- ja keskusteluryhmis-
sä sisältyy ohjelmatarjontaan. Uusin saavu-
tus on kasvava suomalaisen kirjallisuuden 
kokoelma Nizzan pääkirjastossa.239 

Rannikolle on Arimo Raesteen mukaan 
muuttanut varsin korkeatasoista ja mielen-
kiintoista väkeä Suomesta, mm. ulkominis-
teriön entisiä virkamiehiä. Ranskan kielen 
taito on hänen mielestään kynnys, joka es-
tää Espanjan Aurinkorannikon ja Floridan 
tyylisen suomalaissiirtokunnan synnyn Ri-
vieralle.240 Alueella asuu nykyisin 300–400 
suomalaista, joista 10–15 % on Sophia An-
tipoliksen teknologiakeskukseen ja sen lie-

peille sijoittuneiden yritysten palvelukses-
sa tai työkomennuksilla. 

Rivieralle on kotiutunut m.m. taitelija Jo-
hanna Oras taidekauppiaspuolisonsa Reijon 
kanssa; kokki Jouko Törmänen on avannut 
gourmet-ravintolan Nizzaan; Pauliina Heng 
toimii Rivieralla kiinteistönvälittäjänä.241 
Suuri osa suomalaisista asuu alueella osa-
aikaisesti,242 monet kuitenkin suunnittelevat 
muuttavansa pysyvästi eläkkeelle jäätyään.

Rivieran Suomi-seurallakin oli varhai-
sempi edeltäjänsä; 1980-luvun puolivälissä 
Kiki Hutiray laittoi kahden muun suoma-
laisrouvan kanssa paikallislehteen kutsun 
Kalevalan päivän juhlaan. Sen tuloksena 
perustettiin kymmenkunta kertaa vuodes-
sa kokoontunut suomalaisten ystävyysseu-
ra vuonna 1985. Nuorena Suomesta Parii-
siin sisäoppilaitokseen ranskaa opiskele-
maan lähtenyt madame Hutiray oli ennen 
avioitumistaan työskennellyt kotiompe-
lijattarena ja aatelisperheen piikana. Hän 
otti Rivieralle muutettuaan maanmiestensä 
auttamisen lähes elämäntehtäväkseen tul-
katen, neuvoen asuntoasioissa, huolehtien 
tienposkeen jääneet suomalaisautot korjaa-
moon ja toimittaen sairastuneet hoitoon.243

Suomalainen kulttuuri Ranskassa

Pariisin suomalais-skandinaavinen 
kirjasto – Bibliothèque Nordique

Vuonna 1868 St. Genevièven kirjasto Pa-
riisin latinalaiskorttelin sydämessä Place 
de Panthéonilla sai merkittävän lahjoituk-
sen. Helsingissä ja Kristianiassa Ranskan 
konsulina toimineen Alexandre Dezos de 
la Roquetten, pohjoismaisen kirjallisuuden 
keräilijän ja harrastajan noin kaksituhatta 
norjalaista ja tanskalaista teosta käsittänyt 
kirjasto päätyi St. Genevièven omaisuu-
deksi. Kokoelmaan yhdistettiin kirjastoon 
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jo aiemmin saadut, lähinnä latinankieliset 
Pohjoismaiden historiaa ja oikeuslaitosta 
käsittelevät teokset. Näin muodostui Col-
lection Scandinave, Sainte-Genevièven kir-
jaston pohjoismaisen osaston ja nykyisen 
Bibliothèque Nordiquen kantamuoto.244

Vuonna 1903 pohjoismainen osasto sai 
oman erillisen huoneistonsa lukusaleineen, 
ja asiakkaille alettiin antaa kotilainoja. Vii-
si vuotta myöhemmin julkaistiin kokoelman 
kirjavarat esittelevä painettu luettelo, jonka 
ansiosta yhä useammat tutkijat löysivät poh-
joismaisen kirjaston kokoelmat. Käyttäjäpii-
riä lisäsi myös Pohjoismaiden kielten ja kir-
jallisuuden oppituolin perustaminen Pariisin 
yliopistoon vuonna 1909. Professorien käyt-
töön on yhä edelleen varattu kirjastosta huo-
ne oppilaiden vastaanottoa varten. 

Vuonna 1920 kirjastolle perustettiin 
ranskalais-skandinaavinen hallintoneuvos-
to, Comité de patronage de la Section Scan-
dinave, jossa aluksi oli edustajat vain Tans-
kasta, Norjasta ja Ruotsista. Jo pitkään run-
saasti kirjalahjoituksia Pariisiin lähettänyt 
Suomi otettiin mukaan seuraavana vuonna. 
Samaan aikaan kirjaston nimeksi vahvis-
tettiin Section finno-scandinave.245 Dele-
gaatti-kirjastonhoitajan palkkauksesta vas-
tasi kukin Pohjoismaa vuorollaan. Suomen 
ja suomenkielisten asiakkaiden kannalta on 
valitettavaa, että delegaattijärjestelmä lo-
petettiin 2000-luvun alussa.

Vuonna 1949 Section finno-scandinave 
muutettiin nykyiseen Bibliothèque Nordi-
que -muotoon. Kirjaston kokoelmat ovat 
kasvaneet merkittäväksi Pohjoismaiden 
yleiskirjastoksi, jossa sekä kaunokirjalli-
suus että tieteet ja taiteet ovat edustettuina. 
Kirjastossa on myös hyvät sanoma- ja aika-
kauslehtikokoelmat. Enää ei toimita pelk-
kien lahjoitusten varassa, vaan Skandinavi-
an maat – 1950-luvulta lähtien myös Suo-
mi – ovat myöntäneet kirjaston hankintoi-
hin vuotuisen määrärahan. Ranskan valtio 

eli käytännössä Sainte-Genevièven kirjasto 
puolestaan rahoittaa kaikkien tärkeimpien 
Ranskassa ilmestyneiden Pohjoismaita kä-
sittelevien teosten hankinnan, samoin kuin 
pohjoismaisen kirjallisuuden ranskannos-
ten ostot. Myös muualla maailmassa ilmes-
tynyttä Nordica-kirjallisuutta ostetaan näillä 
varoilla kirjastoon. Pohjoismaista kirjastoa 
käyttävät ranskalaisten tutkijoiden ja harras-
tajien lisäksi luonnollisesti Pariisissa oleske-
levat pohjoismaalaiset. Monet käyvät miltei 
päivittäin lukemassa oman maan lehtiä ja 
lainaamassa omankielistä kirjallisuutta.246

Vuosikymmenet Pohjoismainen kirjasto 
toimi myös eräänlaisena Suomi-talon kor-
vikkeena. Laajoine kirja- ja lehtikokoelmi-
neen se tarjosi yhteisen, miellyttävän koh-
taamispaikan niin Pariisin suomalaisille 
kuin muillekin Pohjolan emigranteille.247 
Annikki Galloy toimi 18 vuotta Pohjoismai-
sen kirjaston osa-aikaisena virkailijana. Hän 
pystyi työssään auttamaan maanmiehiään, 
jotka eivät useinkaan jaksaneet seurata syn-
nyinmaan kirjallisuutta. Suomenkielisiä ra-
diolähetyksiä ei tuolloin ollut lainkaan, eikä 
sanomalehtiä yleensä tilattu kotiin. Sodan 
jälkeen Ranskan radio oli lähettänyt suo-
menkielistä ohjelmaa, jota toimitti kolme 
sympaattista Pariisin suomalaista: Aimo Sa-
kari, Aira Pyykönen ja Tuija Bergskaug, he 
saivat lomittajakseen opiskelija Mirja Vouti-
laisen.248 Lähetykset lopetettiin 1954, mutta 
Pariisin radio lähetti edelleen Pohjoismaita 
ja varsinkin niiden kirjallisuutta käsitteleviä, 
asiantuntevia ohjelmia, joissa usein kuultiin 
kirjallisuusnäytteitä – joskus alkukielisinä-
kin.249 Vasta 1980-luvulla Yleisradion ul-
komaanpalvelun ulkosuomalaisille ja me-
renkulkijoille suunnatut lähetykset alkoivat 
kuulua Ranskassa entistä paremmin ja oh-
jelmaa oli tarjolla lähes koko päivän.250

Vaikka Bibliohègue Nordique on hallin-
nollisesti yliopistollinen, siellä käyvät myös 
sekä kaunokirjallisuuden että ajankohtais-
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tiedon etsijät. Suomalaisia lehtiä ja kirjo-
ja saatiin 1980-luvulla vielä runsaasti, nais-
tenlehtiä myöten. Vuosien 1979–1980 vaih-
teessa oli jälleen kausi, jolloin suomalaisia 
au pair -tyttöjä oli erityisen paljon, samoin 
ranskan kielen opiskelijoita. Kirjastosta tuli, 
varsinkin lauantai-iltapäivisin, heidän koh-
taamispaikkansa. Joskus tyttöjä piti suoras-
taan pyytää hiljenemään, jotta muut asiak-
kaat eivät olisi häiriintyneet. Myös Pariisin 
suomalaisrouvat tapasivat kirjastossa toisi-
aan, joten ennen Suomi-instituutin perusta-
mista kirjasto oli yksi suomalaissiirtokun-
nan kiintopisteistä.251

Yli vuosisadan jatkuneen ranskalais-
pohjoismaisen yhteistyön tuloksena Parii-
sin sydämessä on pohjoismaisten hengen-
tuotteiden aarreaitta, josta jo Ruotsin ku-
ningas Oscar II lausui vierailullaan vuon-
na 1902: ”Je me sens ici dans mon pays” – 
tunnen täällä olevani kotimaassa.252

Suomen kielen opinnot Ranskassa 

Ranskalaisten 1930-luvun mielikuvissa 
suomi oli itämainen kieli, jolla oli yhteyk-
siä niin turkkilaisten kuin mongolikielten-
kin kanssa.253 Professori Aurélien Sauva-
geot piti ensimmäisen suomenkielisen lu-
entonsa 9.11.1931 Pariisin yliopiston van-
hassa Itämaisten kielten korkeakoulussa 
(École Nationale des Langues Orientales 
Vivantes). Suomalais-ugrilaisten kielten 
osastoon saatiin hänen avukseen Suomen 
valtion palkkaama lehtori, jota aluksi kut-
suttiin repetiittoriksi. Ensimmäisenä virkaa 
hoiti Eero Neuvonen, joka toimi myös Poh-
joismaisen kirjaston ensimmäisenä suoma-
laisena delegaattina vuodet 1931–34, ja 
toistamiseen 1951–53. Lehtorin virka oli 
sittemmin pitkään varattu suomalaiselle 
opiskelijalle, joka sai siitä täydennystä lai-
haan opiskelukassaansa. Sota ja saksalais-
miehitys olivat sitten mitätöidä koko ope-

tuksen. Suomen kielen lehtori Aimo Sakari 
joutui palaamaan kotimaahan sotilaallisiin 
tehtäviin. Professori Sauvageot nimitti Irja 
Spiran lehtorin viransijaiseksi, mistä työstä 
suomen valtio maksoi palkkaa. Luennoilla 
kävi noina vuosina varsin ällistyttävää vä-
keä, ilmeisesti vakoilijoitakin.254

Vuodesta 1967 alkoi kielemme ja kult-
tuurimme tieteellinen tutkimustyö Rans-
kassa.255 Erityisesti kulttuuriministeri An-
dré Malraux ajoi tarmokkaasti Suomen ja 
Ranskan välisen kulttuurivaihdon lisää-
mistä. Hänen ansiotaan osaltaan on, että la 
Sorbonne Nouvellessa, Paris III -yliopis-
tossa on jatkuva suomalaisen vierailevan 
professorin virka, jota Jyväskylän yliopis-
ton professorit Aimo Sakari, Tarmo Kun-
nas ja Risto Alapuro ovat kukin vuorollaan 
hoitaneet.256 Professoreina ovat toimineet 
monet merkittävät suomalaiset tiedemiehet 
ja Ranskan-tuntijat kuten Heikki Kirkinen, 
Matti Klinge ja Jukka Nevakivi. Laitoksel-
ta on lähtenyt niin diplomaatteja, hallinto-
miehiä kuin kääntäjiäkin. Luennoille et-
siytyneistä opiskelijoista osa on luonnolli-
sesti ollut suomalaisten siirtolaisten lapsia, 
mutta joukossa on ollut niin suomalaistyt-
töön ihastuneita ranskalaispoikia, pohjoi-
sen eksotiikkaan lumoutuneita tutkijoita 
kuin boheemeja taivaanrannanmaalareita-
kin. Opiskelijoiden viihtyminen laitoksel-
la on erityisesti lehtorina pitkään toimineen 
Anna (Ami) Kokko-Zalcmanin ansiota.257

Ami Kokko-Zalcman, kirjailija Yrjö 
Kokon tytär, on ollut tärkeä suomen kielen 
ja uudemman ranskalais-suomalaisen kult-
tuurihistorian edistäjä Pariisissa. Hän tuli 
kaupunkiin ensi kertaa 17-vuotiaana voi-
tettuaan Haaparannassa kouluradion kilpai-
lun palkintomatkan, palasi Suomeen, mutta 
tuli pian takaisin ja jäi vihdoin pysyvästi.258 
Ami Kokko-Zalcman peri lehtorinvirkansa 
Vilho Kallioiselta jo 1960-luvulla. 70-lu-
vun puoliväliin mennessä opiskelijamää-
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rä oli kasvanut Eero Neuvosen ajan tus-
kin kourallisesta noin viiteenkymmeneen. 
Osa Sorbonnen opiskelijoista on sanonut 
pysyneensä vaikeilla tunneilla opettajansa 
suurenmoisen persoonallisuuden ansiosta; 
innostava, lämmin ja monipuolinen kult-
tuuripersoona on opastanut suomen kie-
len saloihin niin opettajia, tutkijoita, eri-
koiskauppiaita kuin lähetyssaarnaajiakin. 
Oman opetus- käännös- ja kirjoitustyönsä 
ohessa Ami Kokko väitteli tohtoriksi Sor-
bonnessa. Väitöstilaisuudessa hän muis-
teli oululaisen Sara Wacklinin opettajan-
tutkintoa samassa paikassa vuonna 1835, 
tuolloin Meauxin piispa luovutti diplomin 
herttua de La Rochefoucauldin ja runoilija 
Lamartinen läsnäollessa.259 Ami Kokko on 
myös toimittanut Les Boréales -julkaisua 
ja ylläpitänyt monipuolisia kulttuurisuhtei-
ta fenno-ugriseen maailmaan.260 

Vuonna 1975 Pariisin suomen kielen 
opiskelijat perustivat Sampo -nimisen yh-
distyksen, jonka toiminta kuitenkin hiipui 
pian. Ryhmä entisiä opiskelijoita puolestaan 
järjestäytyi tieteelliseksi seuraksi Centre de 
Recherches Inter-Nordiques, joka julkaisi 
Les Boréales -nimistä, monipuolisesti Poh-
joismaita esittelevää aikakauslehteä. Myös 
yleisötilaisuuksia ja muuta ohjelmaa suun-
niteltiin, mutta kuten Sampokin, ne kilpis-
tyivät tilojen puutteeseen.261

1990-luvulle tultaessa suomen kielen 
opiskelijoiden määrä oli vähäisempi kuin 
1970-luvulla. Syynä oli osittain lama-ajan 
tehokkuuspaine. Opiskelijoiden oli val-
mistuttava nopeasti, eikä aikaa jäänyt ek-
soottisten kielten ja kulttuurien harrastami-
seen. Toisaalta Pariisin III yliopistossa oli 
suomen kielen ja kulttuurin markkinoin-
ti jäänyt hoitamatta.262 Vuodesta 1999 on 
suomalais-ugrilaisten kielten professori-
na toiminut Jocelyne Fernandez-Vest, joka 
on ilmiömäinen skandinaavisten ja suoma-
lais-ugrilaisten kielten tuntija. Hän on eri-

tyisen kiinnostunut saamen kielestä.263 Hä-
nen aviomiehensä Jovvna-Ande Vest, kir-
jailija ja tutkija, lienee Pariisin ainut Suo-
men saamelainen.264

Pariisin yliopiston suomalais-ugrilainen 
laitos on tehnyt tieteellistä yhteistyötä suo-
malaisten korkeakoulujen kanssa. 1960-lu-
vulla perustettiin opettajien ja opiskeli-
joiden tieteellinen yhdistys l´Association 
pour le Développement des Etudes Finno-
Ougriennes (ADEFO), joka julkaisee ”Etu-
des Finno-Ougriennes” -aikakauslehteä ja 
järjestää Suomea, Unkaria ja Viroa esitte-
levää ohjelmaa.265

Muualla Ranskassa aloitetut suomen 
kielen opintojen kokeilut ovat jatkuneet 
menestyksellisesti ainoastaan Caenin yli-
opistossa,266 jossa suomen kielen ja kult-
tuurin opetus käynnistyi vuonna 1981.

Suomen ja Ranskan kulttuurivaihtoa

Taiteilija Eero Snellmanin vuonna 1947 
esittämän aloitteen pohjalta luotiin lähes 
kaksi vuosikymmentä myöhemmin Rans-
kan kulttuuriministeriön alainen, säätiö-
pohjainen Pariisin kansainvälinen taiteili-
jakeskus Cité des Arts Hotel de Villen kyl-
keen. Suomalaisilla on pysyvästi hallinnas-
saan neljä ateljeeta, joiden käytöstä päättää 
Pariisin taiteilijakaupungin säätiö. Vuosit-
tain 10–20 eri taiteen lajien edustajaa: sä-
veltäjiä, taidemaalareita, kuvanveistäjiä, 
muotoilijoita ja graafikoita työskentelee 
siellä.267 Moni saa näin ensi kosketuksen 
ranskalaiseen taide-elämään, ja palaa myö-
hemmin takaisin.

Kirjailija Tyyne Saastamoinen muut-
ti Ranskaan toisen avioliittonsa myötä 
1950-luvulla. Hän toimi Helsingin Sano-
mien kirjeenvaihtajana esitellen maan kir-
jallisia suuntauksia ja uutuuksia. Viipuris-
sa vuonna 1924 syntyneenä hän tunsi it-
sensä kosmopoliitiksi, ”aidoksi ja autentti-
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seksi ihmiseksi”, joka ymmärtää puhua ja 
kuunnella. Hänestä oli hyvä ja varsin ter-
veellistä olla kirjaimellisesti ja positiivises-
ti pakolainen, toisin sanoen maailmankan-
salainen, eikä ahdasmielinen sovinisti. Per-
he asui ensin kymmenen vuotta Pariisissa 
ja muutti sitten Välimeren rannalle Mont-
pellieriin. Parikymmentä kirjaa, pääasiassa 
runoteoksia julkaissut Saastamoinen suo-
mensi lukuisia ranskalaisia kirjailijoita.269

Ranskassa kun ollaan, on gastronomia 
itsestään selvä osa kulttuuria. Pariisin 15. 
kaupunginosassa toimi 1999–2003 suoma-
lainen ravintola Au Soleil du Minuit. Ra-
vintola ei löytänyt omaa linjaansa ja pää-
rahoittajansa, konsuli Kristian Packalé-
nin kuoltua se myytiin.270 Pohjois-Pariisin 

reunamilla, rue des Dames-kadulla, sijait-
see Terttu Mukkulan ja hänen ranskalaisen 
aviomiehensä pitämä Café Lapon.271 Na-
tion-aukion nurkille avattiin vuonna 2008 
suomalainen ravintola, Les Millelacs, jon-
ka keittömestarina toimii Lea Karnaattu.272

Haaveita Keskuskulttuurikodiksi Pariisin 
suomalaisille

Ruotsalaisilla oli jo 1960-luvun alussa niin 
Maison de la Suède, jonka kahvilassa suo-
malaisetkin istuivat,273 kuin oma kirkkokin. 
Pohjoismaalaiset hakeutuivat usein toisten-
sa seuraan, mutta suomalaisilla oli jo var-
hain myös haaveita omien kokoontumisti-
lojen hankkimisesta. 

Valto Laitinen
Säveltäjä Valto Laitinen (1926–2004) oli Pa-
riisin tunnetuimpia suomalaisia. Hän säes-
ti ja sävelsi sellaisille tähdille kuin Mireille 
Mathieu ja Johnny Hallyday. Pariisiin Laiti-
nen tutustui jo 1949, kun hän matkusti sin-
ne jazzfestivaaleille. Tapahtuman yhteydes-
sä järjestetyssä pianokilpailussa hän sijoit-
tui kolmanneksi. 1950-luvun alussa Laitinen 
ryhtyi säveltämään. Läpimurto oli Helsin-
gin syksystä kertova Ulla Sandin sanoitta-
ma laulu, jonka Maynie Siren levytti vuonna 
1955. Laitinen muutti Pariisiin vuonna 1958, 
ja soitti ensin kahdessa kaupungin tunne-
tuimmassa jazzkerhossa, Blue Notissa ja 
Marsissa. Hän esiintyi useitten yhdysvalta-
laisten jazzlegendojen kanssa ”Koko Duke 
Ellingtonin orkesteri saattoin jonakin iltana 
tulla Marsiin”, Laitinen muisteli. Sittemmin 
hän soitti monissa Pariisin tunnetuimpien 
hotellien baareissa, mm. maailmankuulus-
sa Ritzissä vuosina 1980–92. Viimeksi hän 
esiintyi lähes kymmenen vuoden ajan West-
minster-hotellissa. 

Säveltäjän työnsä ohella Laitinen oli te-
hokas liikemies, joka pyöritti omaa yritystä 

ja hoiti monen suomalaisyrityksen asioita 
Ranskassa. Hän osallistui myös ranskan-
suomalaisten seuratoimintaan.268
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Gurli Rosenbröijerin pariisilaiskotina 
oli vuosikymmeniä tilava vuokra-asunto 
Avenue Victor Hugolla. Sinne hän majoit-
tikin usein asunnottomia suomalaistulijoi-
ta: lapsenpiikoja, muotityöläisiä, opiskeli-
joita, turistejakin. Hänen kirjastostaan keh-
keytyi omien töitten, lahjoitusten ja ajan 
myötä mittava, ja hänen sydämenasiansa 
oli jo 1970-luvulla jättää lopulta kotinsa 
Pariisin Suomi-kodiksi. Hanke ei kuiten-
kaan onnistunut.274

Suomen Ranskan instituutti

Sekä Pariisissa että Suomessa oli pitkään 
puhuttu Suomi-talon tarpeellisuudesta, 
mutta suunnitelma sai uskottavuutta vas-
ta 1980-luvun lopussa, kun Suomi halusi 
lähestyä EU-maita ja ranskankielistä Eu-
rooppaa. Ulkoministerinä oli tuolloin rans-
kalaista kulttuuria harrastanut Kalevi Sor-
sa.275 Opetusministeriön kansainvälisten 
asiain osaston ylijohtaja Kalervo Siikala 
antoi kuitenkin ”Pariisin sivistyneille rou-
ville” kunnian ideasta perustaa suomalai-
nen kulttuuri-instituutti Ranskaan.276 

Pariisin Suomi-seuran toiminnanjoh-
taja Annikki Galloy ehdotti vuonna 1981 
johtokunnan kokouksessa, että tehtäisiin 
anomus Suomi-keskuksen saamiseksi Pa-
riisiin. Anna Kokko-Zalcman innostui 
asiasta, tehtiin vetoomus ja alettiin nimi-
en keruu, jonka tulokseni oli neljäsataa al-
lekirjoitusta. Mukana oli muiden muassa 
Pentti Saarikoski, joka totesi että majoit-
tuisi Pariisissa mieluummin Suomi-talos-
sa kuin Ruotsin kulttuurikeskuksessa. Ka-
lervo Siikalan tultua vierailemaan Suomi-
koulussa järjestettiin silloisen delegaatti-
kirjastonhoitaja Pirjo Neuvosen asunnos-
sa kokoontuminen, jonka tuloksena Sii-
kala ehdotti työryhmän perustamista te-
kemään yhteenvetoa tilantarpeista. Parii-
sin suomalaisen kulttuurin edistämistoi-

mikunta hoiti tehtävänsä innostuneesti, ja 
mietintö toimi sittemmin virikkeenä Suo-
mi-instituutin perustamiselle. Alun perin 
ajatuksena oli saada pysyvät tilat Suomi-
koululle, mutta ehdotetut luokkatilat pois-
tettiin suunnitelmista.277

Suomi-instituutin tehtävistä oli monen-
laisia näkemyksiä. Varsinkin professori 
Matti Klinge näki tärkeäksi suomalaisten 
tutkijoiden kouluttamisen ja perehdyttä-
misen ranskalaiseen tieteeseen ja kulttuu-
riin.278 Suomi-seura puolestaan toivoi insti-
tuutista oman toimintansa tukipistettä.279

Vuodesta 1990 lähtien Suomi-instituut-
ti on toiminut Pariisin latinalaiskorttelin 
sydämessä Rue des Écolesilla ja esitellyt 
monipuolisesti suomalaista yhteiskuntaa 
ja kulttuurielämää. Vanhan elokuvateat-
terin tiloihin arkkitehti Juhani Pallasmaa 
suunnitteli pelkistetyn suomalaistyylisen 
interiöörin käyttäen paljon puuta ja moder-
neja ratkaisuja. Tarmo Kunnaksen jälkeen 
johtajina ovat toimineet Kimmo Pasanen, 
Iris Schwanck, Jukka Havu ja Marjatta Le-
vanto. Kukin heistä on rikastuttanut omal-
la tavallaan ranskalaisten Suomi-kuvaa ja 
maittemme välistä kulttuuri- ja tiedevaih-
toa.280 Vuonna 2008 kolmivuotiskautensa 
aloittanut Marja Sakari palasi juurilleen, 
synnyinkaupunkiinsa. Hän painottaa ettei 
instituutti ole vain suomalaisen kulttuurin 
esiintuoja, vaan osallistuu myös ranskalai-
siin taiteellisiin ja tieteellisiin yhteistyö-
projekteihin ja -hankkeisiin. ”Jos käsitte-
lemämme aihe kiinnostaa ihmisiä paikal-
lisvivahteet ylittävällä tasolla, olemme on-
nistuneet”.281

Pariisin suomalaisilla oli omat odotuk-
sensa luotaessa uutta suomalaista kulttuu-
rikeskusta kaupunkiin. Instituutti vältti 
kuitenkin liian voimakasta leimautumista 
Pariisin suomalaisten keskukseksi. Jotta 
kaikkia olisi voitu palvella tasapuolises-
ti, järjestettiin Tarmo Kunnaksen aikana 
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suomalaisille omaa erillistä ohjelmaa il-
lanviettoineen. Yhteistyö Pariisin Suomi-
seuran ja sen pitkäaikaisen puheenjoh-
tajan Lassi Hyvärisen kanssa sujui Kun-
naksen mukaan erinomaisesti.282 Pariisin 
saamelaisten tai Pariisin savolaisten ko-
koontumisissa saattoi olla läsnä enem-
män ranskalaisia kuin suomalaisia, sillä 
mukana oli niin perheenjäseniä kuin ys-
täviäkin.283 Instituutin ensimmäinen joh-
taja näki kuitenkin liian voimakkaan lei-
mautumisen ulkosuomalaisten taloksi ve-
rottavan uskottavuutta vierasmaalaisten 
silmissä.284 Useimmat suomalaiset toi-
mivat kuitenkin henkilökohtaisina ”Suo-
men lähettiläinä” ympäristössään; rans-
kalaisia tuttavia kutsutaan konsertteihin, 
joissa soitetaan suomalaista musiikkia tai 
on suomalainen esiintyjä, tehdään tutuksi 
instituutin tilaisuuksia, jaetaan matkailu-
esitteitä.285 Tämän sillanrakentajan tehtä-
vän kautta suomalaiset tuovat instituutin 
toimintaan mukaan innostuneita ranska-
laisia.

Suomen suurlähetystön roolina on vä-
littää suomalaista kulttuuriohjelmaa laa-
jalti Pariisin ulkopuolelle, samoin kuin jär-
jestää virallisluontoisia kulttuuritapahtu-
mia Pariisissa.286 Instituutin yhteyteen vi-
risi kuitenkin myös suomalaistoimintaa: 
Kimmo Pasasen kaudella perustettiin Pa-
riisin Ulkosuomalaiset Urheilijat P.U.S.U. 
ja taiteilijayhdistys Akseli.287 Akseli pe-
rustettiin suomalaista taidetta edistäväksi 
tukiyhdistykseksi, joka organisoi taideta-
pahtumia, auttaa Ranskaan suuntautuvis-
sa alan projekteissa ja tiedottaa taiteilijan 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä kysy-
myksistä Ranskassa.288 P.U.S.U.:n piirissä 
syntyi puolestaan Pöllöklubi, joka on Ran-
kaan asettautuneille suomalaisille perustet-
tu, hauskanpidon merkeissä kerran kuussa 
kokoontuva seurue emäntänään Tuula Sau-
vageot.289 

Uuden polven tulijoita

Suomalaisen siirtolaisuuden ominaispiir-
teet ovat viime vuosisadan loppupuoliskol-
la ratkaisevasti muuttuneet. Kun tulijat ai-
kaisemmin olivat useimmiten kielen opis-
kelijoita ja Ranskaan avioituvia naisia, on 
muuttajissa Suomen EU-jäsenyyden myötä 
yhä useammin opiskelijavaihtoon saapu-
via nuoria ja suomalaisyritysten lähettämiä 
työntekijöitä. Etenkin perheelliset toivovat 
usein pääsevänsä suomalaistoiminnan pii-
riin, jolloin ”vanhat” siirtolaiset voivat olla 
tulokkaiden tukena monin tavoin.290 Suomi-
seuran tukihenkilöjärjestelmä onkin ollut 
tärkeä auttamistapa jokapäiväisen elämän 
kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.291

Opiskelijat

Eri puolilla Ranskaa asuvista suomalaisista 
merkittävä osa on opiskelijoita, jotka suo-
rittavat joko osan opinnoistaan ranskalai-
sessa oppilaitoksessa, tulevat kielikursseille 
tai yleistyneeseen kansainväliseen harjoit-
teluun. 1990-luvun lopulla Ranskaan kan-
sainväliseen opiskelijavaihtoon vuosittain 
lähteneiden suomalaisten korkeakouluopis-
kelijoiden määrä vakiintui hiukan yli kol-
meen sataan.292 2000-luvulla määrä nousi; 
vuonna 2006 yhteensä 522 suomalaisopis-
kelijaa valitsi Ranskan ERASMUS-opiske-
lijavaihtonsa kohdemaaksi. Siitä huolimat-
ta, että opiskelu Ranskassa tuntuu Suomes-
ta tulijasta hyvin koulumaiselta ja opiske-
lutahti on tiukka ja kurinalainen, hakeutuu 
maahan joka vuosi noin sata suomalaisopis-
kelijaa suorittamaan koko tutkintonsa.293

Vuonna 1996 pidettiin Suomen Ranskan 
instituutissa suomalaisen osakunnan perus-
tava kokous. La Nation Finlandaise on ny-
kyaikainen versio vanhasta ”kansakunnas-
ta” – Sorbonnen nationit muistuttivat mo-
nin tavoin suomalaisia osakuntia. Viitisen-
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toista perustajajäsentä päätti osakunnan ko-
koontuvan säännöllisesti, juhlivan vappua, 
joulua ja itsenäisyyttä yhdessä sekä opas-
tavan Pariisiin tulevia suomalaisia opiske-
lijoita opinto- ja asuntoasioissa. Opintojen 
alkaessa monet jopa välttelevät toisten suo-
malaisten seuraa, mutta myöhemmin tarve 
kokoontua ja puhua äidinkieltä on ilmei-
nen. Ensimmäinen vappujuhla keräsi heti 
70 osallistujaa.294 Rekisteröidyn yhdistyk-
sen tarkoituksena on koota yhteen Rans-
kassa korkeakoulutasolla opiskelevia suo-
malaisia ja edistää opiskeluun liittyvää 
kulttuurivaihtoa Ranskan ja Suomen välil-
lä.295 Jäseniksi voivat liittyä myös Ranskas-
sa työskentelevät suomalaiset, ja maassa 
toimiviin suomalaisyrityksiin samoin kuin 
kansainvälisiin ja ranskalaisiin organisaati-
oihin järjestetään vierailuja. Yhdistys pyrkii 
helpottamaan suomalaisten opiskelijoiden 
sopeutumista Ranskaan, eikä tahdo sulkeu-
tua suomalaisuuteen; jokasyksyinen rans-
kalaishenkinen Beaujolais Nouveau -ilta on 
muodostunut jo perinteeksi.296

Kuten Mirja Bolgárin tullessa Pariisiin 
opiskelemaan vuonna 1948, joutuvat suo-
malaiset edelleen kärsimään asunto-ongel-
mista. Cité Universitaireen kun ei vuosi-
kymmenien kuluessa ole saatu omaa asun-
tolaa, vaikka esimerkiksi ruotsalaisilla sel-
lainen on.297 Näin joudutaan edelleenkin 
turvautumaan muiden hyväonnisempien – 
tai vielä useammin Ranskan – vieraanva-
raisuuteen.298 

Ranskaan tullaan myös jatko-opinto-
ja harjoittamaan. Esimerkiksi valtion hal-
linnollisessa korkeakoulussa École Natio-
nale d´Administrationissa, on opiskellut 
suomalaisia 1970-luvun puolivälistä lähti-
en. ENA:ta pidetään ainutlaatuisena maail-
massa, opiskeluun kuuluu myös harjoittelu 
ranskalaisessa virastossa.299 Yhä useammat 
suomalaiset tekevät väitöskirjansa maassa 
ja toimivat sitten lehtoreina tai assistenttei-

na yliopistoissa.300 Korkeatasoisen kansain-
välisen bisneskoulun Inseadin rahoituksen 
professorina 14 vuotta ollut kauppatietei-
den tohtori Pekka Hietala nimitettiin vuon-
na 2001 oppilaitoksen MBA-ohjelman reh-
toriksi. Tässä koulussa ranskalaisuus on 
koettu myyntiä haittaavaksi taakaksi, joten 
opetus annetaan nykyisin pelkästään eng-
lanniksi. Hallintoa ja johtamista opiskelee 
vuosittain neljästä kuuteen suomalaista, 
joilla opintojen jälkeen on hyvät mahdol-
lisuudet johtajanimityksiin kansainvälisis-
sä yrityksissä.301

Kansainvälistyvät suomalaiset 

Uuden tyypin suomalaisia Ranskan ystä-
viä asuu maassa suuri joukko. Nykyiset is-
tuvat vähemmän kahviloissa ja terasseilla 
kuin Mika Waltari ja Olavi Paavolainen ai-
koinaan, mutta tekevät sitäkin ahkerammin 
työtä ateljeissa ja yliopistoissa. Välimatkat 
ovat lyhentyneet, eivätkä muuttajat välttä-
mättä menetä kosketustaan alkuperäiseen 
kotimaahan ja sen perinteeseen pitkänkään 
muualla asumisen myötä. Hieno esimerk-
ki tästä on taiteilija Hannu Väisäsen moni-
puolinen tuotanto Kalevala–kuvituksineen 
ja muistelmateoksineen.

Ranskassa asuu nykyisinkin lukuisia 
suomalaisia taiteilijoita Kuutti Lavosesta 
Osmo Rauhalaan ja Viking Forsströmiin, 
kirjailijoita ja runoilijoita Pentti Holapasta 
Annukka Peuraan ja Heidi Liehuun. Näyt-
telijöitä, koreografeja, tanssijoita, teatte-
riohjaajia, journalistikirjailijoita, valoku-
vaajia ja säveltäjiä. Tiedemiehiä ja esseis-
tejä on tullut maahan Arthur Långforsista 
ja Veikko Väänäsestä alkaen.302 

Vaikka Ranska ei enää ole kuvataiteen 
keskus kuten vuosisata sitten, tarjoaa Parii-
si maailman kansainvälistyttyä suomalaisil-
le taiteilijoille enemmän mahdollisuuksia 
luomistyöhön kuin sata vuotta sitten. Va-
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lokuvaaja Hannele Rantalaa kiehtoo nau-
tinnollisuus, joka luo taiteen tekemiselle 
suotuisan maaperän. Ajatus elämän kevey-
destä tuo mukanaan arkielämän elämyksel-
lisyyden. Valo on erilaista kuin Suomessa, 
pehmeää ja kaunista. Yksilöllisyys yhdis-
tyneenä suvaitsevaisuuteen vapauttaa tai-
teilijan työtä, herättää luomisvoiman. 

Kansainvälisesti ehkä tunnetuin ja mer-
kittävin taiteilijamme Kaija Saariaho on 
asunut Pariisissa vuodesta 1984. Ranska-
lainen kulttuuri on hänen mukaansa tarjon-
nut erinomaiset edellytykset työlle. Suo-
messa naissäveltäjiä on vähän, Ranskassa 
heidän ei tarvitse tuntea itseään kumma-
jaiseksi. Pariisi myös suojaa julkisuudelta, 
antaa rauhan keskittyä työhön. 

Kääntäjä Jukka Mannerkorpi on asunut 
Ranskassa vuodesta 1985 lähtien. Hänen 
rakkautensa Ranskaan on peräisin jo van-
hemmilta; kirjailija Juha Mannerkorpi ja 
hänen vaimonsa Anni olivat jo 1940-luvul-
la ranskalaisen kulttuurin ystäviä ja suo-
mensivat kirjallisuutta. Jukka Mannerkor-
ven asuinpaikka vaihtui kuuden Pariisissa 
vietetyn vuoden jälkeen Brécyyn sadan ki-
lometrin päähän. Hänen ranskalainen vai-
monsa Françoise ei koskaan kotiutunut 
Suomeen, jonka ilmapiiri ei inspiroi paris-
kuntaa paluumuuttoajatuksiin.303

Suomalaisia työskentelee myös yhä 
enemmän merkittävien kansainvälisten yh-
teisöjen tehtävissä Ranskassa, kuten Eu-
roopan neuvoston kehityspankin lakiasi-
ain- ja henkilöstöjohtajana toimiva Heikki 
Cantell. Hän tuli alun perin Pariisiin perus-
tamaan sivutoimistoa suomalaiselle asian-
ajotoimistolle. Heikki Cantell on tehnyt 
Suomea tunnetuksi Ranskan televisiossa 
Union Libre -ohjelmassa, jota seuraa par-
haimmillaan yli seitsemän miljoonaa kat-
sojaa. Suomalaisuuden perusasiat karhun-
metsästyksestä tangoon ja äitiyspakkauk-
seen, avantouinnista ja pilkkimisestä kän-

nykkään on käyty läpi tv-lähetyksissä.304 

EU-jäsenyyden myötä Ranskaan on aset-
tunut entistä useampi suomalainen virka-
mies, ja julkinen sektori on kasvanut suu-
rimmaksi yksittäiseksi suomalaisten työl-
listäjäksi Ranskassa. Suurlähetystön lisäksi 
Pariisissa toimivat OECD:n ja UNESCO:n 
pysyvät edustustot, Strasbourgissa Euroo-
pan neuvoston pysyvä edustusto. Lähetys-
tön yhteydessä toimiva Finpro vientikes-
kus tarjoaa suomalaisille yrityksille asian-
tuntijapalveluita.

Pelkästään Euro Disneyn huvipuistos-
sakin työskentelee kesäisin 160 suoma-
laisnuorta varsin monikulttuurisessa jou-
kossa.305

Vaikka uuden polven muuttajan identi-
teetti olisi pysyvästi suomalainen, synnyin-
maan uutisia seurattaisiin ja muutaman ys-
täväperheen kanssa seurusteltaisiin, eivät 
kaikki tunne tarvetta osallistua paikallisiin 
suomalaistapahtumiin. Pitkään maassa ol-
leiden ystäväpiiri on usein kansainvälinen, 
vaikka mukana olisi jokunen maanmieskin. 
Seurustelu muiden suomalaisten kanssa ei 
tällöin välttämättä kiinnosta. Ranskansuo-
malaisten toiminta saatetaan kokea liian 
”sisäänpäinlämpiäväksi”, siinä keskitytään 
vain synnyinmaahan ja suomalaisiin. Tilai-
suuksissa tuntuu joidenkin mielestä koros-
tuvan lähes nationalismi. Joidenkin mieles-
tä Suomi-seura on myös leimallisesti nais-
ten kerho, eivätkä kaikki viihdy tässä ilma-
piirissä. Myös kova työtahti ja perhevel-
vollisuudet rajoittavat toimintaan osallis-
tumista.307 Suomalaisten kansainvälistymi-
nen näkyy siinäkin, että Ranskassa asuvi-
en harrastus- ja tuttavapiiri muodostuu yhä 
useammin yhteisten kiinnostuksenkohtei-
den ja yhteisen arvomaailman kuin kansal-
lisuuden perusteella.

Euroopan piilaaksoon, Ranskan Sophia 
Antipolikseen siirtyi 1990-luvun lopus-
sa mm. suomalainen ohjelmistoyritys Tre-



248 – Ranska

Ralliautoilija Ari Vatanen (s. 1952) on asu-
nut ja viljellyt vilja- ja viinitilaansa Ranskas-
sa vuodesta 1990. Aktiiviuransa päätyttyä 
hänet valittiin ensin Suomen EU edusta-
jaksi Brysseliin, vuonna 2004 hänet valit-
tiin samaan tehtävään Ranskan president-
ti Chiracia tukevalta UMP-listalta. Ari Vata-
nen on Chiracin hyvä tuttu 1980-luvun lo-
pulta asti, jolloin Pariisin pormestarina toi-
minut Chirac kutsui hänet mukaan liiken-
neturvallisuustilaisuuteen Pariisissa. Va-
tasen kansansuosiosta kertoo, että hänet 
valittiin vuonna 2006 kymmenenneksi ar-
vostetuimmaksi eurooppalaiseksi Rans-
kassa tehdyssä kyselyssä.

Vatanen kertoo sopeutuneensa 14 vuo-
den aikana täysin ranskalaiseen elämän-
menoon. Provencen maakunnassa sijait-
sevassa talossa asuu Rita-vaimon lisäksi 
nuorin poika. Muut kolme lasta opiskelevat 
joko läheisessä yliopistokaupungissa tai 
Suomessa ja tulevat kotiin lomillaan. ”Suo-
mi on isänmaani, mutta Ranskasta on tullut 
toinen asuinmaani. Gallian maa on ollut tu-
kikohtani yli kymmenen vuoden ajan. Vaik-
ka minut valittiinkin Euroopan parlament-
tiin Ranskasta, on minulla vain ja ainoas-
taan Suomen kansalaisuus. Parlamentis-
sa haluan edustaa kaikkia Euroopan tuu-
povaaroja”.306

Ari Vatanen

Ranskalaiset valitsivat Ari Vatasen kymmenenneksi arvostetuimmaksi ranskalaiseksi vuonna 2006. 
– Helsingin Sanomat 12.5.2006.
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ma. Tiedepuistossa finanssialan ohjelmis-
toja myyvä yritys kansainvälistyy nopeas-
ti, ja asiakaskoulutukseen on huomattavas-
ti helpompi motivoida asiakkaita Rivieralle 
kuin esimerkiksi marraskuiseen Helsinkiin. 
Myös työvoimaa on yliopistojen, alueella 
toimivien yritysten ja ilmaston vetovoiman 
ansiosta helposti rekrytoitavissa. Kymme-
nen suomalaisperhettä muutti heti alkuvai-
heessa uuteen toimipaikkaan.308 Ensimmäis-
ten joukossa tullut Leena Pietikäinen huo-
masi parin vuoden päästä olevansa sihteeri-
nä AVF:n eli Accueil des Villes Françaises 
-järjestössä, jonka tehtävänä on vapaaeh-
toisvoimin auttaa kaikkia maahanmuuttajia 
käytännön elämän pulmissa. Sophia Anti-
polisin AVF:n jäsenet edustavat 25–30 kan-
salaisuutta, perheet ovat usein monikansal-
lisia. Leena Pietikäinen kokee kykenevänsä 
auttamaan parhaiten suomalaisia tulijoita, 
koska on itse käynyt läpi saman prosessin. 
Hän pitää kielitaitoa tärkeänä osana uuteen 
kulttuuriin sopeutumista, ilman sitä joutuu 
elämään sivussa kaikesta.309

Työikäiset elävät usein hyvin intensii-
visesti ranskalaisessa kulttuurissa, suoma-
laistoimintaan on moni tullut mukaan vas-
ta eläkeiässä. Perheelliset ulkosuomalaiset 
alkavat lasten aikuistuttua usein pohtia uu-
delleen omaa identiteettiään, hakeutua juu-
rilleen. Suomen Ranskan instituutista Pa-
riisissa on tullut suomalaisen kulttuurin 

keskus, jonka ohjelmia seurataan ja tilai-
suuksissa käydään, vaikka järjestötoimin-
taan ei osallistuttaisikaan. Mielenkiintoista 
on, että jotkut ranskansuomalaiset nuoret, 
jopa täysin ranskalaisessa kulttuurissa elä-
neet, tuntevat niin voimakasta kiinnostus-
ta Suomea kohtaan, että suunnittelevat ai-
kuistuttuaan maahan muuttamista.310

Useita vuosia kuulussa Moulin Rougen, 
Punaisen Myllyn kabareessa esiintynyt 
tanssija Mikko Hammare kokee oman su-
kupolvensa kuuluvan vahvasti yhtenäisen 
Euroopan vaikutuspiiriin. Paikallaan pysy-
vä kansallinen tai pohjoismainen identiteet-
ti on vaihtunut koko mantereen kattavak-
si kotimaaksi ja kansainväliseksi mielen-
laaduksi. Monikulttuurisuutta ja suurkau-
punkien mahdollisuuksia nähneet tuntevat 
suomalaisen ilmapiirin jäyhänä, kylmänä, 
menestyshakuisena. Sen sijaan supisuoma-
laiset aidot luonnonarvot, maalaisrauha ja 
puhtaus kulkevat mukana muuttajan sisim-
mässä.311 Lasse Pöysti ei lakkaa ylistämäs-
tä ranskalaista esprit´tä, henkevyyttä, jo-
hon kuuluu pakonomainen tylsyyden kaih-
taminen. Erotiikan hyväksyvässä atmos-
fäärissä miehet ja naiset katsovat toisiaan 
kunnioittavasti, se antaa elämisen tunnun. 
Pariisi on lisäksi tavattoman kaunis ja us-
komattomien mahdollisuuksien kaupunki, 
jossa voi elää yhtä aikaa kymmenen muun 
vuosisadan kanssa.312
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Suomalaisten ja saksalaisten vuosi-
satojen taakse ulottuvien suhteiden 

perustana on ollut maitten välinen kaupan 
ja kulttuurielämän vuorovaikutus. Ne va-
kiinnutti Hansa-Liitto. Edullisen maantie-
teellisen asemansa perusteella Suomella 
oli kiinteät suhteet Itämeren piirin Hansa-
kaupunkeihin, joista Lyypekki nousi mui-
ta tärkeämmäksi. Tällöin Suomessa asui 
joukko saksalaisia kauppiaita, joiden kä-
sissä oli Suomen ulkomaankauppa ja joi-
den välityksellä suomalaisilla oli mahdol-
lisuus saada suora kosketus eurooppalai-
siin muoti- ja kulttuurivirtauksiin. Niinpä 
Turun kaupungin porvareista valtaosa oli 
saksalaisia; 1300-luvulla kaupungin por-
mestari oli saksalainen ja raadinkin jä-
senistä heitä oli puolet.1 Kiinteät suhteet 
saksalaisiin alueisiin voimistuivat entises-
tään 1500-luvulla kun Saksasta levinnyt 
luterilaisuus vakiinnutti asemaansa Suo-
messa ja muissa Pohjoismaissa. Muutos 
ei ollut vain uskonnollinen ja kirkollinen, 
vaan ulotti vaikutuksensa syvälle kansan 
tapoihin, mikä näkyy vielä tänäkin päivä-
nä mm. vuosijuhlien vietossa, moraalikä-

Saksa

Outi Tuomi-Nikula
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sityksissä ja koko luterilaisen arvomaail-
man muokkautumisessa.2

Varhaisia opiskelijoita, tiedemiehiä ja 
lapsenpiikoja

Kulttuurisen ja taloudellisen vuorovaiku-
tuksen edellytyksenä on ollut väestön liik-
kuminen Saksan ja Suomen välillä. Var-
haisista ajoista lähtien Saksan ja Suomen 
välistä muuttoliikettä on leimannut indivi-
dualistisuus ja lähdön vapaaehtoisuus, mis-
sä muuton motiivit ovat vaihdelleet. Suo-
malaisia on muuttanut Saksaan viimeistään 
keskiajalta lähtien opiskelun, tieteellisen 
tai taiteellisen toiminnan takia, työn, kau-
pan, kielenoppimisen ja avioliiton vuoksi, 
mutta myös seikkailunhalusta ja henkilö-
kohtaisesta tarpeesta nähdä ”maailmaa”. 
Yläluokan ja sivistyneistön tarve tutustua 
henkilökohtaisesti saksalaiseen kulttuuriin 
peräytyy ruotsinvallan ajoille, jolloin suu-
ri osa kulttuurivaikutteista haettiin juuri 
Saksasta. Tavallista olikin, että sivistyneis-
tön ja yläluokan edustajat tekivät ”grand 
tourin”, eräänlaisen opintomatkan ympäri 
Eurooppaa, joka saattoi kestää useita kuu-
kausia, jopa vuosia. Myöhemmin 1900-lu-
vulla matkaan on lähdetty myös kotimaata 
parempien ansiomahdollisuuksien vuok-
si tai vastaavasti Suomessa vallinneiden 
huonojen työnsaantimahdollisuuksien ta-
kia. Minään aikana muutto ei kuitenkaan 
ole saavuttanut varsinaisen massamuuton 
luonnetta, sellaista jota kuvaa Amerikan-
siirtolaisuus tai 1960-luvun Ruotsiin muut-
to, sillä saksansiirtolaisuuden kiivaimpina-
kaan vuosina 1960-luvulla ei Saksaan läh-
teneiden määrä ole ollut vuosittain 1500 
muuttajaa korkeampi.

Menneinä vuosisatoina aina 1900-luvun 
puoliväliin saakka suomalaisten määrä Sak-
san3 alueella pysytteli vain muutamassa sa-

dassa henkilössä. Varhaisiin muuttajiin lu-
keutuvat opiskelijat. Suomalaisten opiske-
lulla saksalaisissa yliopistoissa onkin pitkät 
perinteet. Ne juontavat juurensa 1300-lu-
vun lopulle, sen jälkeen kun keskiajan Pa-
riisi suomalaisten tärkeimpänä opinahjona 
alkoi menettää asemaansa. Ensimmäiset 
saksalaisalueen suomalaiset opiskelijat on 
kirjattu 1380-luvulta Prahan yliopistosta, 
joka oli perustettu 1340-luvulla. Seuravalta 
vuosikymmeneltä heitä on merkitty yliopis-
ton matrikkeliin jo 11. Kun keskiajan lopul-
la Pohjois-Saksaan syntyi omia yliopistoja, 
ei suomalaisten enää tarvinnut lähteä Pra-
haan saakka, joka suomalaisten suosimana 
yliopistona menetti merkityksensä 1400-lu-
vun alussa. Tämän jälkeen suomalaisia ta-
paa mm. Leipzigissä, Erfurtissa, Greifswal-
dissa ja Rostockissa; Leipzigissa esimer-
kiksi oli 1430 luvulla varmuudella seitse-
män suomalais opiskelijan ryhmä. Vuosina 
1460–1519 opiskeli saksalaisissa yliopis-
toissa kaikkiaan 82 suomalaista, joista suu-
rin osa oli kotoisin Turun hiippakunnas-
ta. He opiskelivat mm. kanonista oikeutta, 
koska se oli kirkon hallinnon ja oikeuden-
käytön peruskivi. Myös humanismi oli tär-
keä opintojen suuntaaja.

Vuosina 1518–1530 yhdenkään suoma-
laisen opiskelijan ei tiedetä kirjoittautuneen 
ulkomaisiin yliopistoihin. Opintomatkat jat-
kuivat 1530-luvulla, jolloin Suomen sisäi-
nen ja ulkoinenkin tilanne oli muuttunut pe-
rusteellisesti reformaation myötä.4 Nyt mat-
kustettiin ennen kaikkea luterilaiseen Wit-
tenbergin yliopistoon, missä koulutettiin 
Suomen reformaation ydinjoukko. Tunne-
tuin tästä joukosta on Mikael Agricola, joka 
opiskeli Wittenbergissä kolmisen vuotta 
saavuttaen maisterin arvon 11.2.1539.5

Kolmikymmenvuotinen sota vuosina 
1618–1648 lamaannutti suomalaisten opis-
kelun saksalaisissa yliopistoissa lähes tyys-
tin. Nyt saksalaisalueeseen tutustuttiin so-
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taretkien kautta kun ruotsalaiset pääosin 
suomalaisen ratsuväen, ns. hakkapeliitto-
jen tukemana riehuivat Saksassa melkein 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Ne jotka 
pääsivät palaamaan takaisin kotimaahansa 
toivat mukanaan keskieurooppalaisia vai-
kutteita ja edistivät siten tavallaan saksa-
laisen kulttuurin leviämistä Suomessa.6

Elpymistä opiskelun alalla tapahtui 
1700-luvulla, jolloin suomalaisopiskeli-
jat alkoivat suosia perinteisen Wittenber-
gin sijaan Hallen yliopistoa. Vuosisadan 
puolivälin jälkeen suunta kääntyi uudes-
taan, nyt Göttingenin yliopistoon, joka 
nousi valistuksen ajan suomalaisten opis-
kelijoiden ja tutkijoiden suosituimmaksi 
yliopistokaupungiksi. Siten Göttingenin 
yliopiston matrikkelissa vuosilta 1747–
1812 oli sisään kirjoitettuina 141 opiskeli-
jaa Ruotsi-Suomesta, joista 15 oli suoma-
laista. Heistä kymmenen oli kotoisin ns. 
vanhasta Suomesta. Tämä osoittaa silloi-
sen Venäjän läntisen osan kiinteitä yhte-
yksiä senaikaiseen saksalaiseen kulttuuri-
elämään, sillä Göttingenissä opiskeli suo-
malaissyntyisten lisäksi myös huomattava 
määrä opiskelijoita mm. Baltian maista. 
Enää ei myöskään opiskeltu ensisijaises-
ti teologiaa, vaan ajan hengen mukaisesti 
luonnontieteitä, lääketiedettä ja valtio-op-
pia. Turkulaiset professorit suosivat Göt-
tingeniä erityisesti valistuksen ajalla. Hei-
tä olivat teologi ja itämaisten kielten tutki-
ja Carl Abraham Clewberg, matemaatikko 
Anders Johan Lexell ja historian, kansan-
runouden ja kielentutkija Henrik Gabri-
el Porthan.7 Erityisesti hänen opetuksensa 
välityksellä saksalaiset valistusaatteet le-
visivät 1700-luvun lopulla Suomen sivis-
tyneistölle.8 Valistuksen ajalta saakka on 
Göttingenin yliopistossa ollut suomenkie-
listä kirjallisuutta niin että siellä nykyään 
on Saksan yliopistojen laajin suomalaisen 
kirjallisuuden osasto.9

Saksalainen yliopisto oli esikuvana suo-
malaiselle yliopistoelämälle Turun Akate-
mian perustamisesta vuodesta 1640 meidän 
päiviimme asti. Saksasta tuli latinan väisty-
essä tieteen kansainvälinen kieli Suomes-
sa. Vielä vuoden 1919 koulujärjestyksessä 
saksa vahvistettiin tärkeimmäksi vieraaksi 
kieleksi itsenäisen Suomen oppikouluille, 
mikä tilanne jatkui 1970-luvulle saakka.10

Katolisten maitten puhdasoppisuuden 
aikana Saksa toimi turvapaikkana monille 
uskonsa vuoksi paenneille protestanttisille 
liikkeille, kuten Ranskan ja Hollannin kal-
vinisteille, Ranskan hugenoteille ja Salzbur-
gin protestanteille.11 Turvapaikkaa uskonsa 
harjoittamiseen hakivat myös separatistisen 
yltiöpietismin edustajat, kälviäläiset Jacob 
ja Erik Eriksson, jotka Suomessa oli tuomit-
tu maanpakoon 1734. Pienen kannattaja-
joukkonsa tukemina purjehtivat nämä ”ee-
rikssonilaisiksi” kutsutut lahkolaiset vuosi-
kausia pitkin Tanskan ja Ruotsin rannikkoa 
ja tekivät Reiniä pitkin matkan Saksan sisä-
maahan. He saivat turvapaikan joksikin ai-
kaa Hampurista, missä liikkeen toinen pe-
rustaja, Jacob Eriksson kuoli 1737. Jäljel-
le jäänyt joukko palasi sittemmin Ruotsiin, 
missä lahko hajosi vuonna 1761.12

Romantiikan ajalla saksalaisen ja suo-
malaisen taide- ja tiedemaailman suhteet 
lähenivät edelleen, jona aikana mm. Saksan 
kirjallisuutta – mm. Goethea ja Schilleriä 
arvostettiin Suomessa suuresti. Tänä aikana 
Saksa oli suomalaisille tieteen ja tekniikan 
suurvalta, missä jokainen urallaan etenevä 
pyrki syventämään tietämystään. Tällöin 
monet Suomen silloisista yhteiskunnan vai-
kuttajista tekivät opinmatkan Saksaan. Hei-
hin lukeutui mm. Johann Vilhelm Snellman. 
Matkansa tuloksena hän kirjoitti teoksen ” 
Saksan matka 1840–1841”, missä hän tie-
demiehen tarkkuudella ja kansallishengen 
sävyttämänä kuvaa Saksaa ja sen kansaa, 
mutta erityisesti Saksan yliopistoelämää ja 
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kulttuurin viljelyä.13.Oli aivan tavallista, että 
eri alojen suomalaiset tiede- ja valtiomiehet 
sekä kulttuuripersoonallisuudet opiskelivat 
lyhemmän tai pidemmän aikaa 1800-luvun 
Saksassa, usein Berliinissä. Heihin lukeu-
tuvat mm. luonnontieteilijä Alexander von 
Nordman, joka opiskeli vuodet 1827–1831 
Saksassa, K. J. Ståhlberg, jolla oli tutkinto 
saksalaisesta yliopistosta, Jean Sibelius ja 
suomalaisen musiikkiopetuksen perustaja 
Martin Wegelius.14 Erityisen tärkeä Saksa 
opiskelumaana ja opintomatkojen kohteena 
oli vuosina 1875–1918 lääkäreille, insinöö-
reille, opettajille, sosiaalipolitiikan kehittä-
jille, kaupunkisuunnittelijoille15 ja työväen 
sivistäjille. Hietalan (1992) selvityksen mu-
kaan kyseisenä ajanjaksona Helsingistä ul-
komaille tehdystä 390 opintomatkasta 154 
suuntautui Saksaan. Huomattava osa mat-
koille osallistuvista oli lääkäreitä ja terve-
ydenhoidon alan ammattilaisia.16 Tämä pe-
rinne jatkui vielä itsenäisyyden ajallakin. 
Niinpä esimerkiksi lastenlääkäri ja arkkiatri 
Arvo Ylppö haki aikoinaan tietotaitoa ural-
leen Saksasta.

Saksalainen vaikutus Suomen työväen-
liikkeelle oli esikuvallinen. Niinpä vuosina 
1880–1890 oli kaikilla ajan suomalaisilla 
työväenliikkeen etuhahmoilla vilkkaat kon-
taktit Saksaan. Heistä tunnettuja ovat N.R. 
Ursin, joka oli vuonna 1883/84 stipendiaat-
tina Berliinin yliopistossa, Edward Valpas-
Hänninen ja Väinö Tanner. Tanner lähti ke-
säkuussa 1902 Hampurin valtion apurahan 
turvin Saksaan tutustuakseen osuustoimin-
taan. Siellä hän tutustui Saksan keskeiseen 
osuustoimintamieheen Heinrich Kaufman-
niin. Palattuaan Suomeen seuraavana vuon-
na hänestä tuli osuusliiketoiminnan keskei-
siä hahmoja.17

Kun Väinö Tanner toi osuusliiketoimin-
nan tietoa Suomeen, Amos Anderson toi 
vakuutustietoa. Vuonna 1900–1902 hän oli 
Göttingenissä vakuutusopissa turkulaisap-

teekkarin nuoren lesken lainarahojen tur-
vin. Palattuaan Suomeen hän toimi vakuu-
tusalan liikemiehenä, teollisuusyrittäjänä 
ja lehtikustantajana. 

Myös taide ammensi voimaa roman-
tiikasta, mikä näkyy skandinaavien suosi-
massa ”Düsseldorfin koulun” romanttises-
sa ja usein sentimentaalisessa taidekäsityk-
sessä. Siellä työskenteli joukko suomalai-
sia taiteilijoita, joista tärkeimpänä Werner 
Holmberg. Muita Düsseldorfissa työsken-
nelleitä ovat Hjalmar Musterhjelm, Berndt 
Lindholm, Karl Emmanuel Jansson, Fanny 
Churberg ja J.E. Löfgren.18 Taiteen ja filo-
sofian keskeinen kohtauspaikka 1800-lu-
vun puolivälissä oli luonnollisesti Berliini, 
jonka monipuolinen taide-elämä veti puo-
leensa suomalaisia taitelijoita ja filosofe-
ja.19

Saksan romantiikka vaikutti syvälle 
suomalaisessa yhteiskunnassa: Aatevirta-
uksen vaikutukset suomalaisten nousevalle 
kansallistunteelle olivat mm. kansanruno-
uden keruun ja Kalavalan kautta ratkaise-
vat. Suomalaisten kansaneepoksen ilmes-
tyminen 1835 ja sen saama poikkeukselli-
sen suuri huomio saksalaisissa tiedepiireis-
sä aiheutti tieteellisen keskustelun, joka on 
jatkunut nykyaikaan saakka.20

Taloudelliset kontaktit maitten välillä 
olivat 1800-luvulla ja sen jälkeen vilkkaat. 
Tällöin perustettiin Suomeen saksalaisten 
liikemiesten toiminnan seurauksena vie-
lä tänäkin päivänä toimivia yrityksiä, jois-
ta tunnettuja ovat mm. Stockman ja Paulig. 
Erään tutkimuksen mukaan vuosina 1800–
1930 Suomessa asui pelkästään lyypekki-
läisiä kauppamiehiä 151, joista osa oli nai-
misissa suomalaisten kanssa. Suomalais-
saksalaiset perheet eivät tuolloin pysytel-
leet vain Suomessa, vaan osa ajasta asuttiin 
myös Saksassa.21

Saksassa opiskelun perustana oli myös 
se, ettei Suomessa voinut opiskella kaik-



254 – Saksa

kia aloja. Insinöörien ja arkkitehtien oli 
hankittava pohjatietonsa ulkomailla aina 
siihen saakka kun Helsingin polytekninen 
koulu muuttui polyteknilliseksi instituu-
tiksi vuonna 1879. Mallina Helsingin po-
lytekniselle instituutille käytettiin Karsru-
hen ja Zürichin teknillisiä korkeakouluja. 
Maa- ja metsätaloustieteen opintoja harjoi-
tettiin 1800-luvun puoliväliin saakka paitsi 
Ruotsissa, myös Saksassa. Myös hammas-
lääkäreiksi ja eläinlääkäreiksi opiskelevien 
oli hakeuduttava ulkomaille, sillä hammas-
lääketieteen opetus alkoi Helsingin yliopis-
tossa vasta vuonna 1892 ja eläinlääkärik-
si saattoi Suomessa valmistua vasta toisen 
maailmansodan jälkeen. Niinpä esim. vuo-
sina 1900–1914 opiskeli saksalaisissa yli-
opistoissa kaikkiaan 274 miesopiskelijaa ja 
11 naisopiskelijaa, ja samanaikaisesti tek-
nisessä korkeakoulussa 215 suomalaista. 
Tuona aikana suoritti Hannoverin ja Dres-
denin yliopistoissa 102 suomalaista eläin-
lääkäritutkinnon ja samaan aikaan insinöö-
riksi tai arkkitehdiksi valmistui 215 suo-
malaista.22

Ensimmäinen maailmansota aiheutti 
mm. sen, että perinteiset ja hyvin keskei-
siksi muodostuneet akateemiset yhteydet 
Saksan yliopistoihin vähenivät, koska Suo-
mi oli osana Venäjää vihollisvaltio.23 Täs-
tä huolimatta yksittäisiä suomalaisia tie-
demiehiä oli Saksassa myös tähän aikaan. 
Kuuluisin heistä on Arvo Ylppö, joka työs-
kenteli Berliinissä lastensairaalan lääkäri-
nä aina vuoteen 1920 saakka. Toinen esi-
merkki on perinnöllisyystutkija Harry Fe-
derley, jolla oli läheiset suhteet Saksaan so-
dan aikana ja sen jälkeen. 

Sodasta huolimatta saksalaisten kulttuu-
ritraditioiden voima Suomessa oli edelleen 
suuri, sillä Suomessa oli maailmansotaa 
edeltäneeltä ajalta akateeminen eliitti, jolle 
kosketus Saksan yliopistoihin ja eri alojen 
tutkijoihin oli tärkeää. Niinpä yhteydet vi-

risivätkin jo 1920-luvun alussa. Yhteyksien 
ylläpitoa tuki Suomen silloisen akateemi-
sen väestön hyvä saksan kielen taito. Sak-
san kielellä olikin Suomen koululaitoksessa 
keskeinen asema jopa niin että se itsenäis-
tymisen jälkeen entisestäänkin vahvistui, 
kun venäjän kieli jäi kouluopetuksesta lä-
hes kokonaan pois. Englannin kieli oli tuol-
loin vain lukioasteen vaihtoehtoinen kieli. 
Taloudellisesti suomalaisten  tutkimustyön 
Saksassa mahdollisti Alexander von Hum-
boldt Stiftung, joka 1920-luvun puolesta 
välistä saakka alkoi jakaa stipendejä myös 
suomalaisille. Tämän ulkomaalaisille tutki-
joille tarkoitetun rahaston turvin ovat lukui-
sat suomalaiset nuoret tutkijat voineet työs-
kennellä vuodesta kahteen saksalaisissa yli-
opistoissa; perinne, mikä on jatkunut uudel-
le vuosituhannelle saakka.

Germaanista filologiaa opiskelevat pyr-
kivät myös lehtoreiksi esim. Berliinin tai 
Greifswaldin suomalais-ugrilaisiin laitok-
siin, jonka avulla he näin itse kustansivat 
opiskelunsa ja saivat suoran kontaktin sak-
salaisiin tutkijoihin. Yliopistokontaktit ei-
vät rajoittuneet vain germaaniseen filologi-
aan, vaan suomalaisia opiskelijoita ja tut-
kijoita oleskeli Saksassa lyhyemmän tai pi-
demmän aikaa mm. historiatutkimuksen, 
taloustieteen, klassisen filologian, oikeus-
tieteen, teologian sekä lääke- ja luonnon-
tieteiden aloilla. Tärkeitä olivat myös tek-
nologiatieteet, sillä Saksa oli tuohon aikaan 
tärkein insinööritaidon maa, jonne saksaa 
hallitsevat suomalaiset insinöörioppilaat 
lähtivät opinhakuun.24

Tiedot Saksan alueella asuneista suoma-
laisista ovat vielä 1900-luvun alussakin ha-
janaisia ja satunnaisia sillä suomalaisia ei 
ole tilastoitu erikseen vielä Saksan ensim-
mäisen yhdistymisen jälkeenkään vuonna 
1871, vaikka tilastotiedot muutoin Saksan 
alueen asukkaista lisääntyvät. Saksan kan-
salaisten lisäksi tilastoinnin kohteena olivat 
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Suomen historia liittyy kiinteästi Hampurin 
lähellä sijaitsevaan Hochenlockstedtiin, 
entiseltä nimeltään Lockstedtin leiriin. 
Vuosina 1916-17 sai siellä jääkärikoulu-
tuksen liki 2000 suomalaista nuorta maan-
viljelijää, opiskelijaa ja työläistä, jotka kan-
salaissodan alkaessa tulivat vaikuttamaan 
Suomen itsenäistymiseen. 

Ensimmäisen maailmansodan sytyt-
tyä Suomessa heräsi toivo kansannou-
susta Venäjää vastaan, varsinkin kun Ve-
näjä kaavaili Suomen autonomian kuris-
tamista. Saksalaiset olivat sekä poliittisis-
ta että sotilaallisista syistä kiinnostuneita 
Suomesta, ja tässä tilanteessa suomalai-
set vastarintamiehet solmivat yhteyksiä 
Saksaan jo alkusyksystä 1914. Saksalai-
set suostuivat vuoden 1915 alussa järjes-
tämään suomalaisille vapaaehtoisille so-
tilaskoulutuksen Lockstedin leirillä. Kurs-
sin oli alun perin määrä kestää vain nel-
jä viikkoa, mutta kun saksalaiset keväällä 
1915 päättivät laajentaa Lockstedin kurs-
sin 2000 miehen suuruiseksi, suomalaisil-
le ryhdyttiin antamaan täysmittainen soti-
laskoulutus. Osa yhteensä 1886 vapaaeh-
toisista värvättiin suoraan Saksasta, jon-
ne suomalaisia oli sodan vuoksi internoitu, 
koska he olivat Venäjän alamaisia. Yliop-
pilasyhdistykset värväsivät Saksaan lähti-
jöitä omasta keskuudestaan ja toimittivat 
heidät salaa Saksaan. Saksaan lähteneis-
tä miehistä noin kolmannes oli itsenäisiä ti-
lallisia. Torppareita ja tilattomia oli vain vä-
hän. Toinen suuri ryhmä oli nuorta työvä-
keä. Lockstedtin kurssia voi luonnehtia yli-
oppilaiden ja työväen pataljoonaksi, koska 
monet maalaiskodista lähteneet olivat tul-
leet mukaan ylioppilaskunnan kautta.

Koulutuksen päätyttyä suomalaisjouk-
ko asetettiin 9.5.1916 liikekannalle, ja se 
sai nimen Kuninkaallinen Preussin Jääkä-

ripataljoona 27. Suomen julistauduttua it-
senäiseksi hallitus pyrki saamaan patal-
joonan kotimaahan. Sen pääjoukko saa-
puikin 25.2.1918 Vaasaan. Osa jääkä-
reistä toimi kansalaissodassa hallituksen 
joukkojen johtajina ja kouluttajina. Heidän 
panoksensa itsenäisen Suomen puolus-
tusvoimien luomisessa ja kehittämisessä 
sekä Suomen sodissa 1939–1945 on ol-
lut merkittävä.(Lauerma 1966; Lackman 
2000).

Tämä suomalaisten yli kaksi vuot-
ta kestänyt oleskelu Hochenlockstedtis-
sa on painanut leimansa kaupunkikuvaan. 
Siitä on tullut paikkakunnan matkailuvalt-
ti. Muistona tuolta ajalta halkoo kaupun-
kia pitkä ”Finnische Allee”, joka johtaa jää-
kärien muistomerkille. Sen on tehnyt ku-
vanveistäjä Lauri Leppänen. Muistomerkki 
on ollut lukemattomien suomalaisturistien 
”pyhiinvaelluspaikka”. Jääkärien Vaasan 
paluun päivänä 25. helmikuuta vietetään 
kaupungissa puheineen ja seppeleenlas-
kuineen suomalaisten päivää, ”Finnen-
tag”. Aikaisemmin mukana oli jääkärei-
tä Suomesta niin kauan kuin he jaksoivat 
lähteä matkalle. Jääkärikenraali Valve kävi 
paikalla useammankin kerran. Nyt jääkäri-
pataljoonan muistoa vaalii jääkärien perin-
neyhdistys, Vapaussoturien huoltosäätiö 
ja Hochenlockstedtin saksalais-suomalai-
nen Seura johdossaan Günter Hoffmann. 
Häntä ennen puheenjohtajana toimi Hel-
mut Arndt. Molemmat on palkittu suomalai-
sella ansiomerkillä. Viimeisin turistinähtä-
vyys kaupungissa on Jääkärimuseo, joka 
avattiin yleisölle syyskuussa 2002. (Parole 
1/1984; Kirje Hilkka Arndtilta Jouni Korki-
asaarelle 18.5.1994; Kotimaa 29.9.2002; 
Kaarina Dehlsin sähköposti Krister Björk-
lundille 12.11.2008.)

Jääkärien Hochenlockstedt
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vain suurimpiin kieliryhmiin ja eri uskon-
tokuntiin kuuluvat henkilöt, joista tärkeim-
pänä juutalaiset.25 Suomalaisia tuli Sak-
saan 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla 
edelleen mm. tiedemiehiksi, opiskelijoik-
si ja liikemiehiksi. Joukossa on myös tie-
denaisia, kuten professori Anitra Karsten 
(1902–1988), kansainvälisen tutkijauran 
luonut suomalainen psykologi.

1900-luvun alusta on tietoja myös nai-
sista, jotka Suomessa olivat tavanneet sak-
salaisen miehensä ja muuttaneet tämän mu-
kana Saksaan. Heihin lukeutuvat mm. Hel-
mi Maria Lindat os. Lehtinen, jonka Sak-
san siirtolaisuus alkoi vuonna 1922,26 ja 
vuonna 1912 syntynyt Maja Buck, joka on 
tehnyt mittavan työn Hampurin merimies-
kirkon hyväksi.27

Anitra Karsten syntyi Turussa 11.12.1902 
kuuluisan Carsteniusten ja Karstenien kult-
tuurisukujen jäsenenä. Anitra Karsten mat-
kusti ylioppilaana 1920-luvulla Saksaan, 
missä hän kuunteli Berliinin yliopistossa 
kuuluisan psykologin, Kurt Lewinin luento-
ja. Tämä innosti häntä jatkamaan psyko-
logian opintojaan, josta syystä Karsten jäi 
neljäksi vuodeksi Saksaan ja palasi sinne 
vielä pariksi vuodeksi samalla vuosikym-
menellä. Saksankielinen väitöskirja valmis-
tui 1928 käyttäytymispsykologian alalta. Ai-
kanaan se oli ulkomailla siteeratuin suoma-
lainen alan tutkimus.

Tämän jälkeen Karsten työskenteli 
Tšekkoslovakiassa ja perusti sinne ensim-
mäisen psykologiaan perustuvan markkina-
tutkimuslaitoksen. Vuodet 1936-1939 kului-
vat Saksassa mainospsykologian dosentti-
na. Toisen maailmansodan alussa hän pa-
lasi Suomeen vieraillen sinä aikana tutkija-
na useammassakin yliopistossa.

Paluu Saksaan tapahtui 1960-luvun 
alussa, jolloin hän oli vierailevana profes-

sorina Erlangenin yliopistossa. Myöhem-
min hän liittyi Frankfurtissa toimivan Jo-
hann Wolfgang Goethe-yliopiston opettaja-
kuntaan. Pitkän ja värikkään elämänsä hui-
pennukseksi hän 1980-luvun alussa perus-
ti ns. kolmannen iän yliopiston Goethe-yli-
opiston yhteyteen. Se oli ensimmäinen la-
jiaan Saksan Liittotasavallassa ja tarkoitet-
tu eläkeläisille ja eläkkeelle siirtyville. Tämä 
tuotti Karstenille kosolti huomiota ja arvon-
antoa. Idean toteuttaminen oli myös jatkoa 
hänen 1940-luvulla aloittamalle gerontolo-
giselle tutkimustyölleen.

Aniara Karsten oli temperamentikas ja 
äärettömän sinnikäs. Tieteenalallaan suo-
malaisessa miesvaltaisessa maailmassa 
hän ei saanut virkoja, mikä osaltaan oli ryy-
dittämässä hänen suuntautumistaan Sak-
saan. Suomen ulkopuolella hän sai arvos-
tusta, vaikka joutui aineellisen perustansa 
turvaamiseksi tekemään aika ajoin muuta-
kin kuin tutkimustyötä. (HS 26.11.1988)

Anitra Karsten (1902–1988)

Suomalaistyttöjen yksi suosituimpia 
ammatteja 1900-luvun Pietarissa oli koti-
apulainen. Kun oikein onnisti, saattoi sen 
kautta päästä hyviinkin naimisiin, joskus 
jopa ulkomaille. Tuon ajan siirtolaisten 
selviytymistarinoita on yhtä paljon kuin 
muuttajiakin.

Suomalaisten ja saksalaisten kulttuuri-
kontaktit säilyivät myös kansallissosialisti-
sena aikana. Suomenkielinen älymystö- ja 
kulttuuripiirien enemmistö edusti Hitlerin 
Saksaan nähden myötäilevää ja vähemmis-
tö kriittistä asennetta; ruotsinkielisellä puo-
lella asianlaita oli päinvastoin. Taustalla oli 
mm. idän suunnalta nähty uhka Suomelle. 
Monet Suomen silloisista kulttuuripersoo-
nallisuuksista olivat saksamyönteisiä; heis-
tä nimekkäimpiin kuuluivat mm. V.A. Kos-
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1800-luvulla ja 1900-luvun alussa suhteet 
monikansallisen Pietarin kaupungin, Suo-
men ja Saksan välillä olivat vilkkaat. 

Pietarissa asui myös suomalaisia, jois-
ta monet olivat kotoisin Karjalan maaseu-
dun monilapsisista perheistä. Palvelus-
paikan saamisessa heitä yleensä auttoi-
vat 1800-luvulla jo kaupunkiin aikaisem-
min muuttaneet sukulaiset ja ystävät. 
Myöhemmin suomalaisten työnvälitykses-
tä huolehti myös 1890-luvulla perustettu 
”Suomalainen palvelijoiden paikanvälitys-
konttori”. Toiveena monella tytöllä oli tuol-
loin päästä palveluspaikan avulla hyviin 
naimisiin. Palveluspaikka toimikin tuolloin 
usein sosiaalisen nousun kanavana. (Eng-
man 1983:365-367).

Tällainen tausta oli vuonna 1894 syn-
tyneellä 14-lapsisen perheen Amandal-
la. Amanda pestautui 13-vuotiaana erää-
seen Pietarissa asuvaan suomalais- ame-
rikkalaiseen diplomaattiperheeseen lap-
senpiiaksi. Kun perhe vuonna 1910 muutti 
Dresdeniin, oli selvää, että ahkera ja tun-
nollinen Amanda lähti mukaan. Muutaman 
vuoden kuluttua nuori Mandi – kuten hän-
tä yleisesti tuolloin kutsuttiin - tutustui per-
heen stuttgartilaiseen asianajajaystävään, 
joka oitis rakastui viehättävään perheen 
lastenhoitajaan. Seurustelua seurasi avioi-
tuminen vuonna 1916. ”Herrasväen” käy-
töstavat Mandi oli oppinut palveluspaik-
kansa perheeltä. Vuonna 1983 käydys-
sä haastattelussa Stuttgartin ”Mandi-täti” 
kertoi, että hän oli palvelusperheessään 
kuin oma tytär, josta osoituksena oli se, et-
tä perhe kustansi hänelle häät ja komeat 
myötäjäiset.

Elämä hyvin toimeentulevan asian-
ajajan vaimona jatkui 30 vuotta niin et-
tei Mandi tavannut lainkaan muita suo-
malaisia. Lapset syntyivät ja saksalais-
tuivat. Tilanne muuttui toisen maailman-

sodan jälkeen, jolloin Stuttgartiin muut-
ti harvakseltaan muita suomalaisia ja joi-
hin Mandi sai yhteyden. 1960-luvulla kau-
punkiin alkoi muuttaa suomalaisia opis-
kelijoita. Tuli tavaksi, että asuntoa vailla 
olevat opiskelijat ohjattiin ensin Mandi-tä-
din luokse, joka jo tuolloin oli leskeytynyt. 
Suuressa talossaan keskellä Stuttgar-
tin kaupunkia hän on tarjonnut lukuisille 
suomalaisnuorille ensimmäisen korttee-
ripaikan ja ohjasi heitä käytännön kysy-
myksissä saksalaiseen elämänmenoon. 
Vuosien mittaan Mandi-tädistä tuli legen-
daarinen stuttgartilaisten äiti-hahmo, aut-
taja ja neuvonantaja. Huolimatta pitkäs-
tä ajasta, jolloin Mandi-täti ei voinut pu-
hua äidinkieltään, säilyi vanha karjalan 
murre niin että haastattelukin käytiin mel-
kein yksinomaan suomen kielellä. Haas-
tattelijan kysyessä Mandi-tädin 90-vuotis-
lahjatoivetta, oli sinä suomenkielinen uusi 
raamattu. (Amanda Sieglerin haastattelu 
Stuttgartissa 11.5. 1983, haastattelija Ou-
ti Tuomi-Nikula)

Karjalaistyttöjen varhaisia selviytymistarinoita 

Amanda Siegler, Mandi-täti kodissaan Stutt-
gartissa 1983. – Kuva: Outi Tuomi-Nikula.
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kenniemi, Rafael Koskimies, Maila Talvio, 
Yrjö Kilpinen, Arvi Kivimaa ja myös Mika 
Waltari. Vierailu Saksassa ja tutustuminen 
Hitlerin diktatuuriin saattoi kuitenkin myös 
avata silmät; esimerkkinä tästä on Ola-
vi Paavolaisen vuonna 1936 julkaistu teos 
”Kolmannen valtakunnan vieraana”, josta 
muodostui kansallissosialistisen järjestel-
män kriittinen tilinteko.28

Yksi ajan saksalaisystävällisyyttä tu-
kevista instituutioista osana kulttuuripro-
pagandaa oli suomalais-saksalainen kou-
lulaisvaihto. Se perustui Saksan akateemi-
sen vaihtotoimiston (DAAD) ja Suomen 
opetusministeriön stipendiaattisopimuk-
seen vuodelta 1930. Apurahojen turvin py-
rittiin lisäämään nuorison kontakteja Sak-
saan, sillä Saksassa opiskelleiden suoma-
laisten nuorten määrä oli vähentynyt. Syy-
nä mainittiin valuuttavaikeudet, kasvanut 
kiinnostus opiskeluun Englannissa, Rans-
kassa ja Puolassa sekä Kolmannen valta-
kunnan synnyttämät epäluulot. Koululais-
ten matkojen järjestäjänä toimi Suomen 
Koulumatkatoimisto, joka oli valtion ret-
keilylautakunnan kautta opetusministeri-
ön alainen.29 Oppilasvaihdon tarkoituksena 
oli ”Suomalais- Saksalainen oppilasvaihto 
1935”- ohjelehtisen mukaan ”tarjota oppi-
laille loma-aikana tilaisuutta virkistävään 
lepoon ja tutustuttaa heitä vieraan maan 
kansaan ja sivistykseen. Sen lisäksi on suo-
malaisille oppilaille luettava huomattavak-
si eduksi tilaisuus samalla hankkia käytän-
nöllistä kielitaitoa”. Vaihtoon oli mahdolli-
suus osallistua anomuksesta, jonka myönsi 
Suomalais-Saksalainen Oppilasvaihtolau-
takunta 14–17 -vuotiaalle nuorelle, jonka 
moitteettomalla käytöksellään tuli edustaa 
Suomea vieraalla maalla. Ensimmäiset 150 
koululaista matkustivat kesällä 1934 Sak-
saan osittain Saksan rahoituksella.30

Suomalaisnuoret oleskelivat Saksas-
sa noin kuusi viikkoa ja saksalaiset nuoret 

Suomessa vastaavasti neljä viikkoa. Nuo-
ret asuivat tuon ajan perheissä, joissa oli 
samanikäisiä nuoria ja joista joku lähti pa-
luumatkalla vaihtoon Suomeen. Perheiden 
sosiaalisen ja taloudellisen aseman tuli vas-
tata toisiaan Suomessa ja Saksassa. Lisäk-
si isäntäperheen tuli tarjota ulkomaalaisel-
le nuorelle virikkeitä ja miellyttävän sosi-
aalisen ympäristön. Tarkoitus oli, että nuo-
ret osallistuivat isäntämaan koulunkäyntiin 
vierailevina koululaisina. Heille järjestettiin 
myös kaksi kertaa viikossa saksankielen 
opetusta, missä erityisesti painotettiin oi-
keata ääntämistä. Tärkeä osa koululaisvaih-
toa olivat erilaiset retket, joiden aikana tu-
tustuttiin saksalaisiin kulttuurisaavutuksiin. 
Kysymyksessä oli siis nykyisinkin tunnettu 
koululaisvaihtojärjestelmän ensi vaihe.

Koulumatkailutoimiston oppilasmat-
kat järjestettiin ryhmämatkoina siten, että 
samanaikaisesti useita kymmeniä nuoria 
matkusti Saksaan, missä heidät sitten sijoi-
tettiin isäntämaan perheisiin. Matkan joh-
tajina ja nuorten valvojina toimi mukana 
matkustavia koulujen opettajia. Paluu ko-
timaahan tapahtui yhdessä isäntäperheen 
nuoren kanssa, joka nyt vastaavasti vietti 
nelisen viikkoa suomalaisessa kodissa.

Koululaisvaihdolla oli tärkeä merki-
tys suomalais-saksalaisille suhteille ennen 
kaikkea henkilökohtaisella tasolla. Varhais-
nuoruudessa solmitut ystävyyssuhteet muo-
dostuivat usein pysyviksi ja johtivat mo-
lemminpuolisiin vierailuihin. Jotkut niistä 
johtivat myös saksalais-suomalaiseen avio-
liittoon.

Saksalais-suomalaiset ystävyyssuhteet 
säilyivät vielä sodan syttymisen jälkeenkin. 
Saksalaisten kanssa solmittu aseveljeys ja 
Saksan Vuoristoarmeijan, ts. noin 200 000 
saksalaisen sotilaan ja pääväestön rinnak-
kaiselo Pohjois-Suomessa vuosina 1941–
1944 ei ollut merkittävää vain sotilaallis-po-
liittisesti, vaan myös yksilötasolla. Se ilme-
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Kokemuksestaan koulumatkailutoimiston vaih -
to-oppilaana kertoo vuonna 1918 syntynyt Sirk-
ka-Liisa Paunu:

Pääsin koulumatkailutoimiston vaihto-op-
pilaaksi Dresdeniin kesällä 1935. Meitä lähti 
tuolloin samanaikaisesti Jyväskylästä ja sen 
ympäristöstä kolmisenkymmentä lukiolaista, 
joista noin kolmasosa oli poikia. Päälle kat-
sojiksi lähti eräs tomera naislehtori ja vähem-
män tomera miesopettaja. Matka taittui Suo-
menlahden yli Ariadne-nimisellä hienolla mat-
kustajahöyrylaivalla. Stettinissä meitä oli vas-
tassa Hitler-Jugendin poikia, jotka laulamalla 
toivottivat meidät tervetulleiksi Saksaan. Tä-
män jälkeen meidät lähetettiin vierasperhei-
siin. Minä ja kymmenisen muuta jatkoimme 
junalla matkaa Dresdeniin. Koska olin kotoi-
sin pappisperheestä oli luonnollista että minut 
myös sijoitettiin pappisperheeseen. Perhees-
sä oli vähän minua vanhempi tytär ja hänen 
veljensä, joka ei enää asunut vakituisesti ko-
tona. Hänestä tuli myöhemmin maan johtaviin 
kuuluva musiikkiarvostelija.

Kesästä Böhmin perheen luona tuli iki-
muistettava ja ystävyydestä elinikäinen. Sain 
tutustua Dresdenin kaupungin taideaarteisiin 
ja ympäristön linnoihin, matkustin jokilaivalla 
ja näin asioita, joista en osannut ennen edes 
uneksia Jyväskylän suuruisessa pikkukaupun-
gissa.Tutustuin saksalaiseen kouluelämään, 
mutta meillä oli myös saksankielen opetusta. 
Muistan, että luimme Schillerin Wilhelm Telliä 
runomuodossa. Opetusmenetelmänä oli että 
kerroimme saksaksi omin sanoin, mitä runo-
muotoinen klassikko piti sisällään.

Ohjelmassa oli myös yhteisiä iloisia illan-
viettoja muiden Dresdenin vaihto-oppilaiden 
kanssa. Myös ruotsalaisia oli mukana. Kuului 
kai kansallissosialistisen ajan henkeen, että 
ruotsalaiset joskus ilkkuivat saksalaisia ystä-
viämme sillä, miksi nämä olivat suomalaisten 
kanssa, suomalaiset kun olivat mongoleja ei-
vätkä arjalaisia. Yhdessä tuollaisessa illanvie-
tossa tutustuin Rolfiin, jolla oli oma suomalai-
nen vaihtotoveri. Olin vasta 16-vuotias, mut-
ta ihastuin tähän komeaan ja sympaattiseen 

mieheen. Orastava lempemme jatkui kirjeen-
vaihtona sen jälkeen kun olin palannut kotiin. 
Pari vuotta myöhemmin Rolf vieraili luonani 
Suomessa.

Vuonna 1938 matkustin uudelleen Dres-
deniin tapaamaan Rolfia ja dresdeniläistä ys-
täväperhettäni. Vaihdoimme tuolloin salaisesti 
sormuksia. Talvisodan syttyminen muutti kui-
tenkin tulevaisuudensuunnitelmamme. Sulha-
seni olisi halunnut että olisin tullut tuolloin Sak-
saan ja olisimme menneet naimisiin, mutta mi-
nä tunsin, että isänmaa tarvitsi minua juuri sil-
loin. Asiaan vaikutti myös Saksan ja Suomen 
diplomaattisten suhteitten katkeaminen, joka 
tuolloin nuorena naisena vaikutti myös hen-
kilökohtaisella tasolla asenteeseeni Saksaan 
ja saksalaisiin. Rolf oli sotilaskoulutukseltaan 
lentäjä. Hän kuoli sodan ensi vaiheessa kun 
hänen koneensa ammuttiin alas. Jäin Suo-
meen ja avioiduin täällä suomalaisen miehen 
kanssa. Kontaktini ei vain saksalaiseen ystä-
väperheeseen ja ystävättäreeni, vaan myös 
kuolleen sulhaseni perheeseen säilyisivät kui-
tenkin vielä senkin jälkeen kun Saksa jaettiin 
ja perhe jäi DDR:n puolelle. Kirjeenvaihtom-
me jatkui ystävieni kuolemaan saakka. Omil-
le suomalaisille lapsilleni olen kyennyt välittä-
mään saksalaista kulttuuria positiivisella ta-
valla jopa niin että yksi lapsistani on ollut avio-
liitossa Saksassa saksalaisen kanssa.

Oppilasvahtokokemuksen Sirkka-Liisa do-
kumentoi tarkoin kahteen albumiin. (Lähde: 
yksityiskokoelma.)

Koululaisvaihdossa natsiajan Saksassa
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ni mm. nuorten saksalaissotilaitten ja suo-
malaistyttöjen välisinä intiimeinä rakkaus-
suhteina, jotka monissa tapauksissa johtivat 
raskauteen.31 Käytännön hankaluudet joh-
tivat siihen, että saksalaisen sotilaan las-
ta odottanutta naista odotti todennäköisesti 
yksinäinen äitiys aviottoman lapsen kanssa 
siinäkin tapauksessa, että tulevat vanhem-
mat olisivat halunneet virallistaa suhteensa. 
Niinpä avioliiton solmiminen saksalaisen 
ja suomalaisen välillä onnistui tuona aika-
na vasta pitkällisen byrokratian päätteeksi. 
Asiakirjalähteet osoittavat tapauksia, mis-
sä saksalainen on vienyt tai yrittänyt viedä 
morsiamensa Saksaan vanhempiensa luo.32 
Tiedossa on myös muistitietoa siitä, että ai-
nakin Münchenissä asui 1950-luvulla usei-
takin suomalaisia ”sotamorsiamia”, joiden 
tulo Saksaan oli onnistunut vasta monien 
ongelmien ja seikkailujen jälkeen.33 Yksi 
heistä on Baijerin osavaltion ensimmäinen 

ruotsin kielen tulkki ja kääntäjä Maria Faul-
müller (s. 1922), joka tutustui saksalaiseen 
upseeriin Rovaniemellä ja kihlautui tämän 
kanssa vielä sodan aikana. Syy helsinkiläis-
tytön Rovaniemelle lähtöön oli työ; saksa-
lais-suomalaisen helsinkiläisperheen tyt-
tärenä hän tulkkasi saksalaisten sotilaitten 
ja suomalaisten välillä. Jatkosodan jälkeen 
pariskunnan oli lähdettävä Suomesta, koska 
Marialla on saksalaisen isänsä mukaan Sak-
san passi. Häät pidettiin 1944 Saksassa.34

Toisesta maailmansodasta 
euroaikaan35

Määrällinen kehitys

Saksan virallisia ulkomaalaistilastoja, jois-
sa suomalaiset on mainittu omana erillisenä 
ulkomaalaisryhmänään, on alettu julkais-
ta vuodesta 1961 lähtien (ks. kuvio 1). Ne 
kertovat, että vuonna 1961 Saksan Liitto-
tasavallassa ja Länsi-Berliinissä asui 1 200 
Suomen kansa laista. Heistä valtaosa oli 
saksalaisen kanssa avioituneita suomalai-
sia naisia. Todellisuudessa syntyperäisten 
suomalaisten määrä on juuri tässä vaihees-
sa ollut suurempi, sillä pääosa ennen tätä 
vuotta Saksaan avioituneista olivat Sak-
san kansalaisia.36 Tämä siksi, että avioliit-
to saksalaisen kanssa merkitsi 1900-luvun 
alkupuolella suomalaiselle automaattista 
Saksan kansalaisuuden saamista ja samalla 
Suomen kansalaisuuden menettämistä.

1950-luvun alusta vuoteen 1973 sai 
suomalainen Saksan kansalaisuuden halu-
tessaan avioiduttuaan saksalaisen kanssa. 
Vuoteen 2003 saakka37 se merkitsi Suo-
men kansalaisuuden menettämistä. Vuo-

Maria Faulmüller kotonaan Berliinissä v. 1999. – 
Kuva: Riitta Pyysalo. 
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den 1973 jälkeen kansalaisuuden vaihto 
tosin vaikeutui, mutta vasta vuonna 1982 
tuli tilanne, että sen sai halutessaan vasta 
kahdeksan vuoden jälkeen avioliiton sol-
mimisesta edellyttäen että avioliitto oli 
yhä voimassa ja puolisot asuvat yhteista-
loudessa. Kansalaisuuden vaihtoon liittyi 
lisäksi joukko lisävaatimuksia, mitkä kos-
kivat asumista, lasten koulunkäyntiä jne. 
Kansalaisuuden vaihto oli myös taloudel-
lisesti kallista: esimerkiksi eräälle suoma-
laiselle psykologille, joka kansalaisuuden 
vaihdon aikana oli kotiäitinä, Saksan kan-
salaisuus maksoi vuonna 1982 5000 DM.38 
Sosiaalidemokraatti Gerhard Schröderin 
tultua liittokansleriksi toteutui laki, jonka 
mukaan Saksassa syntyneiden ulkomaa-
laisten lapset saavat tietyin ehdoin Sak-
san kansalaisuuden. Myös kaksoiskansa-
laisuuden mahdollisuutta on lisätty. Kos-

ka kansalaisuutensa vaihtaneet tai kaksois-
kansalaisuuden saaneet siirtolaiset rekiste-
röidään aina saksalaisiksi, he eivät siten 
näy Saksan Liittotasavallan virallisissa ul-
komaalaistilastoissa.

1960-luvulla Suomen kansalaisten 
määrä kasvoi Saksassa niin että se vuon-
na 1968 oli jo 4 685. Sen jälkeen muutto-
liike voimistui tasaisesti, niin että vuosina 
1968–1973 Länsi-Saksan alueelle muutti 
vuosittain runsaat 1 000 uutta suomalaista. 
Vuonna 1973 Suomen kansalaisten luku-
määrä Saksassa ylitti 9 000 siirtolaisen ra-
jan. Tämän jälkeen muutto hidastui, pysäh-
tyi ja taantuikin joinakin vuosina siten, että 
vuosina 1973–1990 Suomen kansalaisten 
määrä pysytteli 9 000–10 000 siirtolaisen 
tuntumassa.39 Luvut koskevat vain sillois-
ta Länsi-Saksan aluetta, sillä tiedot suoma-
laisten määrästä Saksan Demokraattisessa 

Suomen kansalaiset Saksassa vuosina 1961–2007.
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Tasavallassa puuttuvat.40 Eräiden keskuste-
lujen pohjalta, joita on Saksojen yhdistymi-
sen jälkeen käyty entisessä Saksan Demo-
kraattisessa Tasavallassa asuneiden suoma-
laisten kanssa, voidaan kuitenkin päätellä, 
että Itä-Saksan suomalaissiirtolaisten mää-
rä on ollut vain muutama kymmenen hen-
kilöä. Heistä ainakin osa muutti maahan 
alun alkuaan ideologisista syistä ja jäi asu-
maan sinne avioitumisen jälkeen.41 Suo-
men tilastokeskuksen tiedot tukevat tätä 
oletusta: vuosina 1987–1991 eli Saksojen 
yhdistymiseen saakka Saksan Demokraat-
tiseen Tasavaltaan muutti Suomesta vain 
yhdeksän henkilöä.42

Joitakin kymmeniä suomalaisia opiskeli 
kuitenkin DDR:ssä jo 1950- ja 1960-luvul-
la. Sen jälkeen kun Suomen ja DDR:n kult-
tuurinvaihtosopimus allekirjoitettiin 1969, 
opiskelijoiden määrä nousi siten, että itä-
saksalaisissa yliopistoissa opiskeli 1970- ja 

1980-luvulla tuhatkunta suomalaista. He 
lukivat lääketiedettä, germaanista filologi-
aa, filosofiaa, historiaa ja yhteiskuntatie-
teitä. Osa uurasti 4–5 vuoden apurahalla, 
osa jatko-opiskelijana tai kielikurssilaise-
na. Tähän aikaan Suomen opiskelijavaih-
to Itä-Saksan kanssa oli määrällisesti jopa 
laajempaa kuin Länsi-Saksan kanssa.43 

Suomen liittyminen Euroopan Unio-
niin vuonna 1995 on vaikuttanut positii-
visesti suomalaisten halukkuuteen muut-
taa Saksaan. Vuonna 1991 Suomen kansa-
laisia asui Saksassa 11 156, mutta 1999 jo 
15 449. Tähän lukuun on lisättävä vielä ne 
noin 3 000–4 000 suomalaista, jotka avio-
liiton, työn tai muiden syiden takia ovat 
joutuneet vaihtamaan tai vaihtaneet va-
paaehtoisesti alkuperäisen kansalaisuuten-
sa saksalaiseen. Siten Saksan liittotasaval-
lassa asuu nykyisin arviolta 18 000–20 000 
ensimmäisen polven syntyperäistä suoma-

Hampurin virallinen kaupunkio-
pas ja vapaa journalisti Kaari-
na Dehls juhli 4. marraskuuta 
1999 1000. painetun artikkelin-
sa ilmestymistä. Se on tiedot-
tamisen elämäntyö, jonka avul-
la suomalaisilla on ollut mah-
dollisuus saada tietoa Saksas-
sa järjestetyistä suomalaisista 
kulttuuritapahtumista ja siellä 
asuvien maanmiehiensä elä-
mästä. Tiedotustyöstään saksalais-suoma-
laisen yhteistyön ja maiden välisen ystävyy-
den lujittamiseksi hänelle myönnettiin 1999 
ensimmäisenä suomalaisena Hochenlock-
stedtin kunnan suuri Kunnialautanen.

Intohimoiseksi kirjoittajaksi itsensä luo-
kitteleva Kaarina Dehls kuuluu juuriltaan 
D.E.D. Europpaeuksen kulttuurisukuun. 
Hänen isänsä, kansatieteilijä Ahti Rytkö-

nen suositteli aikoinaan tyttärelleen 
saksankielen opintoja, jotka sitten 
keskeytyivät Saksaan muuton ta-
kia vuonna 1965. Syynä oli avio-
liitto nuoren insinöörin Eike Dehl-
sin kanssa, jonka Kaarina oli tavan-
nut Suomessa tämän ollessa siel-
lä neljännesvuoden työharjoittelus-
sa. Kaarina Dehls on koko siirtolai-
suutensa ajan ollut aktiivisesti mu-
kana Hampurin suomalaisten toi-

minnassa ja perustanut siellä mm. ”perjan-
taikehon” ja merimieskirkolla kokoontuvan 
”juttelukerhon”. Museoharrastuksen tulok-
sena hän on hankkinut moniin saksalaisiin 
museoihin suomalaista esineistöä. (Paro-
le 2/1999; Kirjeet Outi Tuomi-Nikulalle vuo-
desta 1983 lähtien, kirjeet Jouni Korkiasaa-
relle, Siirtolaisuusinstituutin hallussa.)

Kaarina Dehls
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liaan muuttaneista peräti 19,9 prosenttia oli 
lähtöisin luovutetulta alueelta ja 1960-luvun 
lähtijöistäkin vielä 13 prosenttia.46

Saksansiirtolaisen syntymäpaikka (=ko-
tipaikka) oli aikaisemmin vain harvoin 
sama kuin hänen viimeinen asuinpaikkan-
sa kotimaassa. Vuonna 1983 viimeiseksi 
asuinpaikaksi ennen siirtolaisuutta ilmoi-
tettiin tavallisesti Helsinki tai muu Etelä-
Suomen kaupunki. Pääosa ennen siirtolai-
suuttaan etelän kaupunkeihin muuttaneis-
ta suomalaisista olikin kotoisin Suomen 
itäisiltä ja pohjoisilta kehitysalueilta, mis-
sä ei 1960-luvulla ollut paremmin opiske-
lu- kuin työmahdollisuuksiakaan. Työtä ja 
koulutusta haettiin Etelä-Suomen kaupun-
geista. Koulutusmahdollisuuksien lisään-
tyessä myös Suomen haja-asutusalueilla on 
kotipaikka ilmeisesti yhä useammin myös 
siirtolaisen viimeinen asuinpaikka.

Joskus pysyvä muutto Saksaan on tapah-
tunut Ruotsin tai jonkin muun maan kaut-
ta, missä on saatettu asua useitakin vuosia: 
vuoden 2000 503 vastaajasta vajaa 27 pro-
senttia oli asunut ennen Saksaan muutto-
aan jossakin muussa maassa, 6,7 prosent-
tia kahdessa maassa ja noin 3 prosenttia oli 
sellaisia, joilla oli kokemuksia muualla asu-
misesta kolmessa tai useammassa valtiossa. 
Tämä siirtolaisuuden eteneminen välietap-
pien kautta ei ole ollut tyypillistä vain Sak-
saan suuntautuneelle muutolle, vaan se tun-
netaan myös Australiaan, Englantiin ja Uu-
teen Seelantiin suuntautuneesta toisen maa-
ilmansodan jälkeisestä siirtolaisuudesta.47

Suomalaiset ovat sijoittuneet Saksaan 
pääasiassa suuriin kaupunkeihin ja niiden 
ympäristöihin. Heidän asuinalueensa vas-
taavat pääväestön alueellista jakautumista 
siten että eniten suomalaisia asuu Saksan 
väkirikkaimmassa Nordrhein-Westfalenin 
osavaltiossa. Erityisen paljon suomalaisia 
asuu Berliinissä, Kölnissä ja sen ympäris-
tössä, Hampurissa, Stuttgartissa, Frankfurt 

laista. Mikäli mukaan lasketaan myös toi-
sen polven suomalaiset, ts. suomalais-sak-
salaisten tai -ulkomaalaisten perheiden lap-
set, nousee suomalaisperäisten henkilöitten 
määrä Saksassa lähelle 30 000.

Lähtöalueet ja sijoittuminen Saksaan

Vuonna 198344 tehdyn kyselyn mukaan 
Saksassa asuvat suomalaiset olivat syn-
tyjään pääasiassa etelä- ja itäsuomalaisia, 
mutta joukossa oli paljon lähtijöitä myös 
pohjoisesta. Eteläpohjalaisia joukossa oli 
jonkin verran muita vähemmän. Erityisen 
paljon muutettiin Lieksasta, Savonlinnasta, 
Oulusta, Rovaniemeltä ja Torniosta. Täs-
sä on havaittavissa pienille paikkakunnille 
ominaista alueellista kasautumista, ketju-
siirtolaisuutta, ts. siirtolaisuudelle tyypil-
linen ilmiö, jonka mukaan yhden lähtiessä 
muita seuraa perässä. Mikäli siirtolainen 
oli kotoisin eteläisestä Suomesta, oli hän 
silloin usein helsinkiläinen, turkulainen, 
lahtelainen, tamperelainen tai kotkalainen. 
Tätä tukee myös vuoden 2000 kysely: siir-
tolaiset olivat voittopuolisesti etelä-, itä- ja 
myös keskisuomalaisia.

Luovutetulla alueella syntyneitä saksan-
suomalaisia oli vuoden 1983 kyselyyn vas-
tanneista 4 prosenttia. Mikäli mukaan olisi 
laskettu myös Suomessa syntyneet siirto-
karjalaisten jälkeläiset, olisi luku ollut suu-
rempi. Muuttohalukkuus siirtokarjalaisilla 
ja heidän lapsillaan usein kytkeytyi heidän 
kuvaamaansa ”juurettomuuteen”: Kun to-
dellinen kotiseutu, ”Karjala” oli menetet-
ty, eikä uusi kotipaikka Suomessa pysty-
nyt korvaamaan Karjalaan kytkeytyviä van-
hempien välittämiä muistoja, nostalgiaa ja 
emotionaalista sidettä, ei muutto Saksaan tai 
johonkin muuhun maahan ollut ongelma.45 
Tätä tukevat myös muut siirtolaistutkimuk-
set. Esimerkiksi vuosina 1955–1960 Austra-
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am Mainissa ja Münchenissä. Alueellises-
sa jakaantumisessa ei ole tapahtunut vii-
meisen 50 vuoden aikana suuriakaan muu-
toksia lukuun ottamatta aikaa Saksojen 
yhdistymisen jälkeen, jolloin suomalai-
sia on muuttanut jonkin verran myös itäi-
seen Saksaan. Myös Berliini näyttää ole-
van – saksalaisten tapaan – yksi suomalai-
sia houkuttelevia kaupunkeja.

Naiset muuttajina – taustaa ja syitä

”Berliinin suomalainen siirtokunta on saa-
nut alkunsa jo sotaa edeltävänä aikana, 
mutta sodan jälkeen ja etenkin 1960-luvul-
la suomalaisten lukumäärä Berliinissä on 
nopeasti kasvanut. Siirtokunnan pysyväisin 
osa on saksalaisten miesten kanssa avioi-
tuneet suomalaiset aviovaimot” voitiin lu-
kea Suomen Sillan eräässä artikkelissa ke-
sällä 1969. Artikkelissa on todettu Suomen 
Saksan siirtolaisuuden luonteenomaisin 
piirre: saksalaisten miesten kanssa avioitu-
neet suomalaiset.48

Saksaan suuntautunut siirtolaisuus 
1960-luvulta lähtien myötäilee yhtäältä Suo-
men kulloistakin työtilannetta, toisaalta Sak-
san työllisyyttä. Kun Suomessa 1960-luvul-
la elettiin rankan rakennemuutoksen aikaa 
ja siitä johtuvaa alueellista työttömyyttä, oli 
Saksa talousihmeen maa, joka muutamassa 
vuodessa nousi sodan hävittämästä tilasta 
Euroopan johtavaksi talousmaaksi. Sodas-
ta aiheutuneiden suurten henkilömenetysten 
takia teollisuus tarvitsi työvoimaa, jota rek-
rytoitiin Etelä-Euroopan taloudellisissa vai-
keuksissa kamppailevista maista. Samaan 
ajankohtaan osuu suomalaisten massamuut-
to Ruotsiin, mutta se heijastui myös voimis-
tuneena muuttona Saksan Liittotasavaltaan. 
Saksaan siirtyneiden suomalaisten demo-
grafiset piirteet poikkeavat kuitenkin ruot-
sinsuomalaisten vastaavista. Kun ruotsin-

suomalaiset usein olivat huonosti koulutet-
tuja ja kielitaidottomia autioituvan maaseu-
dun pakkomuuttajia, jotka siirtyivät Ruotsiin 
perheineen Suomessa koetun työttömyyden 
ja taloudellisen ahdingon takia, olivat 1960- 
luvulla Saksaan siirtyneet suomalaiset kie-
litaitoisia, usein koulutettuja naimattomia 
20–25-vuotiaita nuoria naisia, jotka en-
nen muuttoaan olivat asuneet jossakin Suo-
men teollisuustaajamassa tai myös muussa 
maassa. He olivat tavoitemuuttajia, joiden 
vain harvoin oli pakko muuttaa taloudellis-
ta syistä työnhakuun muualle. Toki heitä-
kin oli suuressa joukossa, kuten esimerkiksi 
Plönin kaupungin verkatehtaan suomalais-
naiset, joukko sairaanhoitajia ja Etelä-Sak-
san kellotehtaissa työskennelleet henkilöt, 
joista sittemmin suuri osa on jäänyt Saksaan 
avioiduttuaan siellä. Lisäksi maassa oli kau-
siluontoisesti suomalaisia metsureita. Siirto-
laisten kuvaa täydentävät lisäksi suomalais-
saksalaisissa firmoissa työskentelevät hen-
kilöt, työkomennukselle Suomesta Saksaan 
lähetetyt ja suomenkielen lehtorit, esiintyvät 
taitelijat,49 ja myös Suomen viralliset edus-
tajat, jotka Saksojen yhdistymiseen ja Ber-
liinin palauttamiseen pääkaupungiksi saak-
ka työskentelivät Bonnissa.

Saksansuomalaisten tyypillinen piirre 
Euroopan unioniin liittymiseen saakka oli 
heidän poikkeuksellinen sukupuolijakau-
mansa. Tämä ilmenee Statistisches Bun-
desamtin tilastosta vuosilta 1967–2005, 
joiden mukaan Suomen kansalaisista Sak-
sassa 1970-luvulla noin 80 prosenttia oli 
naisia. Miesten osuus nousi 30 prosent-
tiin vasta 1995 edellisenä vuonna solmitun 
EU-sopimuksen myötä. Kun lisäksi tiede-
tään, että valtaosa Saksan kansalaisuuden 
ottaneista noin 3 000–4 000 suomalaisis-
ta on niin ikään naisia, nousi naisten osuus 
saksansiirtolaisista v. 1983 lähes 90 pro-
senttiin. Tätä tietoa vahvistaa vuoden 2000 
kysely: naisia vastaajista oli 87,5 prosent-
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tia. Tässä suhteessa Saksa suomalaisia siir-
tolaisia vastaanottavana eurooppalaisena 
maana ei ole poikkeus, vaan siirtolaisten 
naisvaltaisuus on ollut tavallista myös kun 
kysymyksessä on Sveitsi, Itävalta, Ranska, 
Iso-Britannia ja Kreikka.50

Syyt saksansiirtolaisten naisvaltaisuu-
teen ovat monet. Pääosalla nuorista, vielä 
koulua käyvillä, juuri koulunsa lopettaneil-
la tai (usein) germanistiikkaa opiskelevilla 
tytöillä oli ensisijainen tarkoitus alunperin 
tulla Saksaan työskentelemään muutamak-

si kuukaudeksi kielitaidon kohentamiseksi. 
Onhan tiedossa, että tytöt poikia useammin 
valitsevat koulussa kielilinjan ja opiskele-
vat kieliä yliopistossa. Nämä nuoret nai-
set olivat lukeneet keskikoulussa ja lukios-
sa saksaa, joka oli tuolloin Suomen koulu-
laitoksen dominoiva ja monissa maaseutu-
kouluissa ainoa ensimmäinen vieras kieli. 
Englannin voittokulku alkoi 1970-luvulla. 
Kun lukiossa vielä vuonna 1972 opiskeltiin 
saksaa ja englantia ensimmäisenä vieraana 
kielenä saman verran, opiskeli vuoden 1975 

Saksansiirtolaisten joukossa on henkilöitä, 
jotka elämänsä aikana muuttivat moneen-
kin kertaan maasta toiseen. Näin tapah-
tui vuonna 1913 lähellä Käkisalmea syn-
tyneelle Esterille, joka 10-vuotiaana muutti 
veljensä ja vanhempiensa mukana Brasili-
aan. Syynä oli äidin huono terveys, jolle isä 
toivoi parannusta paratiisinomaisesta ilma-
nalasta Brasiliassa ja uskoi äidin parantu-
van siellä. Paikallisen konsulaatin avustuk-
sella perhe osti San Paulon läänistä maa-
tilan, missä oli viinirypäletarha, sen vieres-
sä pikku talo ja talon takana navetta lehmi-
neen ja talli yhdelle kiltille hevoselle.

Onnellinen aika päättyi, kun äidin tila 
huononi ja hän halusi päästä takaisin Suo-
meen. Niinpä isä myi maatilan ja perhe son-
nustautui matkalle, mutta äidin voimat lop-
puivat Ranskassa, jonne hänet haudattiin. 
Perhe jatkoi Suomeen ja Helsinkiin 1925, 
mutta kaikki mitä isä yritti epäonnistui. Sik-
si perhe palasi vuonna 1927 takaisin Brasi-
liaan, missä isä yritti löytää onneaan kaup-
piaan ammattissa, mutta epäonnistui. Ester 
kirjoittaa:

Kymmenen vuotta elin tyttönä isäni 
seurassa ja totuin vieraan maan oloihin. En 
koskaan siellä tavannut toista suomalaista, 
suomalaisia kirjoja ei ollut eikä minkään-
laista kirjeenvaihtoa Suomeen. Suomalai-

sia en tavannut, mutta tapasin yhden sak-
salaisen ja menimme vuonna 1937 naimi-
siin. Sen aikaisen saksalaisen lain mukaan 
tulin muitta mutkitta Saksan kansalaiseksi. 
Elämämme meni mukavasti, mutta sitten 
tuli sota. Meidät olisi pantu vankileiriin, jos 
miehelläni ei olisi ollut mahdollisuutta yhtyä 
diplomaattien joukkueeseen. Näiden kans-
sa matkustimme vuoden 1942 loppupuolel-
la Saksaaan. Meillä oli kaksi lasta. Isä jäi 
Brasiliaan.

Sodan jälkeen 1949 palasin Brasiliaan, 
missä isä oli hyvässä kunnossa. Lapsia oli 
nyt neljä, kotikielenä oli saksa, mutta lapset 
oppivat pian myös Portugalin kielen.

Kuuden vuoden jälkeen v. 1955 muutim-
me Floridaan mieheni työn takia. Siellä elim-
me 16 vuotta, enkä sinä aikana tavannut 
kertaakaan suomalaisia. Sitten kun mieheni 
meni eläkkeelle, muutimme uudestaan Sak-
saan, missä meillä oli ystäviä sodan ajalta. 
Ja täällä – mikä ihme! – tapasin Liisa H:n, 
joka on suomalainen sydämensä pohjasta. 
Tämä toi minulle virkistävän tuulahduksen 
Suomesta. Liisasta tuli rakas ystäväni, hän 
on lahjoittanut ja lainannut minulle suoma-
laisia kirjoja ja sanomalehtiä, joita luen suu-
rella ilolla. Suomea en kuitenkaan koskaan 
enää nähnyt. (Ester Horyn kirje O.Tuomi-Ni-
kulalle 13.4.1983)

Monen mutkan kautta Saksaan
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lukiolaisista saksaa ensimmäisenä vieraana 
kielenä enää 10 prosenttia ja vuonna 1977 
vain 4,4 prosenttia. 1960-luvun saksankie-
len opetuksen epävirallisena metodina oli 
jakaa saksalaisten kirjeenvaihtotovereiden 
osoitteita oppilaille, jotta nämä saisivat ko-
kemusta käytännön kielitaidosta ja elävän 
kontaktin saksalaisiin ja Saksaan. Järjestel-
mä toimi hyvin. Vuonna 1983 tehdyn kyse-
lyn mukaan tärkein syy lähteä Saksaan oli 
juuri saksalaisen kirjeenvaihtotoverin ta-
paaminen. Naisista peräti 29 prosenttia ja 
miehistäkin joka kymmenes ilmoittaa tä-
män ensimmäisen matkansa syyksi.

Oli myös muita syitä. Koulujen ja yli-
opistojen kolmikuukautinen kesäloma an-
toi lyhytaikaiseen Saksassa oleskeluun so-
pivasti aikaa ja uudet edulliset lauttayhtey-
det Suomen ja Saksan välillä tekivät lähdön 
taloudellisesti mahdolliseksi, sillä aiemmin 
matka Saksaan oli kallis ja hidas: m/s Finn-
hansan, m/s Finnpartnerin, m/s Finlandian 
tai pienimmän m/s Ilmattaren kansipaikat 
täyttyivätkin kesäkuukausina juuri nuorista 
Saksaan matkaavista koululaisista ja opis-
kelijoista. Kun pojat koulun jälkeen yleensä 

menivät armeijaan, oli tytöillä mahdollisuus 
pitää koulun ja opiskelun välillä ns. vapaa-
vuosi, joka usein käytettiin juuri kielenop-
pimiseen ulkomailla. Koska koulun vieras 
kieli oli tavallisimmin saksa, oli luonnol-
lista, että matka suuntautui Saksaan, mis-
sä 1960-luvulla oli tarjolla runsaasti lyhyt-
aikaisia kansainvälisiä työharjoittelupaik-
koja. Niitä välittivät suomalaisnuorille en-
sisijaisesti Deutsch-Finnische Gesellschaft 
(DFG), ts. Saksalais-Suomalainen Seura. 
Niinpä vuosien 1952 ja 1982 välillä har-
joittelupaikka välitettiin DFG:n kautta noin 
30 000 suomalaisnuorelle, joista osa jäi py-
syvästi Saksaan. Lisäksi ensisijaisesti ta-
loustieteen opiskelijoille työpaikkoja välitti-
vät Carl Duisberg Gesellschaft, mutta myös 
Suomen työvoimatoimistot.51 Seuraava tie-
donanto edustaa melko tyypillistä tarinaa:

Ensimmäisen kerran tulin Saksaan 1978  ¸
Carl-Duisberg-Gesellschaftin stipendiaat-
tina. Tarkoituksenani oli olla puoli vuotta. 
Tutustuttuani nykyiseen mieheeni jäin pi-
demmäksi aikaa. Vuonna 1982 muutin ta-
kaisin Suomeen ”tutkiakseni” voinko jäädä 

Siirtolaisuuden huippuvuo-
sina 1968–1972 Saksaan 
tuli suomalaisia myös koti-
maassa koetun työttömyy-
den takia. Heihin lukeutuu 
tikkakoskelainen Raija, joka 
40 muun tytön kanssa mat-
kusti Neumünsteriin MARIS-
tekstiiliteh taal le töihin. Ty-
töistä noin puolet löysi Sak-
sasta aviokumppanin, hei-
dän joukossaan Raija, joka 
avioitui vuonna 1968. – Ku-
va: Eike Dehls.
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pysyvästi Saksaan. Jo muutaman kuukau-
den kuluttua halusin takaisin Saksaan, mut-
ta nyt eivät viranomaiset suosineet aiettani 
(Suomi ei ollut EU:ssa). Vaikka minulla oli 
työpaikka ja asunto tiedossa, en saanut työ-
lupaa. Oli ”pakko” mennä naimisiin. Ko-
sinta tapahtui puhelimessa. Hyvin on liitto 
toiminut - ehkä senkin vuoksi että valinta oli 
harkittu. Luulen että näin on käynyt monelle 
Saksassa. (Kysely 2000: 264 (S))

Töitä nuorille tarjosivat hotellit, ravintolat, 
lastentarhat, sairaalat sekä monet liikelai-

tokset ja mm. eteläsaksalaiset autotehtaat, 
joissa monet merkonomin koulutuksen 
saaneet suomalaiset olivat muun muas-
sa toimistotehtävissä. Berliinissä suoma-
laistytöt olivat sairaala-apulaisina ja koti-
apulaisina, hotellisiivoojina ja lääkäreiden 
vastaanottoapulaisina sekä hyllyjen täyt-
täjinä itsepalveluliikkeissä. Myös Askon 
huonekalumyymälä tarjosi työtä suomalai-
sille.52 Vuoden 1983 kyselyn mukaan nai-
sista enemmän kuin joka viides (22 %) on-
kin alunperin lähtenyt Saksaan työn takia, 
joka on alunperin tarkoitettu sesonkiluon-

”Meidän isä sitoi aina itseensä, olin ainut ty-
tär. Ja kuitenkin hän oli ankara, eikä hänel-
lä ollut koskaan aikaa, aina kiireissään. Ja 
mää luulen, että se oli se syy, että mää ha-
lusin kotoa lähteä ja kotipaikkakunnalta läh-
teä, tämä sitominen.” (Kronqvist 1990:60)

”Musta tuntuu, että kuitenkin tavallaan 
siitä ristiriitaisuudesta me ollaan tänne läh-
detty, että oltiin tavallaan voimakkaita, mut-
ta kasvatuksen ja koulutuksen antama 
huono itsetunto, jota me lähdettiin tänne sit 
korjaamaan.” (Kronqvist 1990:60)

”No siinä vaiheessa, kun olin tänne läh-
dössä opiskelemaan niin isä vähä sanoi, 
että eikö nyt lähempää löydy opiskelupaik-
kaa, mutta muun äiti sanoi, että jos hän ha-
luaa niin voi lähteä. Olin vanhin meidän lap-
sista ja kotiin jäi vielä neljä, niin siinä ei mi-
tään suurta tyhjiötä syntynyt. Ja siinä vai-
heessa oli ihan epäselvää, että mää jään. 
Oikeastaan oli selvää, että mää tuun Suo-
meen takaisin.” (Emde 1999:36)

Suomessa oli kaikki niin tuttua, ei ta-
pahtunut mitään. Kaikki oli niin pitkäveteis-
tä, kuolettavan tylsää. (Kysely 2000:1777)

Se tuntui itsestään selvältä. Tunsin maa-
ta jonkin verran useiden käyntien perusteel-
la. Ensimmäiset kohteet olivat kouluajan kir-
jeenvaihtotovereita. (Kysely 2000:1795(S))

Lähdin tänne oikeastaan vain vuodek-
si au pairiksi, tunsin sitten oloni hyvin kotoi-
saksi ja minulla oli saksalainen poikaystä-
vä. Aloin opiskella ja jäin siis tänne. (Kyse-
ly 2000:202(S))

Päämiehen työtarjous ja suomalaisen 
tytäryhtiön lopetus. (Kysely 2000:1800)

Miehelläni ei ollut Suomessa työnsaan-
timahdollisuuksia eikä kielitaitoakaan. Sik-
si minun muuttoni oli ainoa mahdollisuus. 
(Kysely 2000:1758(S))

Molemmilla oli työtä, odotin ensimmäis-
tä lasta ja ajattelimme, että katsomme mi-
tä ulkomailla asuminen on vielä kun lapset 
ovat pieniä eivätkä heti kouluun menos-
sa. Halusin oppia saksan kielen. (Kysely 
2000:1960(S))

Oli kesä ja kärpäsiä, koulut ja kurssit ohi 
etkä tiennyt mitä seuraavaksi tehdä. Mies 
houkutteli ja lasta kotiin odotteleva äiti is-
tui sohvalla. Sitten mentiin neljän kuukau-
den kuluttua naimisiin ja ei siinä auttanut 
muu kuin lähteä miehen mukaan. (Kysely 
2000:1864(S))

Kaksi kolmekymppistä vapaata ihmistä 
kohtasi ja tuntui että kaikki täsmäsi=Naks! 
Hankin kyllä ensin Saksasta työpaikan, 
en olisi lähtenyt miehen elätiksi. (Kysely 
2000:1901(S))

Miksi Saksaan? – siirtolaisten itsensä kertomana
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teiseksi ja lyhytaikaiseksi ja jossa taustal-
la oli melkein aina käytännön kielitaidon 
kohentaminen. Joskus ensimmäinen kos-
ketus Saksaan on saatu kongressi- tai jo-
nain muuna muutaman päivän mittaisena 
työmatkana (5 %). Miehille verrattomasti 
tärkein syy ensimmäiseen Saksan matkaan 
oli työ (36 %). Siirtolaisuuden kiivaimpana 
aikana 1960-luvun lopulla suomalaisia poi-
kamiehiä on pestautunut myös tehdastöihin 
Hampuriin.53

Vuoden 2000 kyselyssä pyydettiin vas-
tausta kysymykseen ”Voisitteko vielä ly-
hyesti kuvata tilannetta ja niitä olosuhtei-
ta, joissa ajatus muutosta syntyi?”. Vasta-
uksista käy ilmi, että muuton syyt Saksaan 
eivät juurikaan ole muuttuneet sitten vuo-
den 1983, ts. syyt ovat pitkälle individua-
listisia, siten että sinä vain harvoin on ko-
timaan taloudellisesta ahdingosta johtuva 
muuton välttämättömyys. Kyselyn mukaan 
muuttoon vaikuttavia tekijöitä olivat: opis-
kelu, kielenoppiminen, lyhytaikainen työ-
suhde, Suomea paremmat ansiomahdolli-
suudet, au-pari-paikka, seikkailunhalu, ir-
taantuminen kodista, Suomen kokeminen 
tylsäksi ja pitkäveteiseksi, suomalainen 
poikaystävä, josta piti etääntyä, saksalai-
nen aviomies, raskaus ja sen seurauksena 
avioituminen saksalaisen kanssa, rakas-
tuminen saksalaiseen, ”pakko-avioitumi-
nen” siksi, koska ennen EU:n liittymistä ei 
yhdessä asumiseen ilman vihkimistä saa-
nut Saksassa oleskelulupaa, vierailu kir-
jeenvaihtoystävän luona, Helsingin huono 
asuntotilanne, vaihtelunhalu, ikävät koti-
olot, vanhempien ero ja siitä johtunut tur-
vattomuuden tunne, isän tai äidin auktori-
taarisuus, väitöskirjan tekeminen, yllättävä 
työtarjous Saksasta, saksalaisen aviomie-
hen suomenkielen taidottomuus, saksalai-
sen miehen huonot työnsaantimahdollisuu-
det Suomessa, työttömyys tai työttömyy-
den uhka Suomessa, halu nähdä maailmaa, 

työkokemuksen hankkiminen ulkomailla, 
muutto muun (suomalaisen) perheen mu-
kana tai vain nuoruuden haaveen toteutta-
minen.54

Edellä kuvatut syyt lähteä lyhytaikai-
seen työsuhteeseen tai opiskelemaan Sak-
saan eivät kuitenkaan riitä. Syitä on haet-
tava myös psyykkisistä ja psykologisista 
tekijöistä, joihin eittämättä on vaikuttanut 
suomalaisten naisten varhainen emansi-
paatio. Sitä heijastaa tyttöjen kotikasvatus, 
missä koulutuksen korostamisella, varhai-
sella kodista irtaantumisella ja taloudel-
lisella riippumattomuudella jo varhain on 
ollut keskeinen asema. Tytöt irrottautu-
vat poikia helpommin kodista, hakeutuvat 
vieraille paikkakunnille opiskelemaan tai 
töihin. Siten uteliaisuus, kielivalmius, it-
senäistymisen tarve ja seikkailunhalu vei-
vät tytöt ulkomaille. Asiaa ovat pohtineet 
myös siirtolaiset itse väittäessään että:

Suomalaiset naiset verrattuna suoma- ¸
laisiin miehiin on sopeutuvaisempia. Ne 
sopeutuu hyvin. He sopeutuvat paremmin 
kuin suomalaiset miehet – ja ovat voimak-
kaampia. Silloin 60-luvulla oltiin kait sem-
mosia elämänhaluisempia kuin suomalai-
set nuoret miehet – maailmalle avautuvai-
sempia. Joku sanoi että oltiin liian vilkkai-
ta suomalaiselle miehelle.55

Taulukko 1: Pysyvän siirtolaisuuden syy 
vuonna 1983 (%)57

Syy
Naiset
N=590

Miehet
N=44

Avioliitto 52 21
Työ 20 57
Tyttö-/poikaystävä 12 4
Opiskelu 10 18
Muut syyt 6 –
Yhteensä % 100 100
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On kuitenkin eri asia lähteä lyhyeksi aikaa 
ulkomaille töihin ja kieltä oppimaan kuin 
jäädä sinne pysyvästi. Luonteenomais-
ta saksansuomalaisten naisten elämälle 
on se, että Saksan matka, josta piti tulla 
lyhytaikainen, muuttuikin koko elämän 
mittaiseksi. Syy tähän on saksalainen tai 
myös muu ei-suomalainen aviomies, jon-
ka suomalaistyttö oppi tuntemaan yleensä 
jo ensimmäisellä Saksan matkallaan, jos-
kus myös lomalla jossakin muussa maassa. 
1950- ja 1960-luvun alussa tapaamispaik-
kana oli usein myös Suomi, jonne moni 
saksalaisnuorukainen suuntasi lomamat-
kansa toisen maailmansodan jälkeisinä 
vuosina. Suomalaisten kanssa avioliitos-
sa olevat saksalaismiehet kertoivat syik-
si ihastumiseen tyttöjen itsenäisyyden, 
luonnollisuuden, sopivan iän, kielitaidon 
ja saksalaistytöistä poikkeavan käyttäyty-
misen, jossa korostui suomalaisten avoi-
mempi tapa tutustua vastakkaiseen su-
kupuoleen. Monille 1960- ja 1970-luvun 
saksalaispojille oli samalla outoa ja kieh-
tovaa se, että suomalaistytöt yleensäkin 
uskaltautuivat yksin tai kaksin ulkomaille 
ja myös ravintoloihin ja yleisille juhlapai-
koille ilman vanhempien kontrollia. Suo-
malaistytöt puolestaan arvostivat saksa-
laismiehissä näiden romanttista käytöstä, 
huoliteltua ulkonäköä, usein hyvää koulu-
tusta ja ammattia sekä peräänantamatto-
muutta, kun kysymyksessä oli naisen val-
loitus. Tässä suomalainen ja saksalainen 
mies usein asetettiin vertailtavaksi: Suo-
malaisia miehiä pidettiin hiljaisina ”junt-
teina”, jonka vierellä saksalainen mies oli 
jotain parempaa ja hienompaa. Esiin on 
tullut toistuvasti myös se, että suomalaiset 
tytöt, jotka eivät välttämättä ole Suomessa 
olleet erityisesti vastakkaisen sukupuolen 
palvonnan kohteena, tunsivat itsensä Sak-
sassa imarrelluiksi. Itsetuntokin sai siitä 
vahvistusta:

... olin masentunut ja olin lihava ja  ¸
ruma ja pojat ei välittänyt minusta ja sitten 
kun tulin tänne, en enää täällä ollutkaan 
ruma, enkä lihava ja olin jotenkin eksoot-
tista, erikoista.56

Seurustelua seurasikin usein vilkas edes-
takainen liikenne Saksan ja Suomen vä-
lillä nuorten vieraillessa toistensa luona. 
Seurauksena tästä oli avioliitto saksalaisen 
tai joskus muun ulkomaalaisen kanssa ja 
muutto Saksaan. Avioliitosta muodostuikin 
näin pysyvän siirtolaisuuden syy: Siten 90 
prosentille yli 30 vuotta maassa asuneista 
oli avioliitto siirtolaisuuden syynä, ja 1–6 
vuotta maassa asuneillakin vielä yli puolel-
le. Niissäkin tapauksissa, missä nuoret oli-
sivat mieluummin valinneet avioliiton sijas-
ta avoliiton, oli yhdessä pysymisen edelly-
tyksenä usein avioliiton solmiminen, mikäli 
suomalainen ei opiskellut tai hänellä ei ol-
lut osoittaa Saksassa työpaikkaa. Tämä sik-
si, että ennen Euroopan Unioniin liittymistä 
oleskeluluvan saaminen ilman opiskelu- tai 
työpaikkaa oli lähes mahdotonta. Muita syi-
tä siirtolaisuuteen olivatkin opiskelu ja työ, 
jotka pysyvinä siirtolaisuuden syinä olivat 
yleisempiä miehillä kuin naisilla.

Myös vuonna 2000 kysyttiin saksansiir-
tolaisilta tärkeintä muuttosyytä Saksaan. 
Tulokset ovat sisällöltään samansuuntai-
sia, vaikka kysymyksenasettelu oli hieman 
toinen. Kyselystä ei siten selviä, koskevat-
ko vastaukset syitä ensimmäiseen Saksan 
matkaan vai päätöstä jäädä sinne pysyväs-
ti. Siten esimerkiksi Suomessa koettu työt-
tömyys tai vain seikkailunhalu voi kyllä-
kin olla syynä lähteä Saksaan, mutta sin-
ne pysyvästi jäämiseen ovat usein vaikutta-
neet muut syyt, joista tärkeimpänä avioitu-
minen saksalaisen kanssa. Vuosina 1990–
1995 peräti 45,8 prosenttia on muuttanut 
Saksaan työn takia joko siksi, että Suomes-
sa työtilanne on ollut huono tai että Saksa 
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on pystynyt tarjoamaan houkuttelevan työ-
tarjouksen. Tämä heijastaa laajemminkin 
siirtolaisten muuttunutta kuvaa.

Avioliiton dominoiva merkitys pysyvän 
siirtolaisuuden syynä näkyy myös tarkas-
teltaessa siirtolaisten siviilisäätyä ja perhe-
tyyppejä. Vuonna 1983 perhetyyppejä do-
minoivat (51 %) saksalais-suomalaiset lii-
tot, joista pääosa (49 %) oli sellaisia, missä 
aviomies oli saksalainen.58

Vuoteen 2000 mennessä oli tilanne 
muuttunut sikäli, että suomalaisilla, jotka 
ovat muuttaneet Saksaan 1980 ja sen jäl-
keen on yhä useammassa tapauksessa suo-
malainen puoliso. Tämä tarkoittaa sitä, että 
nyt Saksaan muutetaan perheittäin. Samaan 
aikaan vähenee saksalaisen miehen pro-
sentuaalinen osuus Saksassa asuvien suo-
malaisten perhetyypeissä. Suomalais-ulko-
maalaisten avioliittojen määrä on sitä vas-
toin ollut nousussa. Siten siirtolaisilla, jot-
ka ovat muuttaneet Saksaan vuoden 1996 
jälkeen ulkomaalaisia aviopuolisoja oli yli 
13 prosentilla, kun viittä vuotta aiemmin 
muuttaneilla oli vain puolet tästä.

Koulutus, ammatti ja sosiaalinen status

Suomalaissiirtolaisten poikkeuksellisen 
sukupuolijakauman lisäksi heillä on hyvä 
koulutus ja lisäksi aviopuolison ammatil-
lisen tai taloudellisen aseman kautta saatu 
verrattain korkea sosiaalinen asema saksa-
laisessa yhteiskunnassa. On kuitenkin myös 
monia tapauksia, missä suomalaisen naisen 
koulutus on korkeampi kuin hänen saksa-
laisen tai ulkomaalaisen miehensä: akatee-
misen loppututkinnon suorittanut suoma-
laisen voi hyvinkin olla avioliitossa hyvin-
kin vähäisen koulutuksen saaneen pikku-
virkamiehen tai työläisen kanssa. Vaikka 
tällainen avioliittomalli ei Suomessa ole 
mitenkään poikkeuksellista, on se sellaista 

Saksassa, missä edelleen ”vertaiset naivat 
vertaisiaan”. On kuitenkin huomautettava, 
että koulutuksellisesti epähomogeenisissa 
avioliitoissa aviomiehen hyvä taloudelli-
nen asema oman firmansa yksityisyrittäjä-
nä tai johtavana toimenhaltijana tasaa kou-
lutuksellista eroa.

Vuoden 1983 kyselyn mukaan siirtolai-
set olivat ylioppilastutkinnon (70 %) tai ai-
nakin keskikoulun suorittaneita naisia, jois-
ta peräti kolmasosa oli akateemisesti kou-
lutettuja. Edelleen noin kolmasosa heistä 
oli suorittanut akateemisen loppututkinnon 
jossakin Saksan yliopistossa. Yllättävän 
paljon, noin viidesosa oli ylioppilasmerko-
nomeja, joille löytyi helposti kesäksi toi-
mistotyötä. Lisäksi joukossa on kielenkään-
täjiä, lastentarhanopettajia, sairaanhoitajia, 
opettajia ja ammattikoulun käyneitä henki-
löitä. Pienellä osalla suomalaisista ei ole ol-
lut ammattiin johtavaa koulutusta.

Siirtolaisten koulutusaste nousee siir-
tolaisuusajan lyhentyessä. Niinpä vuo-
den 1996 jälkeen muuttaneista enemmällä 
kuin puolella (54,2 %) oli korkeakoulutut-
kinto ja vuosina 1990–1995 muuttaneista-
kin 45,8 prosentilla. Kaikista siirtolaisis-
ta korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 
vuoden 2000 kyselyn mukaan peräti 47,3 
prosenttia.

Saksalaisen tai ulkomaalaisen avio-
puolison koulutus ja ammatillinen asema 
ei kuitenkaan tavallisesti jää suomalaisen 
vaimon koulutuksen varjoon. Siten avio-
puolisoistakin oli vuonna 1983 kolmasosa 
akateemisesti koulutettuja, vuoden 2000 
kyselyn mukaan peräti 55 prosenttia. He 
olivat diplomi-insinöörejä, lääkäreitä, ap-
teekkareita, juristeja, merikapteeneita, pro-
fessoreita ja muita yliopisto-opettajia, mut-
ta myös teollisuuden ja kaupan alalla toi-
mivia korkeassa sosiaalisessa ja taloudel-
lisessa asemassa olevia henkilöitä. Monet 
heistä olivat virkamiehiä, yksityisyrittäjiä 
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ja toimenhaltijoita; työläisiä ja alempia toi-
menhaltijoita heistä oli vuonna 1983 joka 
kymmenes, mikä ilmeisesti vastaa myös 
vuoden 2000 kyselyn tulosta, joskin kyse-
lyiden kysymyksenasettelut tässäkin poik-
keavat jonkin verran toisistaan.59

Huolimatta hyvästä koulutuksesta tai 
ammatista on kaksi kolmasosaa suomalai-
sista jäänyt lasten syntymän jälkeen koti-
äidiksi. Tässä ei syynä useinkaan ole ol-
lut suomalaisäidin oma halu ja tahto, vaan 
saksalaisen yhteiskunnan kotiäiti-instituu-

tiota suosiva järjestelmä. Lasten seimihoi-
toa ei juurikaan tunneta ja lastentarhojakin 
oli aiemmin vain suurimmissa kaupungeis-
sa. Mikäli lapsensa onnistui sellaiseen saa-
maan, oli ne tarkoitettu viisivuotiaille esi-
koululaisille, joissa lapset kävivät vain aa-
mupäivisin. 1990-luvun lopulla tuli voi-
maan laki, jonka mukaan kaikille yli kol-
mivuotiaille pitää löytyä päivähoitopaikka. 
Tavallisesti se käytännössä kuitenkin tar-
koittaa sitä, että kunta järjestää lapselle 3-4 
tunnin puolipäiväpaikan jotta saa täytettyä 

Giesingin kaupunginosassa Münchenissä 
on pieni tietokonefirma, jonka omistaja on 
harvinaisuus alallaan – suomalainen nai-
nen, nimeltään Ulla Putikka. Ensimmäisen 
kerran Ulla Putikka tuli kielen oppimisen ta-
kia Saksaan vuonna 1969 ja myöhemmin-
kin opiskeluaikojen lomat kuluivat Saksas-
sa kesätöissä. Valmistuttuaan ekonomik-
si Putikka lähti Müncheniin ja vaihtoi usein 
työpaikkaa päätyen lopulta tietokonealalle. 
Oman firman hän osti 1989. Yksinhuolta-
jaäidin tie Münchenin yhdeksi arvostetuim-
maksi tietokonefirman omistajaksi on ol-
lut vaikea: aluksi ura tietokonealalla oli ta-
saista nousua, mutta jossain vaiheessa tuli 
eteen tilanne, missä johtajat olivat aina 20 
vuotta Pulikkaa nuorempia miehiä. Vaihto-
ehdoksi jäi yrittäjyys. Putkan mielestä se on 
ollut ainoa mahdollisuus tehdä uraa mies-
valtaisella alalla. Lisäksi siihen on tarvittu 
suomalaisuudesta nousevia asioita, kuten 
sisua, suomalaisuutta, naiseutta, feminis-
miä, raakaa työtä, rohkeutta ja yrittäjyyttä. 
Upo Computer Putikka-firma on erikoistu-
nut erityisesti naisten ohjaamiseen tietotek-
niikan salaisuuksiin. Siksi yksi firman johta-
vista lauseista onkin ” naiselta naiselle”.

Tässä tehtävässään Putikasta on tullut 
suosittu puhuja ja erilaisten tietotekniikka-

kurssien vetäjä. Hän myös kouluttaa nuoria 
naisia oppisopimus - systeemillä. Tarmok-
kaan naisen elämä ei ole vain työtä: Va-
paa-aikanaan Ulla Patikka pakenee moot-
toripyörällään maaseudulle, käy tanssimas-
sa suomalaista tangoa, lenkkeilee, hiihtää, 
ui, surffaa ja vaeltaa Alpeilla. Kesäloma ku-
luu Suomessa omalla kesämökillä. (Tiedot 
välitti Riikka Pyysalo, München (S); www.
putikka.de)

”Naiselta naiselle” – UP COMPUTER PUTIKKA
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velvollisuutensa. Kun lasten koulu- ja las-
tentarharuokailu puuttuvat, ei äidillä ole 
mahdollisuutta työssäkäyntiin, koska lap-
set tulevat keskipäivällä koulusta ja tarhas-
ta kotiin syömään. Perheen lastenhoitaja, 
yksityinen perhepäivähoitaja tai au-pair-
tyttö ovat kallis ratkaisu. Lasten koulun-
käynti myös eroaa suomalaisesta. Koulu 
edellyttää, että vanhemmat auttavat lapsi-
aan heidän koulutehtävissään ja muutenkin 
osallistuvat aktiivisesti lastensa koulun-
käyntiin mm. käymällä säännöllisesti ko-
koontuvissa koulujen vanhempainilloissa. 
Kotiäitien määrää kasvattaa lisäksi se, ettei 
äidin taloudellista syistä useinkaan tarvit-
se tai edes kannata mennä kodin ulkopuo-
liseen työhön aviopuolison hyvän toimeen-
tulotason takia. Asiaan vaikuttaa myös ym-
päröivän yhteiskunnan myötämielinen ja 
kannustava suhtautuminen omat lapsensa 
hoitavaan naiseen. Moni myöntääkin etu-
oikeudekseen saada hoitaa lapsensa itse il-
man taloudellisia ongelmia:

Minusta Saksassa on hyvää se, että saan  ¸
itse kasvattaa omat lapseni ja taloudellisis-
ta syistä minun ei tarvitse mennä töihin.60

Lapsensa muiden hoitoon antavalle äidille 
on Saksassa ilmaisu ”Rabenmutter”, huo-
no äiti, joka ei ole ymmärtänyt oikein äi-
din tehtävää lastensa kasvattajana. Vaik-
ka asenteet viime vuosina ovatkin suures-
ti muuttuneet, nähtiin vaimon työssäkäyn-
ti aikaisemmin myös merkiksi siitä, ettei 
aviomies kykene elättämään yksin perhet-
tään. Se ilmenee ympäristön taholta tule-
vassa halventavan sävyn sisältävässä ky-
symyksessä työssä olevalta äidiltä ” Haben 
sie es wirklich nötig?” (= onko Teidän to-
dellakin välttämätöntä mennä töihin?). 

Lasten vartuttua ja oman ajan lisään-
nyttyä haaveilee moni suomalaisäiti töi-
hin menosta. Esteenä sille voi olla ammat-

titaidon jälkeenjääneisyys, sopivan työ-
paikan saaminen paikkakunnalta tai myös 
aviomiehen vastustus, joka vuosien aika-
na on oppinut arvostamaan kodista ja sen 
perheenjäsenistä kaikin puolin huolehti-
vaa vaimoa. Vuosien kotona olemisen jäl-
keen työnsaanti on ollut vaikeata. Yhtenä 
vaihtoehtona suomalaiselle on tässä vai-
heessa ollut oman yrityksen perustaminen. 
Nämä naiset hankkivat toimeentulonsa kä-
sitöitten tekemisellä, vapaina taiteilijoina 
tai journalisteina, matkatoimistojen pitäji-
nä, ravintola- tai hotellialan yrittäjinä, kie-
lenkääntäjinä tai vaikkapa tietokonefirman 
omistajina. Viime vuosina myös suoma-
laisten kätilöitten määrä on ollut nousussa. 
He ovat vapaita ammatinharjoittajia, jotka 
työskentelevät esimerkiksi viransijaisina 
sairaaloissa tai ns. ”kotikätilöinä”. Kotikä-
tilön toimenkuva vastaa Suomessa neuvo-
lan kätilöä tai terveydenhoitajaa, mutta niin 
että kätilö vierailee tulevien äitien luona. 
Hoidon maksaa kaikille pakollinen sairas-
vakuutus. Koska Saksassa yhteiskunta ei 
pakota – joskin suosittelee – synnyttämään 
sairaalassa, äidit saavat periaatteessa itse 
valita, missä, miten ja kenen avustuksel-
la haluavat lapsensa syntyvän maailmaan. 
Näin korostuu kätilön persoonallisuus ja 
taidot. Monelle suomalaiselle tuntuu myös 
turvalliselta synnyttää lapsensa ”omalla 
kielellä”. On myös tiedossa että suomalai-
silla kätilöillä – kuten myös suomalaisilla 
sairaanhoitajilla – on pitempi ja perusteel-
lisempi koulutus kuin saksalaisilla kanssa-
sisarillaan, mistä syystä he ovat haluttua 
työvoimaa Saksan sairaaloissa. Suomalai-
set kätilöt mainostavatkin itseään säännöl-
lisesti juuri suomalaisina kätilöinä esimer-
kiksi Renkaan kirpputori-palstalla.61

Keskiverto saksalais-suomalaisen per-
heen taloudellinen ja sosiaalinen ase-
ma Saksassa on siis verrattain hyvä. So-
siaalista asemaa lisää vielä suomalaisten 
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”hyvä maine ulkomaalaisina” Saksas-
sa, ts. kollektiivisesti mielletyt positiivi-
set stereotyyppiset käsitykset Suomesta ja 
suomalaisista.62 Siten jo yksistään se tosi-
asia, että aviovaimo on kotoisin Suomes-
ta, saattaa vaikuttaa koko perheen sosiaa-
lisen statuksen nousuun saksalaisessa ym-
päristössä.63

Väliaikaisesti Saksaan – Euroopan 
Unioni ja muuttuva siirtolaisen kuva

Pysyvästi asuvien suomalaisten lisäksi on 
Saksassa aina ollut myös henkilöitä, jotka 
jo alun perin ovat tulleet maahan väliai-
kaisesti. Kuten menneinäkin vuosisatoina 
heihin lukeutuu mm. opiskelijoita, tiede-
miehiä, taiteilijoita, diplomaatteja, pappe-
ja, suomenkielen opettajia ja suomalaisia, 
jotka ovat maassa komennuksella jonkun 
yrityksen nimissä tai he ovat hakeutuneet 
omaehtoisesti väliaikaistöihin Saksaan. 
Yhteistä heille on oleskelun väliaikaisuus, 
joskin heidänkin joukossaan on monia, joil-
le väliaikaisuudesta on pysyvän työpaikan 

tai aviopuolison löytymisen jälkeen tullut 
pysyvä siirtolaisuus. Näin on käynyt mo-
nelle suomalaisperheellekin:

Itse olin äitiyslomalla, miehelle tuli  ¸
mielenkiintoinen työtarjous ensin vuodek-
si, sitten kahdeksi ja työn määräaikaisuu-
desta huolimatta oleskelumme Saksassa 
näyttää jatkuvan.64

Liittyminen Euroopan Unioniin on tasoit-
tanut saksansuomalaisten sukupuolijakau-
maa, vaikka naisten osuus siinä on edelleen 
korkea. Niinpä vuonna 1999 saksansuoma-
laisista oli naisia enää vain 57 prosenttia, 
miehiä 43 prosenttia. Suomalaisten miesten 
määrää on kasvattanut erityisesti se, että ai-
kaisemmasta poiketen Saksaan muutetaan 
nykyisin yhä useammin koko perheen voi-
malla. Tästä on pääteltävissä, että Euroo-
pan Unioniin liittymisen myötä työsken-
telymahdollisuudet Liittotasavallassa ovat 
kasvaneet, mutta myös se, että 1990-luvulla 
Suomessa koettiin syvä taloudellinen lama, 
joka rohkaisi monia yritteliäitä suomalaisia 
hakemaan toimeentuloa Saksan työmarkki-
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noilta. Samaan aikaa kun Suomi kärsi työt-
tömyydestä ja yritys toisensa jälkeen kaatui 
taloudellisiin vaikeuksiinsa, Saksassa oli 
monilla aloilla puutetta työvoimasta. Niihin 
lukeutui lähes kroonisesta henkilöpulasta 
kärsinyt sairaanhoitoala, jolle suomalaisia 
sairaanhoitajia hakeutui mm. lehti-ilmoitus-
ten avulla.65 Saksojen yhdistymisen jälkeen 
piristyi rakennusala. Suomalaiset, jotka oli-
vat kiinnostuneita tästä työalasta, hakeutui-
vat sitä ennen kursseille, joita järjestettiin 
1990-luvulla Suomessa.66 Mutta myös yk-
sityisyritteliäisyys on vetänyt suomalaisia 
Saksan markkinoille.

Suomalaista erikoisosaamista tarvitaan 
myös urheilun saralla. Suomalaisia jää-
kiekkoilijoita, jalkapalloilijoita ja koripal-
loilijoita on solminut sopimuksen saksa-
laisten urheilunseurojen kanssa.67

Kiinnostus Saksassa opiskeluun on kas-
vanut ja monien mielestä

 Saksaan on helpompi päästä opiskele- ¸
maan kuin Suomeen. Saksassa ei ole pää-
sykokeita. (kysely 2000:1790(S))

Vielä 1980-luvulla suomalaisia opiskeli 
länsisaksalaisissa korkeakouluissa yhteen-
sä noin 700. Seuraavalla vuosikymmenel-
lä opiskelijoitten määrä on ollut nousus-
sa. Yksistään vuonna 1993 aloitti saksa-
laisissa yliopistoissa suomalaisen opinto-
tuen turvin 117 suomalaista taloustieteen 
opinnot, lääketiedettä lähti opiskelemaan 
40, humanistisia tieteitä 50 ja arkkitehti-
opintoja 26 nuorta.68 Suomalaisten tutkin-
to-opiskelijoiden määrä kaikissa saksalai-
sissa yliopistoissa oli lukuvuonna 1999–
2000 kaikkiaan 1099 henkilöä. Suosi-
tuimpia aloja olivat nyt oikeus-, sosiaali-, 
kieli- ja kulttuuritieteet, joita opiskeli 715 
suomalaisnuorta.69 Heidän lisäkseen tulee 
suuri joukko erilaisissa opiskelijavaihto-
ohjelmissa opiskelevia nuoria. Eräissä 

yliopistokaupungeissa suomalaisopiske-
lijat ovat myös järjestäytyneet. Näin on 
asia mm. Berliinissä, missä vuonna 1992 
syntyi ”Berliinin suomalaiset opiskelijat” 
- järjestö. Sen tarkoituksena on toisaal-
ta auttaa uusia, Suomesta tulevia opiske-
lijoita alkuun ja toisaalta toimia jo täällä 
opiskelevien  nuorten linkkinä, eräänlaise-
na suomalaisena osakuntana. Tätä silmäl-
lä pitäen Berliinin suomalaiset opiskelijat 
tekivät 1993 lehtisen: ”Zurück bleiben” eli 
kuinka selvitä Berliinissä hengissä. Opas 
suomalaisille opiskelijoille”. Opiskelija-
järjestö, johon perustamisvuonna liittyi 
noin 50 opiskelijaa, järjestää erilaisia in-
formaatiotilaisuuksia, mutta luonnollisesti 
myös juhlia. Tärkeä niistä on vappu. Sen 
merkitys suomalaisopiskelijoille korostuu, 
koska se opiskelijoiden kevätjuhlana on 
Saksassa täysin tuntematon. Suomalaiset 
sen sijaan viettävät Saksassakin vappua 
suomalaiseen tapaan lakittamalla näyttä-
västi Preussin kuningatar Sophie Charlotta 
Charlottenburger Torilla.70

Toisen maailmansodan jälkeen on Sak-
saa mainittu oopperalaulajien ”luvatuk-
si maaksi” ja maailman oopperataiteen 
keskukseksi. Saksan lukuisissa ooppe-
rataloissa on jatkuvasti ollut kiinnitetty-
nä suomalaislaulajia jopa niin, että Düs-
seldorfissa sijaitseva ”Deutsche Oper am 
Rhein” kulki 1960-luvun puolessa välis-
sä nimellä ”Finnische Oper am Rhein”(= 
Reininvarren suomalainen ooppera). Par-
haimmillaan siellä oli kiinnitettynä kah-
deksan suomalaislaulajaa, mm. Raili Kos-
tia, Matti Piipponen ja Matti Salminen. 
Myös Timo Mustakallio, Tamara Lund, 
Kalevi Olli, Anneli Rauhala ja Martti Tal-
vela ovat tehneet hienon uran Saksassa, 
kuten myös Markku Tervo, joka on asu-
nut suuren perheensä kanssa Saksassa jo 
vuodesta 1986 lähtien, jolloin hän sai en-
simmäisen kiinnityksensä Mönchenglad-
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bach-Krefeldin oopperaan.71 Seuraavassa 
erään oopperalaulajan kommentti Saksas-
sa työskentelystä:

Oopperalaulajan mahdollisuudet ke- ¸
hittyä täällä Saksassa ovat aivan toista ja 
eri laajuiset kuin Suomessa. Halusin hank-
kia kokemusta täältä ja myöhemmin toivon 
voivani hyödyntää sitä myös Suomessa. 
(kysely 2000: 1963)

Oopperalaulajien lisäksi asuu Saksassa jat-
kuvasti suuri joukko muitakin muusikoita, 
esim. alttoviulisti Esa Kamu ja säveltäjä 
Marja Rantanen.72

Suomalaisia on myös yliopistojen pal-
veluksessa tutkijoina ja opettajina. Va-
kiintunut asema on suomenkielen opetuk-
sella, millä joissakin Saksan yliopistoissa 
on pitkät perinteet. Esimerkiksi Greiswal-
dissa suomea on voinut opiskella jo vuo-

desta 1925 lähtien, nykyisin vaikka väi-
töskirjaan saakka.73 Tämä osoittaa taval-
laan myös saksalaisen yhteiskunnan po-
sitiivista ja kiinnostunutta asennetta Suo-
mea kohtaan. Niinpä suomen kieltä opete-
taan Saksassa peräti 15 yliopistossa, joista 
Greiswaldissa, Münchenissä, Hampurissa 
ja Göttingenissä voi opiskella suomalais-
ugrilaista kielitiedettä.74

Yliopistojen lisäksi tulevat lukuisat kan-
salaisopistot, joissa tarjotaan suomenkielen 
kursseja. Kurssien pitäjinä ovat tavallisesti 
Saksassa asuvat suomalaissiirtolaiset.

Tavallinen suomenkielen opettajan tit-
teli Saksassa on lehtori. Hän on henkilö, 
joka on pääsääntöisesti lähetetty Suomes-
ta Saksaan vain rajoitetuksi ajaksi, yleen-
sä neljäksi vuodeksi. Useat lehtorit palaa-
vatkin tavallisesti työkomennuksen jälkeen 
takaisin Suomeen tai saavat suomenkielen 
lehtorin viran jostakin muusta ulkomaises-
ta yliopistosta. Pieni osa heistä on myös 
ns. ”paikalta palkattuja”, ts. suomalaissiir-
tolaisia, joilla on virkaa varten edellytettä-
vä koulutus ja jotka ovat saaneet viran suo-
menkielen lehtorina yliopistossa.

Suomesta lähetettyihin suomenkie-
len lehtoreihin verrattavia ovat diplomaa-
tit, suomenkielisten seurakuntien papit ja 
mm. Saksan Suomi-instituutin johtaja, jot-
ka niin ikään on lähettely Suomesta työko-
mennukselle Saksaan ja joilla ei alun perin 
ole ollut tarkoitusta jäädä pysyvästi maa-
han. Joidenkin kohdalla tilanne kuitenkin 
muuttuu houkuttelevan työtarjouksen tai 
henkilökohtaisten syitten takia: väliaikai-
seksi suunniteltu oleskelu muuttuukin py-
syväksi siirtolaisuudeksi.

Moni suomalainen asuu Saksassa suo-
malaisen tytäryhtiön palveluksessa. Tämä 
siirtolaisten joukko näyttää jatkuvasti kas-
vavan EU:n liittymisen jälkeen kuten myös 
ne, jotka jollakin tapaa ovat tekemisissä 
Euroopan Unionin kanssa.

Hampurin suomalainen Kaarina Dehls ojen-
tamassa sinivalkoista kukkakimppua taiteilija 
Martti Talvelalle tämän konsertin jälkeen Ham-
purin musiikkihallissa. – Kuva: Eike Dehls.
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Aivan oman ryhmänsä muodostavat 
metsurit. He ovat rinnastettavissa Saksan 
siirtotyöläisiin. Heistä useat sadat saivat 
1970-luvulla hyvän ammattitaitonsa ansi-
osta kausiluontoista toimeentuloa Saksas-
sa. Yleensä kielitaidottomina ja Suomi-si-
donnaisina mm. Suomessa asuvan perheen 
takia heillä ei ole ollut aikomustakaan jää-
dä Saksaan. Suomalaismetsureita on vär-
vätty Saksaan lehti-ilmoitusten perusteel-
la myös 1980-luvulla, jolloin työn vas-
taanottamista vaikeuttivat monimutkaiset 
työluvat. Esimerkiksi vuoden 1989 alussa 
maassa oli toistasataa suomalaismetsuria, 
joista osa työskenteli Saksan Demokraat-
tisen Tasavallan puolella, osin ilman työ-

lupaa.75 Suomen Euroopan Unioniin liitty-
misen jälkeen ”paperisota” on vähentynyt 
ja sen mukana metsureitten määrä Saksas-
sa lisääntynyt.

Järjestötoiminta

Alkuna taloudellinen yhteistyö

Suomalais-saksalaisen järjestäytyneen toi-
minnan alkuna voidaan pitää vuonna 1918 
Lyypekkiin perustettua Deutsch–Finnische 
Vereinigungia, jonka tavoitteena oli maitten 
välisen taloudellisen yhteistyön edistämi-
nen. Siinä oli jäseninä kutsuttuna 20 talous-

Jukka Kuoppamäki (s. 1942) tuli Suomes-
sa tunnetuksi 1960-ja 1970-luvulla omien 
laulujensa herkkänä tulkitsijana. Ammatti-
muusikon ura katkesi kuitenkin kun Kuop-
pamäki päätti muuttaa vaimonsa Sirpan ja 
silloisen kuuden lapsensa kanssa Saksaan 
vuonna 1977. Syynä oli tarve saada tietoa 
korkeammasta maailmasta, jota hän läh-
ti etsimään Kristinyhteisön kolmivuotisesta 
pappisseminaarista.

Vuonna 1922 perustettu Kristinyhtei-
sö pitää itseään uskonnollisena uudistus-
liikkeenä, jolla Saksassa on itsenäisen kir-
kon asema. Sen syntymiseen on vaikutta-
nut mm. Rudolf Steinerin toiminta ja aja-
tusmaailma. Taloudellisesti alku oli Kuop-
pamäen suurperheelle Saksassa vaikea-
ta, kun painolastina Suomesta olivat le-
vy-yhtiön konkurssivelat ja verorästit. Juk-
ka Kuoppamäki valmistui kuitenkin suunni-
tellussa ajassa ja on siitä lähtien toiminut 
Kristinyhteisön pappina Stuttgartissa. Li-
säksi hän opettaa Steiner-koulussa. Laulu-
jen teko ja esiintyminen ei kokonaan unoh-

tunut Saksan vuosina. Niinpä Jukka Kuop-
pamäestä tuli suosittu esiintyjä mm. Saksa-
lais-Suomalaisen Seuran (DFG) ja Steiner-
koulun tilaisuuksissa. Kuoppamäen omi-
en sanojen mukaan hän ei pidä laulujaan 
iskelminä, vaan on niissä pyrkinyt välittä-
mään ihmisille elämyksiä tämän näkyvän 
maailmamme ulkopuolelta. Erityisen lähei-
seksi siirtolaiset ovat kokeneet Kuoppamä-
en entistä kotimaata kuvaavan laulun ”Sini-
nen ja valkoinen”, joka kuuluu lähes jokai-
sen konsertin ohjelmistoon.

Neljännesvuosisata eteläsaksalaisessa 
kaupungissa ei ole estänyt kiinteiden kon-
taktien ylläpitoa Suomeen. Loma-ajat vie-
tetään Suomessa, lapset ovat kasvaneet 
kaksikielisiksi ja opiskelleet pääosin Suo-
messa.

2000-luvulla Kuoppamäki toimi pari vuot-
ta Tammerkosken sillalla -tv-ohjelman juon-
tajana. Vuonna 2007 hän osallistui Suomen 
euroviisukarsintaan ja sijoittui kymmenen-
neksi kappaleellaan ”Levitä siivet”.

(Apu 1983; http://fi.wikipedia.org)

Jukka Kuoppamäki – pappi, opettaja, suurperheen isä ja 
siirtolaisten oma trubaduuri
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elämän asiantuntijaa. Toiminnan pohjalta 
perustettiin vuonna 1977 saksalais-suoma-
lainen kauppakamari (Deutsch–Finnische 
Handelskammer). Siinä on kutsuttuina 
joukko saksalais-suomalaisen liike-elämän 
merkkihenkilöitä. Tavalliselle saksansuo-
malaiselle sillä ei ole käytännön merkitys-
tä kuten ei myöskään vuonna 1974 perus-
tetulla ”Die Gesellschaft zur Förderung der 
Deutsch–Finnischen Beziehungen e.V”:lla, 
sillä sen jäsenistö koostuu vaikutusvaltai-
sista talous ja kulttuurielämän henkilöis-
tä.76 Sen sijaan Münchenissä toimiva ja 
1970-luvulla perustettu Deutsch-Finnische 
Handelsgilde in München (Saksa-Suomi 
Kauppakilta) on periaatteessa kaikille kiin-
nostuneille avoin rekisteröimätön yhdistys. 
Sen jäseninä on puolisen sataa Münchenis-
sä asuvaa yrittäjää, suomalaisten firmojen 
työntekijöitä sekä suomalaisia ja saksalaisia 
suomalaisten yritysten toimitusjohtajia, ts. 
henkilöitä, jotka työnsä puolesta ovat teke-
misissä Suomen ja Saksan kanssa. Kauppa-
killan ensisijaisena tehtävänä on organisoi-
da tilaisuuksia, missä keskeisenä teemana 
ovat suomalais-saksalaisten taloudellisten 
suhteitten edistäminen ja niistä tiedottami-
nen. Tämän lisäksi killan toimintaan kuu-
luu mm. golfin peluuta, suomalaisten vuo-
sijuhlien viettoa ja mukavaa yhdessä oloa 
kantapöydän ympärillä.

Puoli vuosisataa 
ystävyysseuratoimintaa: Deutsch–
Finnische Gesellschaft (DFG)

Merkittävin saksalais-suomalaisten kult-
tuurikontaktien ylläpitäjä on Münchenissä 
vuonna 1952 perustettu saksalais-suoma-
lainen ystävyysseura, Deutsch–Finnische 
Gesellschaft e.V. (DFG). Tätä ennen toimi 
Hannoverissa myös eräänlainen Suomi-ys-
tävyysseura, jonka jäseninä oli entisiä sota-

veteraaneja saksalais-suomalaisen asevel-
jeyden ajalta. Tämä seura kuitenkin lopetti 
toimintansa sen jäsenten liityttyä myöhem-
min DFG:n jäseniksi. Suomi-seuran toi-
minta Saksassa on hyvin vähäistä johtuen 
DFG:n ja myös suomenkielisen seurakun-
nan keskeisestä asemasta. Merkitystä sil-
lä on ollut lähinnä Berliinin suomalaisille. 
Kituva ja jäsenkadosta kärsivä seura lope-
tettiin Berliinissä vuonna 1990.77

DFG:n perustamiseen ovat merkittävim-
min vaikuttaneet Margit ja Rolf Hoffmann, 
saksalais-suomalainen lapseton pariskunta, 
joka oli tutustunut toisiinsa Suomessa toi-
sen maailmansodan aikana. Avioiduttuaan 
pariskunta asettui asumaan Müncheniin, 
missä jo tuolloin asui 1930-luvulta saakka 
saksalaisen kanssa avioituneita suomalai-
sia. Hoffmannit pitivät kiinteitä yhteyksiä 
Münchenin muihin suomalaisiin. He opas-
tivat ja auttoivat monin tavoin sinne opis-
kelemaan tulleita suomalaisia ja saksankie-
len kursseille osallistuvia koululaisia.

Ajatus saksalais-suomalaisen seuran 
perustamille syntyi Hoffmanneille olym-
piavuonna 1952, jolloin Saksassa nou-
si suuri innostus ja mielenkiinto Suomea 
kohtaan. Seuran perustaminen tapahtui il-
man suurempia juhlallisuuksia siten että jä-
seniksi haluavat allekirjoittivat Rolf Hoff-
mannin muotoileman perustamiskirjeen. 
Ensimmäisenä seuran jäseneksi kirjoittau-
tui Antero Markelin, joka opiskeli tuolloin 
arkkitehtuuria Münchenissä ja joka vuosi-
na 1966–1997 toimi professorina Stuttgar-
tin yliopistossa. Hän on myöhemmin ollut 
monin tavoin mukana saksalais-suomalai-
sessa ystävyystoiminnassa.

Alku oli vaatimatonta. Jäsenet tapasivat 
toisiaan milloin viinituvassa, milloin Mün-
chenin Regina-hotellissa. Pikkujouluakin 
vietettiin jo 1952 laulamalla suomalaisia 
joululauluja. Tilaisuuksista tiedotettiin jä-
senille pienen jäsenlehtisen avulla. Alusta 
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saakka toimintaan kuului nuorisovaihto. Sen 
alkuna oli se, että 1950-luvun lopulla noin 
500 saksalaisella nuorella oli mahdollisuus 
työskennellä harjoittelijoina suomalaisilla 
tiloilla ja vastaavasti suomalaisilla nuorilla 
saksalaisissa maataloissa.78 Nuorisovaihto-
toiminta on jatkunut tärkeänä toimintamuo-
tona koko DFG:n olemassaolon aikana.

Münchenistä DFG alkoi levitä nopeasti 
muualle Saksaan. Nykyisin sillä on alajär-
jestönsä kaikissa Liittotasavallan osavalti-
oissa mutta niin, että Saarland muodostaa 
Rheinland - Pfalzin kanssa oman alueensa 
ja eräät Itä-Saksan osavaltiot ovat yhdisty-
neet. Münchenin johtamasta DFG:stä eril-
lään on DFG Köln (per. 1967), joka on ver-
sonut Kölnin yliopiston Institut für Finn-
landkunden suojissa ja toimii läheisessä 
yhteistyössä yliopiston kanssa (nyk. Finni-
sche Abteilung des Instituts für Nordische 
Philologie). Sen jäseninä on Kölnin ja sen 
ympäristön Suomen ystäviä. Toiminnas-
saan se korostaa Saksan ja Suomen väli-
siä tiedekontakteja kutsumalla Suomesta 
tiedemiehiä ja taiteilijoita esitelmä- ja mu-
siikkitilaisuuksiin. Muutoin sillä ei ole siir-
tolaisia koskettavia aktiviteetteja.

Deutsch-Finnische Gesellschaftin en-
sisijaisena päämääränä on saksalais-suo-
malaisten suhteitten edistäminen ja Suo-
men tunnetuksi tekeminen Saksassa. Sen 
johdossa olikin alkuvuosikymmeninä pää-
sääntöisesti saksalainen Suomen-ystävä. 
Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Rolf 
Hoffmann, nykyisin seuraa johtaa suoma-
lainen Marjaana Staack. Kulttuuri-, nuo-
riso- ja ystävyyskaupunkitoiminnalle on 
omat vastuuhenkilönsä. DFG julkaisee nel-
jännesvuosittain ilmestyvää jäsenlehteä, 
jonka nimi on ”Deutsch-Finnische Rund-
schau”. Lehti on saksankielinen ja sen pai-
nos 10 000. Kysymyksessä ei siis ole siirto-
laislehti, vaan ystävyysseurajulkaisu, jonka 
kohderyhmänä on ensisijaisesti saksalainen 

Suomesta kiinnostunut henkilö. Sen kirjoit-
tajina esiintyvät tunnetut suomalaiset tie-
teen, taiteen, politiikan ja yhteiskunnan asi-
antuntijat. Siirtolaisen ongelmista lehti sen 
sijaan ei ole kiinnostunut. Deutsch-Finni-
sche Rundschau onkin tarkoitettu enemmän 
saksalaisen Suomen ystävän kuin siirtolai-
sen luettavaksi.

”Deutsch-Finnische Rundschaun” li-
säksi DFG:n paikallisjärjestöillä on omat 
jäsenlehtensä. Niiden sisältö taas on siirto-
laisläheinen ja kansantajuinen, sillä ne ei-
vät pyrikään tieteellisten artikkeleiden jul-
kaisemiseen, vaan informoimaan lyhyesti 
siirtolaisille heitä koskevista asioista. Tois-
tuvina teemoina lehdissä ovat mm. tulevan 
kauden tapahtumakalenteri, lasten nurkka-
us, Suomi-uutiset, kirjoituksia mm. suo-
malaisesta juhlaperinteestä ja suomalaisia 
ruokaohjeita. Lisäksi lehdissä jaetaan tie-
toa edullisista Suomen matkoista. Koska 
lukijoista kaikki ymmärtävät saksaa, mut-
ta vain osa suomea, on ymmärrettävää, että 
jäsenlehtien kieli on pääasiassa saksa. Suo-
men kielellä niissä saattaa olla jokin otsik-
ko, Suomi-koulun uutisia, yksittäinen il-
moitus tai lyhyt uutinen.

Lehdet ovat Kölnin julkaisua lukuun ot-
tamatta A5-kokoisia ja niiden laajuus vaih-
telee muutamasta sivusta usean kymmenen 

Kuvassa joukko Saksassa ilmestyviä DFG:n jä-
senlehtiä. – Kuva: Outi Tuomi-Nikula 1983.
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sivun paksuisiksi lehdiksi. Ne ilmestyvät 
yleensä vain muutaman kerran vuodessa. 
Useat ovat luettavissa internetissä. Vuon-
na 2006 ilmestyivät ainakin seuraavat jä-
senlehdet:

Deutsch-Finnische Gesellschaft in Köln  –
e.V. Mitteilungen
DFG Thüringen/Gera –
Horisontti (Bremen) –
Ikkuna – Schaufenster (Baden-Würt- –
temberg)
Katsaus – Blick (Rheinland-Pfalz/Saar- –
land),
Kipinä (ilmestyy kahdella paikkakun- –
nalla samalla nimellä: Niedersachsen ja 
Hohenlockstedt)
Landesnachrichten DFG Nordrhein-  –
Westfalen
Landesnachrichten DFG Berlin –
Nordjournal (entinen Nordwind-Poh- –
joistuuli, Hampuri)
Kiertokirje (Schleswig-Holstein) –
Notizen (Bayern) –
Revontulet – Nordlicht (Berlin-Branden- –
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt)

Vaikka DFG:n jäsenistä valtaosa on saksa-
laisia ja johdossakin on monesti suomalai-
sen saksalainen aviomies, on DFG:llä suuri 
merkitys siirtolaisille suomalaista kulttuu-
ria, talouselämää ja politiikkaa koskevaa 
tietoa jakavana foorumina. Siten se toi-
mii liittovaltiotasolla siirtolaisten tärkeä-
nä linkkinä Suomen kulttuuri- ja talous-
elämään sekä ajankohtaiseen poliittiseen 
tilanteeseen. Merkittävä tapahtuma myös 
DFG:lle on Suomen Suurlähettilään vaih-
tuminen. Tällöin uusi suurlähettiläs kutsuu 
myös DFG:n jäseniä vastaanotolle, joka 
kantaa nimeä Botschaftsempfang.

Paikallistasoilla seuran toiminta on mo-
nipuolista. DFG:n toiminnan piirissä suo-
malaiset tapaavat toisiaan, järjestävät suo-

malaisia vuosijuhlia, kokoontuvat kanta-
pöydän ympärille, pitävät saunailtoja, te-
kevät retkiä, järjestävät maakuntailtoja, 
keskustelevat kirjallisuuspiireissä ja saa-
vat mahdollisuuden puhua äidinkieltään. 
1990-luvulta lähtien on alettu pelata myös 
pesäpalloa kilpailumielessä sen jälkeen kun 
virallinen Saksan pesäpalloliiga (DPL) pe-
rustettiin vuonna 1994. Monista aktiivisista 
pesäpallojoukkueista, joita ovat mm. Mai-
nin Pallo, Augsburgin Maila, Nürnberger 
Pesäpallo Verein, Vechelde Blue Rats, Rei-
nin Reipas, Tahko Berlin ja Merklinger Lö-
wen. Toistaiseksi menestynein joukkue on 
ollut Münchenin Mailajussit. Tämä jouk-
kue ylpeilee kolmella perättäisellä Saksan 
mestari-tittelillä vuosilta 1994–1996 ja yh-
dellä vuonna 2001. Vuonna 2005 Saksan 
mestarin titteliä kantoi Reinin Reipas.79 Pe-

Suomalaisen siirtokunnan edustajat ovat tavalli-
sesti kutsuvieraina suurten kaupunkien virallisilla 
vastaanotoilla. Kuvassa Kaarina Dehls toivottaa 
1.1.1975 Hampurin pormestarille Hans-Ulrich 
Kloselle hyvää uutta vuotta. – Kuva: Eike Dehls.
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säpallon Maailman Cup pelattiin Saksan 
Münchenissä 8.–16.7.2006. Isäntämaan 
lisäksi joukkueita oli saapunut Baijeriin 
Australiasta, Ruotsista ja Suomesta.80

Keskeinen ja merkitykseltään keskei-
nen Suomi-tietouden jakaja on vuosittain 
eri puolilla Saksaa järjestetty ”Suomi-kult-
tuuriviikko”. Sen perustana on tavallises-
ti yhteistyö suomalaisen ystävyyskaupun-
gin (Partnerstadt) kanssa, josta myös kutsu-
taan joukko kutsuvieraita. Monilla Saksan 
kaupungeilla onkin oma suomalainen ystä-
vyyskaupunki. Kulttuuriviikko-tapahtuma 
kerää suuret joukot suomalaisia ja saksalai-
sia yhteen. Suomi-kulttuuriviikko on yleen-
sä kokonaisvaltainen tapahtuma, missä yh-
den viikon aikana Suomea pyritään esitte-
lemään mahdollisimman monipuolisesti. 
Näyttelyiden, konserttien, tanhu- ja kansan-
lauluesitysten sekä esitelmätilaisuuksien li-
säksi kulttuuriviikon järjestävän kaupun-

gin liikelaitokset ottavat Suomen erityises-
ti huomioon tavaravalikoimassaan ja ravin-
tolat tarjoavat suomalaisen ruuan viikko-
ja. DFG:n täytettyä 50 vuotta vuonna 2002 
oli Münchenin kaupungissa korkeatasoi-
nen suomalaisen kulttuurin tapahtumaviik-
ko ajalla 8.5–12.5.2002. Tapahtuman arvoa 
nostaa mm. Münchenin ylipormestarin vas-
taanotto, mutta myös monien suomalaisten 
eturivin taitelijoiden esiintyminen.

Suhteet Itä-Saksaan

Suomen ja Itä-Saksan, virallisesti Saksan 
Demokraattisen Tasavallan suhteet olivat 
poliittisesti arkaluonteinen asia.  Suomi-
DDR-seura perustettiin vuonna 1956. Se 
oli kansalaisjärjestö johon kuka tahansa 
sai vapaasti liittyä. Seura sai alusta saakka 
Itä-Saksalta niin suurta toimita-avustusta, 
että siihen voitiin palkata kokopäiväinen 

Saksalais-Suomalaisen Seuran keskeisiin 
toimintamuotoihin kuuluu vuosittain järjes-
tävä Suomi-viikko jossakin Saksan kau-
pungissa. Niiden merkitys Suomi-tietouden 
jakajana saksalaisille on kiistaton, mutta 
ne ovat myös tärkeitä tapahtumia maassa 
asuville suomalaisille heidän oman kansal-
lisen identiteettinsä pönkittäjinä. Onkin ta-
vallista, että suomalaiset tulevat Suomi-vii-
kon tapahtumiin pukeutuneena kansallis-
pukuun.

Vuonna 1982 Suomi-viikko järjestet-
tiin poikkeuksellisen laajamittaisena Düs-
seldorfissa. Idean isänä pidetään silloista 
DFG:n kulttuurijohtajaa Helmut Diecksiä. 
Viikon ohjelma oli korkeatasoinen ja moni-
puolinen, jolloin Düsseldorfissa esiintyivät 
silloisen Suomen johtavat taiteen ja kult-
tuurin edustajat, kuten Jorma Uotinen, Ok-
ko Kamu ja Jorma Hynninen. Media oli pai-

kalla laajalta alueelta. Liittovaltion radiolla 
oli päivittäiset lähetysajat tapahtumista, te-
levisiossa näytettiin otteita eri tilaisuuksis-
ta. Suomalaiset ja saksalaiset lehdet infor-
moivat päivä toisensa jälkeen Suomi-vii-
kosta. Niin myös Helsingin Sanomat, jo-
ka raportoi tapahtumasta päivää ennen vii-
kon päättymistä 28.toukokuuta: ”Laajuu-
deltaan varmaankin suurin tähänastinen 
Suomen kulttuurin ja taiteen esittely Düs-
seldorfissa on yltänyt katsojamääriin, jollai-
sia on tuskin aikaisemmin nähty: kymme-
net tuhannet kaupunkilaiset ovat vierailleet 
niissä kymmenissä eri tilaisuuksissa, joita 
näiden päivien aikana on järjestetty. Suo-
mi sai Düsseldorfissa vastaansa sellaisen 
sympatiahyökyyn, että saksalais-suomalai-
sen seuran on hyvä jatkaa sen pohjalta tu-
levaisuudessakin.” (Dokumentation Finn-
land-Woche 1982)

FINNLAND-WOCHE Düsseldorf 19.–29.Mai 1982



Outi Tuomi-Nikula – 281 

to-seura) ja Jean Sibelius Gesellschaft e.V. 
(Jean Sibelius seura). Näistä vanhempi on 
marraskuussa 1991 perustettu Jean Sibe-
lius Gesellschaft. Sen syntymisen taustal-
la on Münchenissä järjestetty ”Finnland 
in München” tapahtuma. Yksi sen pääor-
ganisaattoreista oli silloinen Bonnin Suo-
men suurlähetystön lehdistöneuvos Ritva-
Liisa Elomaa. Hänen ajatuksensa oli saa-
da suomalaisen kulttuurin näkyvyydelle 
Münchenissä jatkuvuutta. Tästä syntyi idea 
Jean Sibeliuksen oman seuran perustami-
seksi. Seuran presidentiksi valittiin kuu-
luisa müncheniläinen kulttuuripersoonalli-
suus prof. August Everding.

Seuran tavoitteena on tehdä Sibeliuksen 
ja muiden suomalaisten säveltäjien musiik-
kia Saksassa tunnetuksi. Jäseniä seurassa 
on noin 80, joista puolet saksalaisia, puolet 
suomalaisia. Seura järjestää kahdesti vuo-
dessa eri puolilla Saksaa konsertteja, joissa 
suomalaiset taiteilijat esittävät suomalais-
ten säveltämää musiikkia. Merkittävä ja 
paljon julkisuutta osakseen saanut tapah-
tuma oli kansainvälinen Sibelius-kongressi 
Thüringenissä vuonna 1994.

sihteeri. Siten järjestö oli hyvin pitkälle 
DDR:n vallan väline. Itä-Saksassa ei ollut 
DFG:tä vastavaa DDR-Suomi -ystävyys-
seuraa, koska suhteet hoidettiin yhteisesti 
kaikkiin pohjoismaihin vuonna 1961 pe-
rustetulla seuralla ”Deutsch-Nordische Ge-
sellschaft”, jonka nimi myöhemmin muu-
tettiin muotoon ”DDR-Nordeuropa Gesell-
schaft”. Tämä ei ollut vapaa kansalaisjär-
jestö, vaan alistettu hallitsevalle puolueelle 
ja siten sen työkalu. Yksi merkittävimmistä 
yhteistyömuodoista oli ystävyyskaupunki-
toiminta. DDR:n 20-vuotisjuhlien yhtey-
dessä järjestettiin Suomessa ystävyyskau-
punkitapahtuma, joihin saapui osanottajia 
17 DDR:n ystävyyskaupungista. Sitä ei kui-
tenkaan oltu tarkoitettu tavallisille kansalai-
sille, vaan siihen osallistuivat kunnallispo-
liittinen eliitti ja ylimmät virkamiehet.81

Musiikin ja arkkitehtuurin omat 
ystävyysseurat

Münchenissä toimii DFG:n lisäksi kaksi 
suomalaiselle kulttuurille omistettua seu-
raa: Alvar Aalto Gesellschaft (Alvar Aal-

On aivan tavallista, että 
suomalaiset esiintyvät Suo-
mi-viikoilla kansallispuvuis-
saan, joka on peritty van-
hemmilta, itse tehty tai os-
tettu Suomesta. Kansallis-
pukujen käyttö muissakin 
juhlatilaisuuksissa on ver-
rattain yleistä. Sillä suo-
malaiset korostavat omaa 
alkuperäistä kansallisuut-
taan. Kuva on Cellen Suo-
mi-viikoilta vuodelta 1983. 
– Kuva: Outi Tuomi-Nikula.
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Jean Sibelius Gesellschaft informoi jä-
seniään kiertokirjeen avulla, jossa on tie-
toa suomalaisesta musiikkielämästä sekä 
julkaisee silloin tällöin News-lehteä, jossa 
niinikään kerrotaan suomalaisesta musii-
kista. Seuran toiminnan rahoittaa pääasias-
sa Suomen suurlähetystö, mutta siihen saa-
daan varoja myös sponsoreilta.82

Alvar Aalto-seuran perusti suomalai-
nen arkkitehti prof. Antero Markelin vuon-
na 1994. Hänellä on ollut keskeinen rooli 
seuran toiminnassa sen henkisenä innoitta-
jana. Seuran tavoitteena on tunnetuimman 
suomalaisen arkkitehdin nimen tunnetuk-
si tekeminen ja tunnettuna pitäminen, jotta 
hän tai hänen Eurooppaan suunnitteleman-

Professori Antero Markelin (1931–2005) 
on ensisijaisesti tullut tunnetuksi Saksassa 
työstään suomalaisen arkkitehtuurin puo-
lestapuhujana, Alvar Aalto-seuran perus-
tajana ja Deutsch-Finnische Gesellschaftin 
perustajajäsenenä, jonka kunniajäsenenä 
hän on ollut vuodesta 1982 lähtien.

Markelin tuli ylioppilaaksi Helsingissä 
vuonna 1950. Yritettyään turhaan opiske-
lemaan Polyteekkiin, suositteli eräs van-
hempi sukulaisinsinööri opinhaluiselle ja 
elämännälkäiselle nuorelle miehelle Mün-
chenin Teknillistä Korkeakoulua. Opiske-
lu sodan hävittämässä Münchenissä, mis-
sä suomalaisia ei juurikaan tullut vastaan, 
kesti vain vuodet 1951–1953 siellä annetun 
opetuksen vanhakantaisuuden vuosi. Saa-
dakseen ajanmukaisen koulutuksen Mar-
kelin palasi takaisin Suomeen, missä opin-
not jatkuivat 1953 Helsingin Teknillisessä 
Korkeakoulussa.

1960-luvulla virisi Saksassa suuri kiin-
nostus suomalaista arkkitehtuuria kohtaan. 
Sen seurauksena monet saksalaiset arkki-
tehdit, professorit, opiskelijat ja harjoittelijat 
tulivat Suomeen tutustuakseen henkilökoh-
taisesti mm. Alvar Aallon tuotantoon. Mün-
chenissä opiskelleena ja jo siitäkin syystä 
saksaa hyvin taitavana nuorena arkkiteh-
tina vieraat usein ohjattiin Antero Markeli-
nin luo, jolla jo silloin oli oma arkkitehtitoi-
mistonsa. Tästä seurasi pyyntöjä esitelmöi-
mään Saksan arkkitehtikouluihin ja lopuksi 
vuonna 1965 kutsu professoriksi Stuttgartin 
Teknilliseen Korkekouluun, missä virassa 

Markelin työskenteli vuoteen 1997 saakka. 
Erittäin arvostettu ja myös korkeasti palkat-
tu professorin virka antoi Markelinille sekä 
sosiaalista että alueellista liikkumavapaut-
ta. Virkakautensa aikana hän toimi Suo-
messa useissakin asiantuntijatehtävissä. 
Myös henkilökohtainen suhde Suomeen 
säilyi intensiivisenä koko yli 30 vuotta kes-
täneen siirtolaisuuden ajan, sillä Markelinin 
vaimo ja kolme tytärtä siirtyivät jo 1974 Hel-
sinkiin. Tyttäret tulivat ylioppilaiksi Helsin-
gin saksalaisesta koulusta, mikä taas avasi 
heille mahdollisuuden opiskeluun saksalai-
sissa yliopistoissa.

 (Tiedot ja kuvan välitti Outi Tuomi-Niku-
lalle Antero Markelin 5.10.2002)

Antero Markelin – elämää professorina Saksan ja Suomen välillä

Professori Antero Markelin suurlähettiläs Ant-
ti Karppisen (vas.) ja arkkitehti Elissa Aallon 
kanssa Bonnissa 1992. 
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sa rakennukset eivät unohtuisi. Samalla 
tehdään tunnetuksi etenkin uudempaa suo-
malaista arkkitehtuuria. Alvar Aalto onkin 
jättänyt jälkensä moneen saksalaiseen kau-
punkiin: Berliinin Hansaviertelissä ja Bre-
menissä on hänen suunnittelemansa asuin-
talo, Wolfsburgissa kulttuuri- ja seurakun-
takeskus (Alvar Aalto Zentrum) ja Detme-
rodessa seurakuntatalo. Lisäksi Essenissä 
sijaitsee Aalto-teatteri, johon teatterin ni-
meä kantava arkkitehti teki suunnitelman 
jo vuonna 1959, mutta joka toteutettiin vas-
ta 1988.83

Alvar Aalto Gesellschaft on erikoisseu-
ra, jonka 115 jäsentä (v. 1994) ovat saksa-
laisia, sveitsiläisiä, itävaltalaisia ja myös 
suomalaisia arkkitehteja. Se on julkaissut 
vuodesta 1994 lähtien informaatiolehtisiä, 
joissa on esitelty Alvar Aallon elämäntyö-
tä. Lisäksi seuran ohjelmaan on kuulunut 
alusta saakka näyttelyitä, esitelmiä, luento-
päiviä ja ekskursioita.84

Siirtolaisille räätälöityä seurakuntatyötä

Merimieskirkko Hampurin suomalaisen 
siirtokunnan keskuksena

Hampurissa suomalaisten toiminta keskit-
tyy Hampurin merimieskirkon ympärille, 
jolla on oma merimiespappinsa. Hampurin 
merimieskirkon toiminnan alkuna voidaan 
pitää vuotta 1883, jolloin Ruotsin Evanke-
linen Isänmaansäätiö aloitti työn Hampu-
rissa ja sen papit palvelivat myös suoma-
laisia merimiehiä. Merimieslähetysseuran 
sihteerin Matti Tarkkasen käytyä tutustu-
massa Lyypekin ja Hampurin satamien ti-
lanteeseen perustettiin Hampuriin suoma-
lainen merimieslähetysasema vuonna 1901. 
Ensimmäisenä merimiespappina toimi Toi-
vo Waltari. Ensimmäisen maailmansodan 
sytyttyä toiminta lamaantui, mutta epäva-

kaisten olojen jälkeen toiminta käynnistyi 
uudelleen ja vuonna 1925 päästiin muutta-
maan omaan rakennukseen. Tuolloin Ham-
puri oli Lontoon jälkeen kävijämääriltään 
suurin Euroopan asemista.

1930-luvun taloudellisen laman ja Me-
rimieslähetysseuran kriisin aikana Ham-
purin asema ajautui lopettamisen partaal-
le. Tilanne ilman vakituista pappia tai pää-
toimista maallikkotyöntekijää jatkui vuosi-
kymmenen lopulle saakka. Toisen maail-
mansodan syttyminen keskeytti toiminnan 
elvyttämisyritykset. Vuoden 1943 suur-
pommituksissa lähetysaseman rakennus 
tuhoutui. Syksyllä 1944 joutui nelisen sa-
taa suomalaista merimiestä keskitysleirille. 
Heistä menehtyi siellä 15.

Toisen maailmansodan jälkeen kau-
pungissa käyneet suomalaiset käyttivät 
ensin ruotsalaisen merimieskirkon pal-
veluita. Vuodesta 1953 sen tiloissa työs-
kenteli myös suomalainen työntekijä. Hän 
kävi suomalaisilla laivoilla, järjesti Ham-
purissa asuville suomalaisille tapaamisia 
ja perusti ompeluseurankin. Toiminta laa-
jeni nopeasti ja sen myötä omien tilojen 
tarve kasvoi. Tilanne parani kun omat toi-
mitilat saatiin vuonna 1966, kun uusi me-
rimieskirkko vihittiin käyttöönsä Ditmar-
Koel-Strassella, samalla kadulla missä si-
jaitsevat nykyisin muutkin Pohjoismaiden 
merimieskirkot.

Merimiesten osuus kirkon kävijämää-
rissä alkoi laskea 1970-luvulla laivojen sa-
tamassa oloaikojen lyhennettyä. Silti kir-
kon kävijämäärät kasvoivat vuosi vuodel-
ta. Syynä oli se, että Hampurin nopeasti 
kasvanut suomalainen siirtokunta oli otta-
nut kirkon ja sinne palkatun merimiespapin 
omakseen. Kun suomalaisia seurakuntapii-
rejä alkoi siirtolaisten määrän kasvaessa 
syntyä eri puolille Saksaa, otti Kirkon Ul-
komaanasiain Toimikunta hoitaakseen kir-
kollisen työn Saksassa. Se solmi yhteistyö-
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sopimuksen Saksan luterilaisten kirkkojen 
kanssa. Tämän jälkeen Saksaan on lähetet-
ty useita suomalaisia pappeja.

Hampurin merimieskirkon toiminta on 
nykyisin voimakkaasti siirtolaiskeskeis-
tä unohtamatta kuitenkaan siirtolaispapin 
vierailuja suomalaislaivoilla ja merimies-
ten palveluja. Hampurin noin 1000 suo-
malaista käsittävälle siirtokunnalle ”kirk-
ko” – kuten Hampurin suomalaiset sitä itse 
lyhyesti nimittävät – on monipuolinen kir-
kollisen elämän, harrastustoiminnan, sosi-
aalisen kanssakäymisen, juhlien ja monien 
muiden tilaisuuksien kohtauspaikka. Siellä 
toimitetaan monia kirkollisia toimituksia, 
joista suosituinpia ovat kasteet. 1990-lu-
vulla lisääntyivät konfirmaatiotilaisuudet 
sen jälkeen kun merimieskirkolla vuodes-
ta 1994 lähtien alettiin järjestää suomalais-
saksalaista konfirmaatio-opetusta. Koska 
Hampurin merimiespapilla on vihkimislu-
pa, voivat suomalaiset pariskunnat avioitua 
merimieskirkossa. Saksalais-suomalaisille 
pareille kirkko tarjoaa avioliiton kirkollista 
siunaamista siviilivihkimisen jälkeen, sil-
lä Saksassa siviilivihkiminen edeltää aina 

kirkollista siunaamista. Hampurin suoma-
laiset ovat aktiivisesti mukana kirkollises-
sa työssä, joista tärkeitä ovat lasten pyhä-
koulu ja työkerho. Työkerhossa suomalai-
set naiset valmistavat koko vuoden ajan 
käsitöitä, joulutavaraa ja valmisruokia pa-
kasteeseen kerran vuodessa järjestettävään 
kirkon suurtapahtumaan, neljä päivää kes-
täviin joulumyyjäisiin, joissa kerätään ra-
haa kirkon toiminnalle. Myyjäisten tuot-
to onkin muodostunut keskeiseksi rahoi-
tuslähteeksi merimieskirkon toiminnalle. 
Marraskuussa järjestettävissä myyjäisissä 
työskentelee vapaaehtoisina ja palkatta 200 
Hampurin suomalaista. Tavaraa hankitaan 
lisäksi konttimäärin Suomesta. Esillä on 
mm. suomalaisia kirjoja, keramiikkaa, la-
sia, paperitavaraa, turkiksia, puukkoja, po-
rontaljoja, joulukoristeita, Lapin käsitöitä, 
puuesineitä, lamppuja, leikkikaluja ja suo-
malaisia ruokaerikoisuuksia, kuten jälki-
uunileipää, karjalanpiirakoita, kylmäsavu-
lohta, metsämarjoja ja poronlihaa. Hampu-
rin merimieskirkon myyjäiset ovat tulleet 
tutuiksi ja tärkeiksi myös muille hampuri-
laisille niin että sen kävijämäärät nousevat 

Hampurin suomalai-
sen merimieskirkon 
kuo ro laulaa vuon na 
1966 valmistunees-
sa kirkossa Suomen 
70-vuotisitsenäisyys-
päiväjuhlassa. – Ku-
va: Eike Dehls.
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vuosittain tuhansiin henkilöihin. Samalla 
siitä on tullut tärkeä suomalaisten tuottei-
den esittäytymistapahtuma. Sen merkityk-
sestä kertoo myös se, että Pohjois-Saksan 
televisio on uutisoinut myyjäiset useana 
vuonna.85

Merimieskirkossa toimii monia har-
rastus- ja toimintapiirejä, siellä on lapsil-
le omia ryhmiä ja siellä järjestetään taide-
näyttelyitä, konsertteja, filmiesityksiä ja 
esitelmätilaisuuksia. Kirjastosta voi lainata 
suomenkielistä kirjallisuutta. Kirkolla ko-
koontuvat säännöllisesti myös Hampurin 
au pairit. Kirkon ala-kerroksessa on sau-
na, missä naisten ja miestenvuorojen lisäk-
si voi varata itselleen perhesaunan.

Hampurin suomalaiset tekevät myös so-
siaalista työtä. Siinä ovat vuodesta 1992 toi-
mintansa aloittanut ”Sosiaalinen tukiverk-
ko” ja vapaaehtoisista koottu lähimmäispal-
veluryhmä. Uudeksi ongelmaksi 1990-lu-
vulla ovat nousseet leskeytymisen tai avio-
eron takia yksin jääneet, joskus alkoholisoi-
tuneetkin vanhenevat suomalaisnaiset, jotka 
helposti eristäytyvät siirtokunnasta. Ham-
purissa ollaan huolissaan myös siirtokunnan 

vanhenemisesta. Apua tilanteeseen saatiin, 
kun Hampurin merimieskirkolle palkattiin 
vuonna 2002 Ritva Lehmann sen ensimmäi-
seksi sosiaalikuraattoriksi.

Siirtokunta viettää kirkolla yhdessä suo-
malaisia juhlapäiviä, kuten joulua, vappua 
ja juhannusta, jolloin kirkon pihalle nou-
see makkaranpaistogrillejä ja oluenjuonti-
paikkoja. Kirkosta on muodostunut suosit-
tu suomalaisturistien kohde ja siellä käyvät 
saunassa, pullakahvilla ja suomalaisia leh-
tiä lukemassa myös rekkakuskit. Hätätapa-
uksissa voi kirkolla jopa yöpyä ja joskus 
siellä majoitetaan nuorisoryhmiä.86

Siirtolaisten oma seurakunta

Kun DFG:n tehtävänä on ensisijaisesti sak-
salais-suomalaisten suhteitten edistäminen, 
painottaa Saksan suomenkielinen seurakun-
ta (Suomenkielisen Kirkollisen Työn Kes-
kus e.V. eli SKTK) siirtolaisten asiaa, heidän 
ongelmiaan ja henkilökohtaisia kontakteja. 
Seurakunta perustettiin vuonna 1971 Köl-
niin. Tämä tapahtui sen jälkeen kun Suomen 
kirkko havahtui 1971 siihen tosiasiaan, että 

Marraskuussa järjes-
tettävät merimieskir-
kon nelipäiväiset jou-
lumyyjäiset eivät ole 
vain kirkon talouden 
tärkeä tukipylväs ja 
siirtokuntalaisten yh-
teistyön voimannäy-
tös, vaan niiden avul-
la suomalaiset tuot-
teet tulevat tunne-
tuiksi tuhansille ham-
purilaisille. – Kuva: 
Eike Dehls.
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Suomen kansalaisten määrä Liittotasaval-
lassa kasvoi jatkuvasti. Siksi pastori Hannu 
Honkkila lähetettiin Kölniin tutkimaan, oli-
siko tarpeellista perustaa suomalaista seura-
kuntaa Saksaan. Tämä tarve todettiinkin kii-
reiseksi niin että vielä samana vuonna Köl-
niin perustettiin seurakunta, jonka ensim-
mäiseksi pääsihteeriksi tuli pastori Honk-
kila.87 Häntä seurasivat Risto Marttunen, 
Markku Kotila ja Jari Suvila. sekä vuodesta 
2000 lähtien Helena Eckoff. Mm. käytännön 
syistä, joiden takana oli tiiviimpi yhteistyö 
Saksan kirkon kanssa, SKTK:n keskus siir-
rettiin 2003 Kölnistä Hannoveriin. Samalla 
pääsihteerin toimi muutetiin toiminnanjoh-
tajaksi. Vuodesta 2004 SKTK:n toimintaa 
on johtanut Mauri Lunnamo.

Kölnistä suomenkielinen seurakuntatyö 
laajeni nopeasti, niin että 10 vuoden jälkeen 
perustamisesta suomenkielistä seurakunta-
työtä tehtiin jo 12 paikkakunnalla kolmen 
päätoimisen papin voimin. Vuoteen 1988 

mennessä toimintapisteitä oli jo 16 ja pap-
peja neljä. Vuonna 2008 seurakunta toi-
mi 21 paikkakunnalla kolmen päätoimisen 
mies- ja kahden naispapin voimin. Pappien 
tehtävänä on kiertää laajassa seurakunnas-
saan ja pitää niissä saksalais-suomalaisia ju-
malanpalveluksia. Lisäksi heidän tulee hoi-
taa noin 10 000 seurakuntalaisensa kirkolli-
set tarpeet heidän niitä halutessaan: kasteet, 
vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaa-
miset ja kodin siunaamiset. Nämä palvelut 
ovat tietenkin siirtolaisten saatavilla myös 
omasta saksalaisesta seurakunnasta.

Suuri osa siirtolaisista kuuluu tähän 
avoimeen, ekumeenisiin periaatteisiin poh-
jautuvaan Saksan suomenkieliseen seura-
kuntaan, joka julkaisee 9–10 kertaa vuo-
dessa suomenkielistä Rengas-lehteä. Ny-
kyisin noin 60-sivuisen lehden pääasialli-
sena sisältönä on eri seurakuntien toiminta-
kalenteri, kirkon edustajien sananvuoroja, 
kielikouluasiaa, siirtolaisten omia puheen-
vuoroja, kirpputori, suomalainen ristisana-
tehtävä ja ajankohtaisia asioita. Rengas on 
tärkeä suomalaisia yhdistävä side. Sen pai-
nos on 6 000 kappaletta. Tutkiessaan Köl-
nin suomalaisia Emde on huomannut, kuin-
ka seurakunta toimii siirtolaisille keskukse-
na, josta löytää hengellistä ja kulttuurillis-
ta toimintaa sekä ihmissuhteita88 Keskeisiä 
toimintamuotoja ovat kirkollisten asioiden 
lisäksi seminaarit, joista naistenseminaa-
rit ovat muodostuneet erityisen suosituik-
si, vuosijuhlien vietto, keskustelupiirit, ur-
heilu- ja tanssiharrastukset, kuorotoimin-
ta, kansantanssi, näytelmäkerhot, sählyn-
peluu, sauna illat ja joulumyyjäiset, joilla 
kerätään varoja tulevan vuoden toiminnal-
le. Kansantanssiryhmiä on useitakin: van-
hin niistä on Kölnissä toimiva ”Finnlore”, 
joka on perustettu 1972. Tunnettuja ovat 
myös esimerkiksi Münchenin ”Hoijakat” 
ja Berliinin ”Kopukkaporukka”. Hyödylli-
nen toimintamuoto on myös seurakuntien 

Karin Maria (Maja) Buck 
Karin Maria (Maja) Buck (1912-2002) oli 
Hampurin merimieskirkon äiti- ja isöäiti-
hahmo, joka uupumatta teki työtä meri-
mieskirkon hyväksi. Hänelle ”merimies-
kirkko oli kuin lapsi ja työkerhon jäsenet 
kuin omia tyttäriä ja sisaria”. Buck on ai-
noa henkilö merimieskirkon yli 100-vuoti-
sessa historiassa, joka on saanut kiitok-
seksi työstään sekä merimieskirkon kul-
taisen ansiomerkin että kultaisen kunnia-
merkin.

Maja, kuten hänet Hampurissa tunnet-
tiin, oli muuttanut saksalaisen miehensä 
kanssa Hampuriin vuonna 1950. Häät oli 
vietetty 1933 Helsingissä, jonka jälkeen 
aviopari asui vaikeissa olosuhteissa Köö-
penhaminassa, mistä matka jatkui 1947 
aviomiehen vanhempien luo Lyypekkiin. 
(Rengas 3/2002)
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Tärkeä toimintamuoto on rippikoulu, 
joka on tarkoitettu suomalaisten ja saksa-
lais-suomalaisten perheitten nuorille. Pää-
määränä on tutustuttaa nuoret sekä suoma-
laisiin että saksalaisiin kirkollisiin juuriin-
sa eli lähimmän suomalaisen seurakunnan 

tukihenkilösysteemi, jossa seurakunnan ns. 
vanhat suomalaiset auttavat uusia tulokkai-
ta monenlaisissa asioissa. Alkoholisoitu-
neille tai muuten ongelmissaan kamppai-
leville siirtolaisille on organisoitu ”auttava 
puhelin”-palvelu.

Naispappeus toteutui Saksassa vuonna 
1948, ts. 40 vuotta ennen Suomea. Sak-
sassa koulutuksensa saanut ja saksalaises-
sa seurakunnassa saarnaava suomalainen 
naispappi on kuitenkin harvinainen näky. Il-
meisesti ainoa sellainen on Anja Stein (s. 
1940), joka Suomessa suoritetun HUK-tut-
kinnon jälkeen ja avioiduttuaan saksalaisen 
kanssa muutti Saksaan 1962. Leskeksi jää-
tyään Anja Stein aloitti Hampurissa teologi-
an opinnot ja vihittiin papiksi Uelzenin kau-
pungin Veerssenin kaupunginosa St. Mari-
en kirkon ainoaan virkaan v.1992.

Jo ennen naispappeuden toteutumista 
Suomessa 1986 käytiin saksansiirtolaisten 
parissa vilkasta keskustelua mahdollisuu-
desta käyttää Liittotasavaltaa suomalaisen 
naispappeuden kokeilualueena tai ainakin 
palkata naispuolinen seurakunnan työjäsen. 
Naisen palkkaamista miehen sijaan siirtolai-
set perustelivat sillä, että naisvaltaisessa siir-
tolaisryhmässä myös ongelmat ovat naisten 
ongelmia ja niistä puhuminen itseään paljon 
nuoremmalle ja kokemattomallekin pappis-
miehelle oli monelle ylivoimaista. Painotet-
tiin, ettei nuorella miespapilla ole mahdolli-
suuttakaan auttaa heitä kuin yleisellä kris-
tillisellä tasolla. Vertaiselleen naiselle, jolla 
teologisen koulutuksen lisäksi olisi psykolo-
gista silmää ja joka itse olisi kokenut siirto-
laisena olemisen vaikeudet, olisi avautumi-
nen helpompaa ja toisi sitä apua, mitä siirto-
lainen erityisongelmissaan kaipaa.

Ehdotus naispapin palkkaamisesta esi-
tettiin Saksan suomenkielisen seurakun-
nan vuosikokouksessa ensi kerran 1983, 

koska se Saksan käytännön mukaan oli-
si tuolloin ollut muodollisesti mahdollista. 
Silloin sitä ei kuitenkaan pidetty miespuo-
lisen johdon kannalta edes sen arvoise-
na, että ehdotus olisi esitetty seurakunta-
laisille. SKTK:n naispappeus toteutui vasta 
vuonna 1990, jolloin Kaarina Viljanen aloitti 
Pohjois-Saksassa siirtolaispappina. Tämän 
jälkeen naispapit – osin itse siirtolaisuuden 
kokeneina – ovat olleet keskeisessä ase-
massa seurakunnan sielunhoitajina, siten 
että vuoden 2001 lopussa viidestä SKTK:n 
pappisvirasta kolme oli naisen hallussa. He 
olivat Itä-Saksassa toimiva Maija Jalass, 
Pohjois-Saksan seurakunnan Aulikki Mäki-
nen ja Keski-Saksan seurakunnassa työs-
kentelevä Helena Eckhoff.

(Tuomi-Nikula 1989:74; SKTK:n vuosi-
kertomukset; puhelinkeskustelu Anja Stei-
nin kanssa 26.8.2008)

Suomalaisia naispappeja Saksassa

Kuva: Pastori Anja Stein saarnaa St. Marien 
kirkossa 1992. Kuva: Leena Nurminen.
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ja saksalaisen kotiseurakuntansa toimin-
taan. Siinä opetusta annetaan ensin omas-
sa suomenkielisessä seurakunnassa Sak-
sassa ja sen jälkeen Suomessa järjestettä-
vällä rippikoululeirillä. Lisäksi tutustutaan 
oman saksalaisen seurakunnan toimintaan. 
Vuonna 1998 rippikoululeirejä järjestettiin 
Virroilla, Järvenpäässä ja Punkaharjulla ja 
niihin osallistui yhteensä 43 nuorta.89 Vuo-
sittain Suomessa järjestettävillä rippikoulu-
leireillä on vuoteen 2001 mennessä konfir-
moitu jo 872 Saksassa asuvaa suomalaista 
tai saksalais-suomalaisen perheen nuorta. 
Suomalaisen seurakunnan rippikoululeiri-
toiminta alkoi vuonna 1983, jolloin Suo-
messa konfirmoitiin 13 nuorta.90

Myös vanhenevat siirtolaiset ovat saa-
neet oman paikkansa seurakunnassa. Osa 
niistä, jotka 1960-luvulla muuttivat maahan 
ja lukeutuvat ns. suuriin ikäpolviin ovat osin 
jo siirtyneet eläkkeelle tai lähestyvät eläke-
ikää. Siirtolaisen vanhenemiseen liittyvistä 
ongelmista, missä keskeisinä olivat kysy-
mykset mm. siitä, joutuuko siirtolaisvanhus 
leskeydyttyään eristyksiin, miten oma äidin-
kieli säilyy vanhanakin, pitääkö ehkä kuolla 
yksinäisenä kaukana juuriltaan ja mitä pitäi-

si tehdä järjestääkseen itselleen hyvän elä-
män loppuun saakka, vaiettiin kauan. Syk-
syllä 1996 aika oli kypsä jo näillekin kysy-
myksille, jolloin alettiin puhua avoimesti 
vanhenemiseen liittyvistä ongelmista. Tältä 
pohjalta perustettiin Kölniin elämän parhaan 
iän ohittaneiden ryhmä, joka sai nimekseen 
Ikivihreät/die Immergrünen. Siihen voi tul-
la mukaan kielestä ja kansallisuudesta riip-
pumatta jokainen, joka tuntee haluavansa 
jakaa elämänkokemustaan muiden kanssa 
sekä toimia muiden hyväksi. Kyseessä on 
elämäniloa ja tarmoa pursuava joukko eri-
laisia ihmisiä, jotka rohkeasti ovat koke-
mustensa kautta muuttaneet nuoruuden lah-
jan vanhenemisen taidelajiksi. 

Tähän liittyen perustettiin Kölnissä pilot-
timalliksi 20.1.1998 tukiyhdistys ”Betreutes 
Wohnen”. Sen toiminta-ajatuksena on käyt-
tää hyväksi jo nyt tarjolla olevia yhteiskun-
nan palveluja ja yhdistää niihin talkoovoi-
min toimiva keskinäinen avunanto. Kysy-
myksessä ei siten ole saksalais-suomalainen 
vanhustentalo, vaan toiminta, missä jokainen 
tuo oman panoksensa keskinäiseen huolen-
pitoon: yksi osaa tehdä ruokaa, toinen korja-
ta ja kolmas kertoa tarinoita muitten iloksi. 

Suomalaiset viettävät 
Saksassakin perintei-
siä suomalaisia vuosi-
juhlia, joita Saksassa 
ei tunneta. Niihin kuu-
luu mm. juhannuksen 
vietto kokkoineen luon-
non helmassa, kuten 
kuvassa, missä Ham-
purin suomalaisia juhlii 
keskikesän juhlaa kau-
pungin ulkopuolella. – 
Kuva: Eike Dehls.
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Monet ovat ammattinsa kautta perehtyneet 
siirtolaisten erityiskysymyksiin: asianajaja 
voi auttaa oikeudellisissa ongelmissa, kie-
lenkääntäjä kielellisissä ja sairaanhoitajalta 
saa apua vielä eläkkeelle jäämisen jälkeen-
kin. Yhdessä kerätään varoja hoitopaikkoi-
hin ja palveluihin. Päämääränä on luoda toi-
mintamalli, jota voidaan soveltaa kaikkialla 
Saksassa niin että kaikkien ei tarvitse luoda 
järjestelmää alusta saakka. Samalla toimin-
tamallin on tarkoitus olla niin joustava, että 
se antaa tilaa erilaisille sovellutuksille.91

Kun SKTK pitkään on toiminut perin-
teisen integraatiosiirtolaisuuden hyväksi, 
missä kohteena ovat ennen kaikkea sak-
salais-suomalaiset perheet, on seurakunta 
viime vuosina joutunut uusien haasteiden 
eteen. Niitä asettavat yhtäältä edellä maini-
tut vanhenevat ja jo pitkään Saksassa asu-
vat siirtolaiset, toisaalta suomalaiset uus-
muuttajat, ovat he sitten työkomennuksella 
olevia suomalaisia perheitä tai rekkakuski-
en tapaan liikkuvaa väestöä.92

Kielikoulut siltana Suomeen

Saksan suomalaiset kielikoulut ovat rekis-
teröimättömiä, itsenäisiä yhdistyksiä, jot-
ka ovat järjestäytyneet Suomen Kirkollisen 
Työn Keskuksen yhteyteen. Niistä ensim-
mäinen perustettiin Frankfurt am Mainiin 
1976 suomalaisäitien oman aktiivisuuden 
pohjalta. Esikuvanaan heillä oli Lontoon 
suomalaisen merimieskirkon Lauantaikou-
lu, joka oli perustettu 1972. Jo seuraavana 
vuonna kielikoulu siirtyi osaksi suomen-
kielisen seurakunnan toimintaa, jonka jäl-
keen kielikouluja perustettiin tiheään tah-
tiin. Vuonna 2008 SKTK:n piirissä toimi 24 
suomalaista kielikoulua. Kielikoulua kävi 
vuonna 2000 yhteensä noin 600 suomalais-
ten ja suomalais-saksalaisten perheiden las-
ta. Opettajia oli kaikkiaan 76. Opettajien yh-

teisjärjestönä toimii Pedagoginen neuvosto, 
johon valitaan edustajat opettajien vuotui-
sen koulutustilaisuuden yhteydessä. Kieli-
koulujen ylin päättävä elin on vanhempain-
kokous, joka valitsee kouluille koulun työs-
kentelyä valvovan vanhempainneuvoston. 
Kielikoulut saavat Suomesta valtionapua, 
mutta joutuvat rahoittamaan suuren osan 
toiminnastaan itsenäisesti. Opettajat saavat 
työstään pienen korvauksen.

Suomi-koulu on tarkoitettu ensisijaises-
ti lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista 
toinen on suomalainen, sekä Saksassa asu-
vien suomalaisperheiden lapsille. Suomi-
koulu ei ole kouluvelvollisuus-koulu. Sen 
pyrkimyksenä on antaa täydentävää suo-
men kielen opetusta, joka auttaa syventä-
mään ja vahvistamaan kotona opittua kie-
litaitoa. Koulu toimii myös suomalaisen 
kulttuuriperinnön välittäjänä koulun oppi-

Suomalaiset kielikoulut Saksassa vuonna 2007. 
(Lähde http://www.rengas.de)
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laille ja heidän perheenjäsenilleen. Suomi-
koulun opetusryhminä ovat tavallisesti alle 
kouluikäisten ryhmä, alakoululaisten ryh-
mä, keskiryhmä ja nuorisoryhmä. Tämä on 
tosin joskus osoittautunut ongelmaksi, sillä 
lapsen ikä ei useinkaan kerro hänen kielitai-
toaan. Siten esimerkiksi nuorisoryhmässä 
saattaa olla oppilaita, joilla on erinomainen 
kielitaito, mutta myös hyvin huonosti suo-
mea osaavia nuoria. Toisena ongelmana on 
opetuksen epätasaisuus. Vaikka opetusmi-
nisteriö tukeekin Suomi-kouluja, ei se kui-
tenkaan puutu opetuksen laatuun. Niinpä 
Suomi-kouluilla ei ole yhteistä sääntöjärjes-
telmää eikä virallista opetussuunnitelmaa, 
vaan kukin opettaja suunnittelee tavoittei-
ta ja arviointeja myöten opetuksen itsenäi-
sesti. Tavallisesti opetusta annetaan jonkin 
koulun tiloissa normaalien oppituntien jäl-
keen tai Suomi-keskuksissa, mikäli sellai-
nen on käytettävissä. Oppitunnit voidaan pi-
tää myös opettajan yksityiskodissa. Suomen 
opetuksen lisäksi Suomi-koulut järjestävät 
monipuolista kulttuuri- ja virkistystoimin-
taa koulun oppilaille ja perheille. Koulussa 
vietetään myös suomalaisia perhe- ja perin-
nejuhlia ja niissä toimii harrastuspiirejä.93

Kielikoulujen merkitys ei ole vain kie-
len ja suomalaisen kulttuurin oppimisessa, 
vaan suomalaisten vanhempien motivoin-
nissa heidän pyrkiessään kaksikieliseen 
kasvatukseen. Kielikoulujen perustamisen 
jälkeen saksansuomalaisten lasten suomen 
kielen taito onkin selvästi kohonnut. Vuo-
den 1983 tutkimuksen mukaan joka kym-
menes toisen polven saksansuomalainen 
oli käynyt sellaista ainakin jossakin elä-
mänsä vaiheessa.94 Viimeisen 20 vuoden 
aikana kiinnostus lasten viemisestä kieli-
kouluun on lisääntynyt, siten että sitä käy 
jo enemmän kuin joka kolmas lapsi.95 

Kun suomalaisperheitten määrä Saksas-
sa kasvoi Suomen liityttyä Euroopan Unio-
niin, alkoi Suomi-kouluihin tulla yhä enem-

Aattoiltana kotiin henkilökohtaisesti kotiin tule-
va ja lahjoja jakava joulupukki ei kuulu saksa-
laiseen perinteeseen. Kölnin alueelle suoma-
lainen joulupukki kuitenkin on löytänyt tiensä jo 
1960-luvun lopulla, jolloin joulupukin avustaja-
na toimi Leo Nieminen. Tämä ”hyvän joulun tuo-
ja” ei ole ollut liikkeellä vain jouluaattona, vaan 
on toiminut monin tavoin siirtolaisten hyväk-
si. Työstään hän on saanut Suomen presiden-
tin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun rita-
rikunnan I luokan ansiomerkin. Kuvassa Hilkka 
Fett vastaanottaa lahjan pukilta vuonna 1978. – 
Kuva: Karl-Josef Fett.

Kielikoulusta huolimatta on suomenkielen op-
piminen hankalaa, jos sitä ei käytetä lainkaan 
kotona. Paras opettaja Kati ja Sanna Schlagin 
mielestä on oma suomalainen mummi, jonka 
seurassa syntyvät maailman parhaat joulupipa-
rit. – Kuva: Aila Schlag 1988.
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Lehti-ilmoitus Finn Treff -tapahtumasta.

män lapsia, joiden kotikieli oli suomi, niin 
että v. 2008 arviolta noin kolmannes oppi-
laista on suomenkielisiä. Tämä on asetta-
nut opettajat uusien haasteiden eteen.

Suomalaisäidit ovat kunnostautuneet 
muutoinkin kuin jos kysymyksessä on 
lasten kaksikielisyys. Osoituksena tästä 
on Baden-Württembergin osavaltio, jon-
ka kouluihin suomi 1980-luvulla saatiin 
valinnaiseksi aineeksi Suomesta luokil-
le 8–11 muuttaneille oppilaille. Mahdolli-
suus kirjoittaa suomi ylioppilastutkinnos-
sa rajoittuu toisen polven saksansuomalai-
silla ammatillisiin lukioihin ja muutamiin 
poikkeuslupatapauksiin. Baijerissa Marjat-
ta Burkhard on ollut suomen kielen tentti-
jänä, kun suomalainen Suomesta muutta-
nut siirtolaislapsi haluaa suorittaa Saksassa 
vaadittavan toisen vieraan kielen oppimää-
rän. Jos lapsella näet ei ole ollut myöhäisen 
muuton vuoksi mahdollisuutta saavuttaa 
toisen vieraan kielen tasoa, hän on saanut 
valita toiseksi vieraaksi kieleksi suomen. 
Tällöin tasovaatimus ei ole äidinkielisen 
taso, vaan normaali koulussa saavutettava 
kielitaitotaso. 1990-luvulla tentin suoritta-
jia on ollut Baijerissa toistakymmentä. Pyr-
kimykset suomen saamiseksi valinnaiseksi 
tutkintoaineeksi ylioppilaskokeeseen olivat 
2000-luvun alussa vireillä monella Saksan 
paikkakunnalla, missä kielikoulu toimi.96

FINN TREFF – Suomalaisten oma 
kohtauspaikka

Finn Treff on joka toinen helluntai järjes-
tettävä suomalaisten oma tapahtuma. Jo 
ensimmäinen Finn Treff Kölnissä vuonna 
1986 keräsi sadoittain suomalaisia kaikista 
Liittotasavallan kolkista. Tapahtuma tarjoaa 
korkeatasoista ohjelmaa musiikkiesityksistä 
ja esitelmätilaisuuksista erilaisiin keskuste-
lufoorumeihin ja urheilutapahtumiin. Koho-

kohtana ovat suomalaiset tanssit, joissa soi 
kotimainen valssi, tango, humppa, jenkka 
ja polkkia. Päin vastoin kuin Suomi-kult-
tuuriviikoilla, FinnTreffeillä monet tilaisuu-
det järjestetään suomeksi. Kysymyksessä 
on ennen kaikkea suomalaisten omat treffit. 
Käsityksen ohjelmatarjonnasta antaa Düs-
seldorfin FinnTreff 16.5–18.5.1997, johon 
kutsu lähetettiin seuraavin sanoin:

Tule nauttimaan mukavasta seurasta  ¸
ja monipuolisesta ohjelmasta. Perjantaina 
aloitamme taidenäyttelyn avajaisilla, jonka 
jälkeen teemme laivamatkan Reinillä. Olli 
Ahvenlahden bändi soittaa jatsia ja Kai 
Hyttinen sekä Fredi laulavat kanssamme. 
Lauantaina on viralliset avajaiset. Lauan-
tai-iltapäivänä on tarjolla seuraavanlaista 
ohjelmaa: esitelmiä, tanssikurssi, teatteri-
esityksiä, ohjelmaa lapsille ja nuorille, las-
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tenvaatteiden muotinäytös ja paljon muuta. 
Lauantai päättyy suureen iltajuhlaan, jos-
sa voit nauttia Reinimaan ruuista, tanssis-
ta, Düsseldorfin Suomalaisen kielikoulun 
nuorten teatteriesityksestä ym. mukavas-
ta. Pesäpallojoukkueet kamppailevat Finn-
Treff-pokaalista. Sunnuntaina aamupäiväl-
lä on tutustuminen Düsseldorfin vanhaan 
kaupunkiin ja konsertti.

Finn Treffin päättää juhlajumalanpalvelus, 
joka radioidaan myös Suomeen”.97

Virallisia ja vähemmän virallisia 
Suomi-keskuksia

Suomalaisten yhteiset tapaamispaikat vaih-
televat paikkakunnalta toiselle vähän sen 
mukaan millaisesta tilaisuudesta on kysy-

mys. Kuukausittain keräännytään kaikille 
tutun ravintolan kantapöydän ympärille, 
seurakuntatyölle avaavat saksalaiset seura-
kunnat ovensa tilojensa käyttöön, suoma-
lainen kielikoulu kokoontuu normaalien 
oppituntien jälkeen usein jossakin saksa-
laisessa koulussa. Hyvin tavallista on myös 
kyläillä vuorotellen toinen toistensa luona.

Yhteisiä suomalaisia ja Suomen ystäviä 
palvelevia tiloja on vähän. Niitä on Kölnis-
sä, Berliinissä, Lyypekissä ja Hampurissa, 
missä merimieskirkko toimii Sirtokunnan 
keskuksena. Siirtolaisten omista keskuksis-
ta on pisimpään toiminut Kölnissä sijaitseva 
”Berris”, joka on saanut nimensä kadusta, 
jolla se sijaitsee (Berrenrather Strasse 213). 
Sen perustamiseen vaikutti se, että Kölnis-
sä sijaitsi myös suomenkielisen kirkollisen 
työn keskus. ”Berris” ei kuitenkaan ole vain 
seurakuntatyötä varten, vaan siitä on muo-

Saksan vanhin suomalainen tanhuryhmä FINNLORE perustettiin 1973 Kölnissä Tiina ja Väiski Kivi-
mäen aloitteesta. Ryhmän miespuoliset jäsenet ovat suomalaisten saksalaisia aviopuolisoita. Tan-
huajat hankkivat kansallispukujensa kankaat Suomesta, mutta ne valmistettiin Kölnissä. FINNLO-
RE on suosittu esiintyjä Saksan eri suomalaistapahtumissa, mutta sillä on myös lukuisia esiintymi-
siä ulkomailla, mm. Antwerpenissä, Lontoossa ja Pariissa. – Kuva: Karl-Josef Fett.
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Maija-Liisa Zawallichin, ent. Boden (s.1943) 
siirtolaisuus kuvaa laajemminkin monen 
Saksassa asuvan suomalaisen elämän-
kaarta, missä kotiäitivuosien jälkeen tar-
ve oman itsensä kehittämiseen ja taloudel-
liseen riippumattomuuteen lisääntyy. Maija–
Liisa tuli v. 1964 neljän viikon lomamatkalle 
Saksaan, tutustui silloin tulevaan saksalai-
seen mieheensä, avioitui ja muutti maahan 
1967. Kun lapset menivät kouluun alkoi ko-
tiäidin työ tuntua turhauttavalta ja niin Mai-
ja-Liisa aloitti saksankielen opintonsa Ham-
purin yliopistossa. Hän valmistui maisterik-
si vuonna 1987 (ks. Bode 1987). Keski-ikä-
nen suomalaismaisteri ei kuitenkaan saanut 
koulutustaan vastaavaa työtä, vaan elätti it-
seään mm. messuemäntänä, tulkkina, kau-
punkioppaana, venäläisten siirtolaisten Sak-
san kielen ja -kulttuurin opettajana sekä pit-
käaikaistyöttömien neuvojana. Avioeron jäl-
keen jäi aikaa vielä opiskella päihde-, tans-
si- ja liikuntaterapeutiksikin. Muutto Hampu-
rista Lyypekkiin tuli eteen, kun Maija-Liisa 
Bode valittiin Lyypekin Suomi-kodin rekka-

kuskien ”luottonaiseksi”. Työssään Maija-Lii-
sa käytti hyväkseen kaikkia elämässään op-
pimiaan asioita ja monipuolista työkokemus-
taan. Eläkkeelle hän siirtyi vuonna 2008 avi-
oiduttuaan sitä ennen uudestaan saksalai-
sen kanssa.

– Kuva: Outi Tuomi-Nikula 2002. (Maija-Lii-
sa Boden haastattelu Porissa 27.7.2002; 
Rengas 8-9/2008:2).

Maija-Liisa Zawallich: 
Kotiäidistä maisteriksi ja rekkakuskien luottonaiseksi

dostunut monipuolinen suomalaisen kult-
tuurin keskuspaikka, missä järjestetään mitä 
erilaisempia tilaisuuksia korkeatasoisista 
kulttuuritapahtumista perinteisten vuosijuh-
lien viettoon. Viimeksi mainittuihin kuuluu 
mm. vapunaaton tanssiaiset ja vapun ”Ka-
terfrühstück” (= krapula-aamiainen, silli-
aamiainen), joulumyyjäiset ja pikkujoulun 
vietto sekä itsenäissyyspäivän juhlakonsert-
ti. Karnevaalikaupunki Kölnin suomalaiset 
juhlivat omaa jo perinteeksi muodostunutta 
karnevaaliaan. Siellä harjoittelee myös Sak-
san vanhin suomalainen kansantanssiryhmä 
”Finnlore”. Berriksellä tapaavat lapset van-
huksiin saakka: kielikoululaiset pitävät siel-
lä oppituntinsa ja siellä kokoontuu ikään-

tyvien suomalaisten ryhmä ”Ikivihreät/die 
Immergrünen” sekä eläkeläisten yhdistys 
”Betreutes Wohnen”. Näyttelemisestä kiin-
nostuneet kerääntyvät harjoittelemaan Teat-
teriryhmä Jukolassa ja liikunnanhaluiset tu-
levat jumppaamaan. Tanssijalkaa voi nostaa 
vaikkapa Tango-kurssilla. Tärkeä asia suo-
malaisille on Berriksen sauna, joka on siir-
tolaisten ahkerassa käytössä.

Berliinissä toimivat hyvässä yhteis-
työssä – kuten yleensä muuallakin – sekä 
Deutsch–Finnische Gesellschaft että suo-
menkielinen seurakunta. Kaupungissa asuu 
vakituisesti arviolta 1200–1500 suomalais-
ta, jonka lisäksi tulevat satakunta opiskeli-
jaa ja väliaikaisesti Berliinissä asuvat suo-
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malaiset. Näin suuri joukko haaveili jo pit-
kään yhteisistä tiloista, jotka lopulta vuon-
na 1985 saatiinkin kaupungin keskustasta. 
Helmstrassilla olevat avarat tilat saivat ni-
men Berliinin Suomi Keskus. Vuonna 2008 
keskus toimii Kreuzbergin kaupunginosas-
sa. Suomi Keskus on katto-organisaatio, 
jonka taustalla ovat Berliinin suomalai-
nen kielikoulu, Saksalais-suomalainen yh-
distys ja suomenkielinen seurakunta. Talo-
udellisen vastuun kantaa suureksi osaksi 
Saksan suomenkielinen seurakunta, vaik-
kei toiminta olekaan erityisesti kirkollisesti 
värittynyttä. Toki seurakunnankin palvelu-
muotoja on tarjolla: keskuksessa kokoon-
tuu mm. keskustelupiiri ”Frauen in der Bi-
bel” ja työryhmä ”Naapuriapu”, jonka teh-
tävänä on auttaa ongelmissaan kamppaile-
via suomalaissiirtolaisia. Kuten muussakin 
organisaatiossa toiminta perustuu pitkälle 
palkattomaan vapaaehtoistyöhön.98

Keskuksella on oma kahvila, sauna ja 
lainakirjasto, jonne tulee suomalaisia leh-
tiä ja siellä on kangaspuut, joissa voi kol-
kutella itselleen vaikkapa aidon suomalai-
sen räsymaton. Suomi Keskuksen kielikou-
lussa käy viikoittain useita kymmeniä lap-
sia, joiden toivotaan kielen avulla säilyttä-
vän tuntuman Suomeen. Lisäksi lapsilla on 
oma kerhonsa, ”Miniklub”. Kirjallisuudes-
ta kiinnostuneet kokoontuvat säännöllisesti 
kirjallisuuspiiriin ja tanssihaluiset harjoit-
televat tiloissa kansantansseja, joita sitten 
esitetään Suomi-viikoilla, juhannuksena ja 
muissa suomalaisuutta korostavissa tilai-
suuksissa. Keski-iän ylittäneille naisille on 
oma intressiryhmänsä – ”Hitzewallungen” 
eli kuumat aallot. Myös Suomi-keskukses-
sa on kävijöitä palveleva sauna.

Suomi-keskuksen muu toiminta on pe- ¸
rinteistä ja tuttua, missä vaalitaan suoma-
laista vuosijuhlaperinnettä. Lisäksi järjes-
tetään kirjailijailtoja, esitelmätilaisuuksia 

ja siellä voi nauttia suomalaisten esittävi-
en taiteilijoiden esityksistä. Siten Berliinin 
Suomi-keskuksen toiminta on monipuolista 
ja tarjoaa kaikille ikäpolville jotakin.

Berliinin kulttuuritarjontaa lisää vuonna 
1994 perustettu Suomen Saksan instituutti 
(Finnland-Institut in Deutschland),99 joka si-
jaitsee aivan Friedrichstraßen asemaa vasta-
päätä. Sijainti Berliinin ydinkeskustassa tar-
joaa erinomaiset puitteet seminaarien, vas-
taanottojen, näyttelyiden, elokuvailtojen ja 
konserttien järjestämiseen. Instituutti vuok-
raa tilojaan myös ulkopuolisten käyttöön. 
Berliinin instituutti on ensimmäinen poh-
joismainen kulttuuri-instituutti saksankieli-
sessä maailmassa. Sen ensimmäisenä johta-
jana toimi professori Ahti Jäntti, joka kykeni 
rakentamaan instituutista elävän ja ulospäin 
suuntautuvan kulttuurilaitoksen. 2008 toi-
mintaa johtaa VTT Marjaliisa Hentilä.

Suomen kulttuuri-instituutin tarkoituk-
sena on edistää Suomen ja Saksan välisiä 
kulttuurisuhteita ja tehdä Suomea tunne-
tuksi saksalaisille. Sen suosio on vuosi vuo-
delta kasvanut myös Berliinin suomalais-
ten parissa. Instituutti toimii usein yhteis-
työssä muiden vastaavien kulttuuri-insti-
tuuttien, Suomen Suurlähetystön tai Ber-
liinin kaupungin kanssa. Se tukee toimin-
nallaan Suomen opetusministeriön kulttuu-
rivientiyksikköä ja toimii koko saksankie-
lisen Euroopan alueella. Sillä on myös jul-
kaisutoimintaa. Ohjelmapoliittisesti insti-
tuutti pyrkii keräämään useita tapahtumia 
yhden teeman ympärille. Instituutin kirjas-
to on kaikille avoin ja siellä voi myös lukea 
suomalaisia lehtiä ja lainata kirjallisuutta. 
Siten Suomen Saksan instituutti on ”siirto-
laisläheisempi” kuin samassa kaupungissa 
toimiva Suomen virallinen diplomaattinen 
edustus, Suomen suurlähetystö, joka muut-
ti Bonnista Berliiniin Saksojen yhdistymi-
sen jälkeen.100
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Frankfurtilaisen ei kaupallisen 
radioaseman, Radio X:n tek-
novoittoisen juonnon lomas-
sa soittaa SISU-radio jo nel-
jän vuoden ajan torstaisin klo 
12–13 hämä-hämähäkkiä, Leningrad Cow-
boysia ja Olavi Virtaa. SISU-radio jututtaa 
jääkiekkoilijoita, joulupukkia ja muita sak-
sansuomalaisia. SISU-radio on suomalais-
ta viihdettä, kulttuuria ja perinteitä.

SISU-radion toimittajat olivat vuonna 
2000 Jaana Jokisalo ja Outi Kyytsönen. 
Viimeksi mainittu tutustui opiskeluaikanaan 
Radio X:n perustajiin. Kun tilaisuutta oman 
ohjelman tekoon tarjottiin, ei Outi jäänyt 
miettimään vaan sai puhuttua Jaana Joki-
salon mukaansa. Empimättä tarmokkaat 
nuoret naiset tarttuivat mikrofoniin.

SISUlaisten tarkoituksena on tehdä oh-
jelmaa kaikille Suomesta kiinnostuneil-
le. Vaikka kielenä on pääsääntöisesti suo-
mi, toimittajat tekevät parhaansa, että myös 
saksalaiset kuulijat pystyvät seuraamaan 
lähetystä. Ohjelmat ovat monipuolisia: Sak-
salaiselle Sisu-radio on oiva ensitutustu-
minen Suomeen, koti-ikävää poteville se 
antaa lohtua, jo kauan Saksassa asuvalle 
suomalaiselle se tuo mieleen vanhoja koti-
maan tapoja ja tangolaulajan lavatansseis-
sa, kulttuurista kiinnostuneelle mielenkiin-
toisia ajankohtaisia uutisia. Ohjelma onnis-
tuu olemaan kuitenkin enemmän kuin pelk-
kä suomalainen vientituote: SISU on oma 

itsensä – väläyksiä suomalai-
suudesta Saksan maaperällä 
ja ilmastotilassa antaen jotain 
itsestään joka kuulijakunnal-
le: suomalaisille eläkeläisille, 

vuorotyöntekijöille, kotiäideille, koululaisil-
le, au-paireille, opiskelijoille ja saksalaiselle 
Suomesta kiinnostuneelle kuulijalle. SISU 
pyrkii ylittämään kansallisen identiteetin ja 
kielen luomia rajoja, jotka saattaisivat muu-
ten sulkea kuulijoita pois.

Suomalainen radio-ohjelma on kuiten-
kin ennen kaikkea oiva väline ulkomailla 
asuvien yhteenkuuluvuuden vahvistami-
seen. Se toimii äänitorvena pienille ja ide-
oiville suomalaisryhmille. Radio perustuu-
kin vastavuoroisuudelle, missä se antaa 
osallistumismahdollisuuden monille ryhmil-
le. Yhtenä esimerkkinä tästä on mm. tari-
nankertomis-perinteen elvyttäminen.  

SISU-radio vietti kymmenvuotisjuhli-
aan vuonna 2007. Vuosien varrella toi-
mittajakunta on osittain vaihtunut ja laa-
jentunut Päätoimittajan virkaa hoitaa Kirsi 
Hechler. Ohjelmien tekeminen on vapaaeh-
toista talkootyötä, josta palkkana on aino-
astaan suuri ilo tekijöille. Lähetysten aiheet 
ovat laidasta laitaan mm. naisasiat, eläin-
suojelu, Frankfurtin kirjamessut, tapahtu-
mat ja opintokokemukset. Vieraita on lä-
hetyksissä ollut pääministeri Paavo Lippo-
sesta lähtien. (www.sisu-radio.de/; Rengas 
6–7/99:44-46).

SISU – suomalainen ääni keskellä Eurooppaa

Uusin suomalaisten tapaamispaikois-
ta sijaitsee Lyypekissä, missä kaupungin 
satamassa sijaitseva kiinteistö, Suomi-ko-
ti, avasi ovensa syksyllä 2000. Se poikke-
aa kaikista muista suomalaisten keskuksis-
ta siinä, että se on perustettu nimenomaan 
suomalaisia rekkakuskeja varten. He yöpy-
vät ja viettävät useitakin päiviä peräkkäin 
Lyypekissä, sen jälkeen kun Suomi liittyi 

Euroopan Unioniin ja kulkeminen maitten 
välillä yksinkertaistui. Lyypekissä oloaika 
sijoittuu usein viikonloppuun, koska Sak-
san lain mukaan rekat eivät tuolloin saa 
liikkua moottoriteillä. Kaikkiaan Suomen 
ja Saksan välillä liikkuvia rekkakuskia on 
yksistään Lyypekin ympäristössä noin 300. 
Yhteistä heille on huono Saksan kielen tai-
to ja siitä johtuvat vähäiset kontaktit pai-



296 – Saksa

kalliseen väestöön, yksinäisyys sekä va-
paa-ajan yksipuolisuus, johon usein liit-
tyy liiallinen alkoholin käyttö.101 Jo näistä 
syistä muutama heistä on tuonut suoma-
laisen perheensä Lyypekkiin, jonne on pe-
rustettu yhteinen koti. Erään haastateltavan 
mukaan Lyypekissä yhteistä aikaa jää per-
heelle enemmän kuin jos perhe asuisi Suo-
messa. Rekkakuski tarvitsee apua moniin 
asioihin, kuten asunnon hakuun, lääkäril-
lä tai poliisilaitoksella käyntiin tai vaikka-
pa kadonneen lompakon tai passin jäljit-
tämiseen. Näissä käytännön asioissa heitä 
auttaa Suomen kirkon palkkaama sosiaali-
kuraattori. Vuonna 2000–2008 sinä toimi 
Maija-Liisa Zawallich (ent. Bode).

Suomi-koti perustettiin suomenkieli-
sen seurakunnan jäsenten sinnikkään työn 
tuloksena. Muina osapuolina hankkeessa 
ovat Rekkakirkko Suomessa ja Hampurin 
merimieskirkko. Suomi-kodissa on sauna, 
oleskelutila, kanttini ja pieni kirjasto. Kes-
keinen palvelumuoto on majoittaminen, sil-
lä vain harvalla rekkakuskilla on Lyypekis-
sä asuntoa. Siksi luppoajat vietettiin aiem-
min omassa rekka-autossa läheisessä ”Au-
tohofissa” eli rekkakuskien parkkipaikal-
la. Suomi-kodissa on kahdeksan huonetta, 
joissa yleensä majailee kussakin 2–4 rek-
kakuskia. Tämä ei ole ongelma, sillä mie-
het vain harvoin ovat samaan aikaan huo-
neessa; lakisääteiset viikonloppu- ja viik-
kovapaat sattuvat harvoin saman huoneen 
asukkaille samaan aikaan.102

Monenlaisia kontakteja

Suomalainen yhdistystoiminta siis tarjo-
aa lukuisia mahdollisuuksia pitää yhteyttä 
muiden suomalaisten kanssa. Noin puolet 
vuoden 2000 kyselyyn vastanneista ilmoitti 
olevansa jollakin tavalla mukana siinä. Ak-
tiivisia ”yhdistysihmisiä” sen sijaan on vain 

pieni joukko (18 %). On myös monia, jotka 
eivät jostain syystä halua mukaan yhdistys-
toimintaan: se ei yksinkertaisesti kiinnosta, 
koska henkilöllä on paljon sosiaalisia suh-
teita valtaväestöön tai se ei kiinnosta enää 
varttuneemmalla iällä. Syynä voi olla myös 
se, ettei yhdistystoimintaa ole oman asuin-
paikan lähettyvillä. Kysymys on siten aina 
henkilökohtaisesta valinnasta. Saksalainen 
yhteiskunta tarjoaakin riittävästi vaihtoeh-
toja harrastamiseen; suomalaisessa yhdis-
tyselämässä käyminen tai siinä aktiivisesti 
toiminen on siten vain yksi monista mah-
dollisuuksista monien joukossa. Ne taas, 
jotka ovat yleensäkin aktiivisia ”yhdistys-
ihmisiä”, ovat yleensä jäseninä sekä suo-
malaisissa että saksalaisissa yhdistyksissä 
ja toimivat niiden johtoelimissä.

Organisoitujen mahdollisuuksien lisäk-
si saa Saksassa asuva suomalainen run-
saasti tietoa Suomesta lehdistön, interne-
tin ja television välityksellä. Frankfurtis-
sa toimii myös suomalaisten oma SISU-
radio. Vuonna 2000 enempi kuin puolet 
(56 %) tilasi Suomesta lehtiä, joita sitten 
vaihdetaan yhteisissä tapaamisissa, kahvi-
kekkereillä, kirjallisuuspiireissä tai muu-
ten vain. Siten yhden lehden lukijoiden 
määrä saattaa nousta hyvinkin suureksi. 
Sanomalehtien sijasta tilataan mieluum-
min aikakauslehtiä, sillä Suomen ajankoh-
taiset asiat ovat monelle pitkään maassa 
asuneelle jääneet vieraiksi ja kaukaisiksi. 
Nostalgisina muistona ja yhteytenä omaan 
suomalaiseen kotiseutuun jotkut tilaavat 
Suomesta ”oman kylän lehden”. Jos Suo-
men asiat tuntuvatkin Saksassa kovin kau-
kaisilta, sitä kiinnostuneempia suomalai-
set ovat oman asuinmaansa Saksan asiois-
ta, sillä 86 prosenttia heistä lukee saksa-
laisia sanomalehtiä paljon tai melko pal-
jon. Vajaa 5 prosenttia ilmoittaa, ettei lue 
saksalaisia lehtiä lainkaan. Ilmeisesti tässä 
on kysymyksessä kielellinen este, ts. huo-
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no saksankielen taito. Muitten maitten ul-
kosuomalaisten tai Saksan muitten ulko-
maalaisten asioista saksansuomalaiset ei-
vät olleet vuoden 1983 kyselyn mukaan 
erityisemmin kiinnostuneita. Kiinnostus 
on ilmeisesti kasvamaan päin. Siten vuo-
den 2000 kyselyn mukaan peräti puolet 
Saksassa asuvista suomalaisista olisi vä-
hintäänkin viikoittain kontaktissa mui-
hin ulkomaalaisiin. Mikäli mittariksi vali-
taan Emigrantin (nyk. Expatrium) tai Suo-
men Sanoman (yhdistettiin 1989 Suomen 
Siltaan) lukeminen, on kiinnostus nous-
sut myös kun kysymyksessä ovat muualla 
maailmassa asuvat suomalaissiirtolaiset: 
Kun vielä 1983 Suomen Sanoma oli tuttu 
vain ani harvalle, nyt jo noin puolet siirto-
laisista tunsi lehden. Emigrantti oli vuon-
na 2000 tuntematon 66 prosentille saksan-
suomalaisia.

Suomi-keskuksista voi lainata suoma-
laisia kirjoja. Niitä toivotaan myös esimer-
kiksi joululahoiksi suomalaisilta sukulai-
silta. Kirjojen lukijarinki saattaa olla hy-
vinkin laaja aikakauslehtien tapaan.

Paikkakunnilla, missä asuu suomalai-
sia, on yleensä myös vapaamuotoisia ryh-
mittymiä, jotka kokoontuvat enemmän tai 
vähemmän säännöllisesti yksityiskodeis-
sa. Tärkeätä on tavata silloin tällöin, saada 
puhua suomea ilman saksalaisia aviopuoli-
soita, ”nauraa suomalaisille jutuille”, juoda 
pullakahvit tai istua iltaa viinilasin ääressä. 
Monille tapaamisen syyksi riittää jo yksis-
tään se, että saa puhua suomea.103

Internet on tuonut Suomen yhä lähem-
mäksi siirtolaista. Suomenkieliset radion 
lyhytaaltolähetykset ovat suosittuja, ja mo-
nella on mahdollisuus katsella Suomen te-
levisiota satelliitin avulla. Euroopan Unio-
niin liittymisen myötä myös Saksan tiedo-
tusvälineet ottavat Suomen huomattavasti 
aiempaa aktiivisemmin huomioon. Suomi-
kulttuuriviikkojen lisäksi Saksassa järjes-

tetään vuosittain tai ainakin säännöllises-
ti monia muitakin tilaisuuksia, missä Suo-
mi on näyttävästi mukana. Niitä ovat esim. 
vuosittain järjestettävä ”Kieler Woche”, 
kansainvälinen viikon mittainen tapah-
tuma, missä suomalaiset esittelevät tuot-
teitaan ja ruokakulttuuriaan ja jonne joka 
vuosi kutsutaan Suomesta eturivin esiin-
tyviä taiteilijoita. Yhteispohjoismaisista 
esiintymisistä tärkeitä ovat ”Nordische Li-
teraturtage”, jotka järjestetään vuorovuosin 
Hampurissa ja Lyypekissä ja missä esiinty-
vät suomalaiset kirjailijat. ”Nordische Fil-
mwoche” taas esittelee Pohjoismaiden uu-
sinta elokuvatuotantoa. Tapahtumat kerää-
vät yhteen suuren joukon suomalaisia kult-
tuurin ystäviä.

Saksansuomalaisten kontaktit maassa 
asuviin toisiin suomalaisiin ovat nykyisin 
aina mahdollisia, jos vain on halua yhtey-
denpitoon. Kontaktien ylläpito on kuiten-
kin hyvin yksilöllistä siten, että kun toisel-
le riittää se ”että saa puhua suomea toisen 
suomalaisen kanssa”, panee toinen suuren 
arvon keskustelukumppanin persoonalli-
suudelle niin, ettei suomalaisuus sinänsä 
ole mikään syy olla yhteydessä toisiin suo-
malaisiin, vaan sen perustana on ”henkilö-
kohtainen ystävyyssuhde”.

Saksansuomalainen ylläpitää suomen 
kielen taitoaan usein toistuvilla Suomen 
matkoillaan. Vuonna 1983 tehdyn kyselyn 
mukaan hän matkusti entiseen kotimaahan-
sa keskimäärin kerran vuodessa. Suomes-
sa käynnin määrä riippuu kuitenkin suu-
resti siirtolaisuusajan pituudesta, henkilön 
ammatista ja hänen taloudellisesta tilan-
teestaan. Siten vain vähän aikaa Saksas-
sa asuneet, työkomennuksella siellä olevat 
ja hyvässä taloudellisessa asemassa elävät 
käyvät Suomessa useammin kuin jo kauan 
maassa asuneet, joiden kontaktit Suomeen 
ovat mm. lähiomaisten kuoleman takia vä-
hentyneet.
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Tavallisesti Suomessa omalla mökil-
lä järven rannalla viivytään usea viikko tai 
koko vuosiloma. Siellä perheen kieli yleen-
sä on saksa. Sukulaisissa vieraillessa onkin 
sitten mahdollista puhua suomea, jonka 
käyttöä hidastaa se, että usein keskustelut 
on käännettävä suomea huonosti taitavalle 
tai sitä kokonaan taitamattomalle aviomie-
helle. Tästä syystä monet saksansuomalai-
set tekevät ylimääräisen matkan Suomeen 
muutamaksi päiväksi ilman perhettä, jotta 
voivat kaikessa rauhassa keskustella suku-
laisten ja ystävien kanssa asioistaan omalla 
äidinkielellään.104

Sopeutumista kahdessa 
siirtolaispolvessa

Saksa on kotimaani – Suomi isänmaani

Suomalaisten muutto Saksaan oli voimak-
kaimmillaan 1960-luvun lopussa ja 1970-lu-
vun alussa. Muuttajina olivat tuolloin seik-
kailunhaluiset ja elämännälkäiset nuoret 
naiset, joiden lopullisen maahan jäämisen 
ratkaisi tavallisesti avioliitto saksalaisen tai 
joskus myös muun ulkomaalaisen miehen 
kanssa. He muodostavat saksansiirtolaisten 
ydinjoukon. Tästä syystä he ja heidän so-
peutumisensa etnisessä seka-avioliitossa on 
ollut tutkijoiden pääasiallisen kiinnostuksen 
kohteena.105 Keskeisenä siinä on ollut sel-
vittää näiden naisten akkulturaatioproses-
si ja siihen liittyen identiteettiin ja etnisyy-
teen liittyvät ongelmat. Sopeutuminen siinä 
on nähty etenevän tiettyjen etappien kautta, 
joista tässä esitetään yksinkertaistaen vain 
yksi malli.106

Mikäli suomalaistyttö muuttaa Saksaan 
nuorena ja naimattomana kuvaa sopeu-
tumista usein aluksi kritiikitön ihastelun 
kausi, jolle on ominaista saksalaisen yh-
teiskunnan, elintason, tapojen ja kommu-

nikaation kokeminen positiivisena ja suo-
malaista ihmisläheisempänä. Tämän kä-
sityksen luomiseen vaikuttaa saksalaisten 
positiivinen kiinnostus Suomea ja suoma-
laisuutta kohtaan sekä tärkeimpänä rakas-
tuminen ja seurustelu saksalaisen miehen 
kanssa. Elämä tuntuu silloin jännittävältä 
ja kiehtovalta. Moni kokee, että suomalai-
sen kulttuuri-identiteetin avoin osoittami-
nen on jo sinänsä avain saksalaisen ihmi-
sen suosioon ja yhteiskuntaan. Moni tuntee 
itsensä ihailluksi ja positiivisesti erilaisek-
si. Itsetunto on tuolloin korkealla ja maa-
ilma tuntuu olevan valloittamista varten.107 
Yhteistä näille siirtolaisille on tietynlainen 
rohkeus, pelottomuus ja vaikutelmien ha-
kemisen pyrkimys. Se on saanut nuoren ai-
koinaan lähtemään kotikylästään tai -kau-
pungistaan kauemmaksi kohti uusia koke-
muksia. Kronqvistin mukaan taustalla on 
ollut myös koulutuksellista kunnianhimoa 
ja menestysorientaatiota.108

Verrattain lyhyttä kritiikitöntä ihaste-
lun kautta seuraa avioliiton solmiminen, 
lasten syntyminen ja usean vuoden kestä-
vä aktiivisen sopeutumisen kausi. Suoma-
laisnaisten orientaatio muuttuu nyt perhe- 
ja lapsikeskeiseksi ja menestymisen kri-
teerit ovat siirtyneet perheen ja lasten hy-
vinvointiin. Sen aikana siirtolainen halu-
aa itse aktiivisesti ja tietoisesti sopeutua. 
Tavoitteena on arjen hallinta, jolle tärkeitä 
ovat rauha ja harmonia. Elämältä ei odo-
teta kovin paljon tapahtuvaksi ulkoisesti. 
Kausi on intensiivisesti perhekeskeistä, 
kuten tämän vaiheen monokulttuurisissa-
kin perheissä on todettu. Tässä vaihees-
sa suomalainen haluaa oppia hyvin sak-
san kielen, josta syystä hänen kontaktin-
sa muihin suomalaisiin saattavat olla mel-
ko vähäisiä. Koska aviomieskin vain har-
voin ymmärtää suomea, tuntuu suomen 
puhuminen lapselle usein turhauttavalta ja 
teennäiseltä:
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Alussa puhuin (suomea), mutta sitten  ¸
mulla rupes olemaan semmoinen tunne, 
että tää on eristäytymistä, kun kukaan ei 
ymmärrä, ees isä ei ymmärrä, mitä sää pu-
hut tän lapsen kanssa. Kun muuten kaikki 
puhuu vain saksaa ja sää yksin tän lapsen 
kanssa puhut suomee, niin jotenkin musta 
tuntu se keinotekoiselta.109

Tämä kausi sisältää myös negatiivisena 
koettuja asioita, etenkin jos suomalainen 
on asunut maassa vain lyhyen aikaa en-
nen avioitumistaan, lapset syntyvät heti 
avioliiton alussa ja koulutuksen saanut 
suomalainen jää saksalaisen käytännön 
mukaan kotiäidiksi. Vuosiin, jolloin lap-
set ovat pieniä, mies päivittäin pitkään 
töissä, mahdollisuudet kodin ulkopuo-
liseen harrastamiseen ja muitten tapaa-
misen vähäiset, liittyy voimakkaita yk-
sinäisyyden tunteita sekoittuneena koti-
ikävään. Nämä vuodet ovat usein siirto-
laisuuden vaikeimpia. Elämän rajoittumi-
nen kodin seinien sisälle, kotiäidin roolin 
oppiminen, selviytyminen saksalaisten 
sukulaisten kanssa, arkipäivän rutinoitu-
minen, miehen arkipäiväistyminen ja opi-
tun ammattitaidon rappeutuminen aiheut-
tavat ahdistusta, joka pahimmillaan saat-
taa aiheuttaa psyykkisiä ongelmia ja al-
koholisoitumista. Tänä kautena korostuu 
aviomiehen rooli opettajana ja henkilönä, 
joka tietää kaikki asiat aina paremmin. 
Sen seurauksena seurusteluajan itsenäi-
sesti ajattelevasta ja toimivasta suoma-
laistytöstä tuleekin epävarma, aina mie-
heltään neuvoa kysyvä epäitsenäinen ko-
tirouva. Asiaa pahentavat uudet sukulai-
set, etenkin anoppi, jonka käsitys kodin- 
ja lastenhoidosta on usein kovin erilainen 
kuin miniän.110 Tästä kertoo vuonna 1931 
syntynyt ja 1962 saksalaisen kanssa avi-
oitunut suomalainen muutaman avioliit-
tovuoden jälkeen:

Mieheni oli kaikesta huolehtivaa tyyppiä,  ¸
arvosteli kaikkea ja määräsi kaikesta. Oltu-
ani lähes koko elämäni omalla vastuulla, oli 
tämä alkuvuosina hauskaa ja helppoa. Mut-
ta samalla epäitsenäistyin.111

Ongelmaa saattaa pahentaa vielä se, että 
anopin ja aviomiehen toimintaa määrää sak-
salainen normisto, josta syystä mies luottaa-
kin enemmän äitinsä kuin vaimonsa näke-
myksiin. Monilla on käsitys, että parasta vai-
molle on sopeutua mahdollisimman hyvin 
saksalaiseen elämänmenoon, elää ”Saksas-
sa saksalaisena”. Aviomies ei ole pystynyt 
sisäistämään vaimonsa erilaista kulttuuri-
identiteettiä, ei ymmärrä sitä, että suomalai-
nen identiteetti on jotain sellaista, mikä vai-
kuttaa suureen osaan sitä, mitä vaimo ajatte-
lee ja miten hän toimii. Suomalaisuus ei ole-
kaan ikään kuin vain jokin ”harrastus”, jota 
harjoitetaan joissakin tietyissä tilanteissa – 
suomalaisten kanssa, kodinsisustuksessa tai 
kun perheessä on vieraita – vaan se on osa 
perheen arkipäivää, joka ilmenee puheessa, 
kielessä, tekemisessä ja valinnoissa. Tämä 
erilaisuuden kohtaaminen oman perheen 
arjessa johtaa väistämättä myös konfliktei-
hin. Konfliktien välttämiseksi suomalainen 
pyrkii noudattamaan miehensä mieltä, te-
kemään kaiken ”mahdollisimman oikein”. 
Hän haluaa onnistua avioliitossa, josta suo-
malaiset omaiset esittivät pahoja aavistuksi-
aan, varoittivat ja pyysivät vielä kerran har-
kitsemaan. Avioero tässä vaiheessa on mo-
nelle psyykkisesti kestämätön asia, koska se 
tarkoittaisi epäonnistumisen myöntämistä ja 
paluuta takaisin Suomeen.

Näinä vuosina suomalainen saattaa ajau-
tua eräänlaiseen kulttuuriseen eristäytymi-
seen: saksalaista yhteiskuntaa hän ei vielä 
hallitse ja suomalaisesta hän on kääntynyt 
omaehtoisesti tai käytännön pakosta pois.

Aktiivisen sopeutumisen kautta lieven-
tää se, jos suomalainen on ennen avioitu-
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mistaan opiskellut tai työskennellyt jo pi-
tempään Saksassa. Kun saksan kielen op-
piminen, saksalaisen yhteiskunnan käy-
tännön asioiden, kommunikaatiomuotojen 
ja ihmisten mentaliteetin hallitseminen on 
opittu jo ennen avioliittoa ja lasten synty-
mää, ovat edellytykset tasavertaiseen yh-
teiselämään otollisemmat ja vähemmän 
konfliktialttiit.

Suomalainen tuskin selviää siirtolaisuu-
destaan ilman konfliktin eli identiteettikrii-
sin kautta. Sen intensiivisyydestä, kestos-
ta ja henkilökohtaisesta kokemisesta riip-
puu, kääntyykö sopeutuminen tämän jäl-
keen saksalaisen vai suomalaisen kulttuu-
rin suuntaan, vai muuttuuko se objektiivi-
seksi sopeutumisen kaudeksi, positiiviseksi 
integraatioksi.

Konfliktin kausi alkaa lisääntyvänä 
saksalaisen yhteiskunnan arvostelemisena 
ja sen vertaamisena suomalaiseen, missä 
kaikki tuntuu olevan paremmin. Tämän il-
maisee yksi haastatelluista:

Saksa on maa:
Ilman aurinkoa
Kukat ilman tuoksua
Ihmiset ilman tunteita.112

Nyt siirtolainen ei enää haluakkaan sopeu-
tua kaikista vastuksista huolimatta, vaan 
esittää kritiikkiä ympäristöään ja omaa it-
seään kohtaan ilmaistessaan:

Yhtäkkiä en vaan enää halunnut teh- ¸
dä niin kuin minun odotettiin tekevän, en 
halunnut enää muuttua, olin jo muuttu-
nut tarpeeksi. Halusin olla se mikä olin tai 
mikä aiemmin olin ollut. En enää halunnut 
muuttua, muuttukoot toiset, mutta minä ha-
luan olla minä.113

Kielitaidon kohentuessa kalvaa kuitenkin 
usein tunne, että lopultakin vain omalla 

suomen kielellä voi ilmaista todelliset aja-
tuksensa, kuten seuravasta haastatteluot-
teesta käy ilmi:

Kymmenen vuoden jälkeen, vaikka pu- ¸
hunkin hyvin saksaa en silti tunne tulevani 
täysin ymmärretyksi. Ennen kaikkea huu-
mori ei toimi vieraalla kielellä. Ehkäpä 
saksaksi on vaikea vitsailla – saksalaiset-
han ovat kuuluisia huumorintajuttomuu-
destaan. Minulle on ainakin selvää, missä 
juureni ovat. Ajattelen usein muuttoa takai-
sin Suomeen, mutta toisaalta muistan erit-
täin hyvin, miten sieltä aikoinani lähdin.114

Avioliitto joutuu tuolloin kovalle koetuk-
selle. Hallitessaan kielen ja saksalaisen yh-
teiskunnan normiston, menettää aviopuo-
lison rooli opettajana merkitystään. Avio-
puolisot kokevat nyt toisensa kielellisesti 
tasavertaisempina kumppaneina. Vasta nyt 
suomalainen näkee aviopuolisonsa objek-
tiivisesti tämän kulttuuritaustaa vastaan. 
Mahdollinen koulutuksellinen ero, jolla 
avioliiton alussa ei kielellisen etumatkan 
takia ollut merkitystä, alkaa nyt tuntua, 
kun asioista keskustellaan tasavertaisina. 
Tulee uudelleen arvioinnin aika. Tarve töi-
hin menoon tai itsensä uudelleen koulutta-
miseen on nyt voimakkaimmillaan. Tämä 
aiheuttaa perhe-elämän kriisin, sillä mie-
hen ja lasten on vaikeata luopua mukavasta 
elämästä, jolloin vaimo oli kotiäitinä. Suo-
malaisnaiselle kodin ulkopuolinen työssä-
käynti on kuitenkin usein keskeinen elä-
män arvo. Kotikeskeinen orientaatio alkaa 
antaa sijaa työn kautta saavutettavalle me-
nestymisorientaatiolle:

Mut tää avioliiton aika, tästä mää en oo  ¸
ollenkaan tyytyväinen, koska mulla on sel-
lainen tunne, että mää elän toisen siivellä. 
Mies on hyvin huolehtiva….mulla on hy-
vin vähän aikaa itselleni loppujen lopuksi, 
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vaikka olen kotona, että luulis, että olis…
Ehkä sen takia mulla on semmoinen halu 
päästä töihin – ei rahan takia – vaan mulla 
ois sitten oma tehtävä ja paikka ja enem-
män sisältöä elämässä.115

Viimeistään nyt suomalainen ymmärtää 
kaksikielisyyden vääjäämättömät edut: las-
ten mahdollisuuden kaksoiskansalaisuu-
teen, seurusteluun suomalaisten sukulais-
ten kanssa, opiskeluun ja työhön Suomessa 
sekä rikkauden keskustella heidän kansaan 
omalla äidinkielellään. Seurauksena on las-
ten vieminen kielikouluun ja pitkät lomat 
Suomessa, jolloin lapset itse omakohtai-
sesti tajuavat kaksikielisyyden edut. Pelko 
siitä, että mahdollisen avioeron sattuessa 
lapset määrätään yksikielisinä ja -kulttuu-
risina isälle, mobilisoi suomalaisen kaikki 
voimat kaksikieliseen kasvatukseen. Tämä 
ilmenee mm. kirjeestä, jonka suomalainen 
kirjoitti kriisitilanteessa miehelleen:

Toivoin koko ajan, että lapseni oppisi- ¸
vat tuntemaan kotimaani, perheeni ja kie-
leni paremmin kuin Sinä tunnet. Minulle 
on myös äärettömän tärkeätä että voin pu-
hua lasteni kanssa omalla äidinkielelläni. 
Kun sanot, että haluan vain usuttaa lapset 
Sinua vastaan kielen avulla, jota Sinä et 
ymmärrä, olet satuttanut minua enemmän 
kuin uskotkaan.116

Ratkaiseva merkitys avioliiton jatkumisel-
le on miehen suhtautuminen muuttunee-
seen tilanteeseen. Mikäli hän tässä vaihees-
sa tukee vaimonsa alkuperäistä suomalais-
ta kulttuuri-identiteettiä, ts. on oppinut ar-
vostamaan suomalaisen naisen roolikuvaan 
liittyviä perusarvoja, ovat avioliiton jatku-
mismahdollisuudet hyvät. Tärkeänä merk-
kinä siitä on, että hän tietoisesti kannustaa 
vaimoaan toimimaan tämän parhaiten har-
kitsemallaan tavalla. Tähän liittyy myös 

vaimon kannustaminen lastensa kaksikieli-
seen kasvatukseen.

Mikäli aviopuoliso taas yksipuolisesti 
puolustaa omia kulttuurisia arvojaan saattaa 
seurauksena olla avioero. Tämä ei tarkoita 
välttämättä sitä, että hän varsinaisesti kiel-
täisi suomen puhumisen kodissaan tai vai-
monsa ”suomalaiset harrastukset”, vaan että 
vaimon suomalainen kulttuuri-identiteet-
ti on hänelle ”yhdentekevä”, eikä hän siksi 
myöskään kannusta vaimoaan tämän ratkai-
suissa. Välinpitämättömyys voikin olla suo-
ranaista vastustusta pahempaa, se koetaan 
usein loukkaavaksi ja alentavaksikin.

Vuoden 1983 kyselyn jälkeen saksalais-
suomalaisten avioerojen määrä onkin ollut 
nousussa: Kun eronneiden ja leskien mää-
rä vuonna 1983 oli vain noin 5 prosent-
tia koko otannasta, oli yksistään eronnei-
ta vuoden 2000 otannassa 7,6 prosenttia. 
Hyvin usein eronneet suomalaiset kuiten-
kin solmivat uuden avioliiton saksalaisen 
kanssa, nyt henkisesti aikuistuneempina ja 
kypsyneinä sekä alusta saakka partnerinsa 
kanssa tasavertaisina kumppaneina.

Monista vaikeuksista huolimatta pää-
osa suomalaisnaisista on vuosien jälkeen 
integroitunut hyvin saksalaiseen yhteis-
kuntaan ja perhe-elämään.117 Tämä ob-
jektiivisen sopeutumisen kausi on hyväk-
symisen ja kompromissien kautta, objek-
tiivisen minän ja ympäristön tarkastelua. 
Suomalaisen alkuperäinen kulttuuri-iden-
titeetti on vahva ja tasapainossa ympäris-
tön kanssa, mutta hänellä on silti toimivat 
suhteet valtaväestöön. Siirtolainen on si-
säistänyt sen tosiasian, ettei vertailemalla 
voita mitään. Entinen kotimaa nähdään nyt 
arvokkaana kulttuuriperintönä, oman iden-
titeetin tukipylväänä, jota ei ole tarvetta 
korostaa liioitellusti. Suomesta on tullut 
emotionaalisesti tärkeä isänmaa, missä on 
mukava viettää lomia. Saksa on nyt koti-
maa, jonne on hyvä palata. Siellä ovat per-
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he, lapset ja lapsenlapset ja siksi siellä on 
hyvä myös viettää vanhuuden päivät. Siir-
tolaiset analysoivat:

Arvostan ja olen ylpeäkin suomalaisuu- ¸
desta, mutta en halua ylikorostaa sitä, se 
on minulle tosiasia, itsestään selvyys. En 
halua kuitenkaan esiintyä tyyliin ”minä 
olen suomalainen”. Suomalaisuuteni on 
minussa sisällä, ulkoisella asuinpaikalla ei 
ole silloin kovin tärkeää merkitystä.118

Olen asunut 32 vuotta tässä samassa ta- ¸
lossa perheeni kanssa. Mutta ollessani Suo-
messa kesämökillä tunnen oloni myöskin 
”kotoisaksi”. Oikeastaan kotini on omassa 
päässäni, mitä kannan aina mukanani, jo-
ten tunnen oloni joka paikassa kotoisaksi. 
Suurin muutos elämäni ”arvo-asteikossa” 
Saksaan muuttamisen jälkeen on tapahtu-
nut suhtautumisessani ns. isänmaallisuu-
teen. Niin hieno asia kuin se voi ollakin, 
näen siinä nyt naurettavia ja jopa vaaral-
lisiakin piirteitä. Minusta ei ole enää min-
kään maan ”lipun heiluttajaksi”! Arvostan 
enemmänkin yleisinhimillisiä arvoja.119

Suomalaisten integroitumista saksalaiseen 
yhteiskuntaan tukee myös internetkysely, 
jossa kysyttiin siirtolaisten samastumista 
jompaan kumpaan maahan, ts. sitä tuntee-
ko itsensä enemmän suomalaiseksi vaiko 
saksalaiseksi. Tuloksena oli että kaikista 
vastanneista yli 80 prosenttia tunsi itsensä 
ensisijaisesti suomalaiseksi ja 15 prosenttia 
sekä suomalaiseksi että saksalaiseksi. Vain 
2 prosenttia kyselyyn vastanneista myön-
si sopeutuneensa niin hyvin saksalaiseen 
yhteiskuntaan, että samastuvat myös sak-
salaisiksi. He kuuluvat siirtolaisiin, jotka 
ovat asuneet kauimmin Saksassa. Siten täs-
säkin siirtolaisuusajan pituus korreloi suo-
raan sopeutumisen asteeseen.

Objektiivisen sopeutumisen kaudel-
la siirtolaisella on henkistä pääomaa antaa 
arvoa myös saksalaiselle kulttuurille, tun-
nustaa sen positiiviset puolet ja nähdä eri-
laisuus rikkautena, oman henkisen kasvun 
ja mahdollisuuksien kasvualustana. Siten 
siirtolaisten mielestä hyviä puolia Saksas-
sa ovat sen keskeinen sijainti Euroopassa, 
laaja ja monipuolinen kulttuuritarjonta, ih-
misten avoimuus, älykkyys, kohteliaisuus 
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ja sosiaalisuus, korkea elintaso, miellyttävä 
ilmasto, työ-, opiskelu- ja harrastusmahdol-
lisuuksien monipuolisuus, perhe ja hyvät 
ystävät, kansainvälisyys, vapaa ilmapiiri 
ja yleinen järjestys.120 Tähän objektiiviseen 
tarkkailuun liittyy myös uuden kotimaan 
negatiivisten piirteiden analysointi. Nii-
tä olivat vastaavasti saksalaisten jäykkyys, 
itsekeskeisyys, konservatiivisuus, rasismi, 
tärkeily ja nurkkakuntaisuus. Myymälöiden 
henkilökuntaa ja kauppojen kassaneitejä pi-
dettiin töykeinä ja huonosti käyttäytyvinä. 
Huonoa oli myös liikenteen paljous ja väen-
tiheys, materialismi, kiire ja byrokratia sekä 
luonnon saastuneisuus. Kotiäitiys oli joille-
kin vaikea asia hyväksyä, mutta oli myös 
niitä, jotka näkivät sen positiivisena mah-
dollisuutena hoitaa itse omat lapsensa.121

Perhe-elämässä saksalaiset ja suomalai-
set kulttuurielementit vuorottelevat ja se-
koittuvat aina sen mukaan, mikä milloinkin 
on tarkoituksenmukaista. Tämä on mahdol-
lista vain mikäli aviomieskin on hyväksy-
nyt vaimonsa kulttuurisen erilaisuuden ar-
jen perustana.

Sopeutumista ja identiteettiä voidaan 
tarkastella myös tilastollisesti vuoden 2000 
nettikyselyn vastausten avulla. Siitä ilme-
nee, että ”viihtyminen nykyisessä asuin-
maassa” korreloi suoraan muuttovuoden 
kanssa: ennen vuotta 1959 muuttaneet viih-
tyivät joko erittäin hyvin tai hyvin – melko 
huonosti viihtyviä alkoi ilmaantua yksit-
täin vasta 1990-luvulla muuttaneissa. Noin 
60 prosenttia kaikista vastanneista kertoi 
viihtyvänsä Saksassa vähintäänkin hyvin.

Hyvä viihtyminen uudessa kotimaassa 
korreloi koti-ikävän kanssa. Kaikista vas-
tanneista vain vajaa kolmasosa tunsi pal-
jon tai melko paljon kaipausta Suomeen; 
60 prosenttia oli niitä, jotka eivät kaivan-
neet Suomeen juuri lainkaan. Yllättävää 
on kuitenkin, että niissäkin siirtolaisis-
sa, jotka olivat muuttaneet maahan ennen 

vuotta 1959, oli vielä henkilöitä, jotka ker-
toivat kaipaavansa edelleen melko paljon 
Suomeen.

Tärkein kaipauksen kohde oli Suomen 
luonto. Tämän ymmärtää jo siitäkin syys-
tä kun tiedetään, että suuri osa siirtolaisista 
on kotoisin juuri järvisuomen maisemista. 
Luontoon liittyi siirtolaisilla monta positii-
vista asiaa: kesämökki, rantasauna, luonnon 
rauha, väljyys, järvet, vuodenaikojen vaih-
telu ja Suomen yötön suvi tai luminen talvi. 
Sen kiteyttää eräs tiedonantaja seuraavasti:

Luontoa, rauhaa, luonnon puhtautta  ¸
kaipaan. Hyvää kotisaunaa koivuilla läm-
mitettynä, Saimaan rannassa. Honkien hu-
minaa ja hiljaisuutta. Vaikka kuitenkin tyk-
kään ihmisistä, mutta on mukava olla sel-
laista aikaa vain itselleni. Missä voit läh-
teä kanootilla jonnekin tai kiivetä kalliol-
le, missä kilometrien päähän näet Saimaan 
saaristoa? Voiko hienompaa ollakaan, mis-
sä voi funtsia juttuja kuin siellä. Sellaista 
mä kaipaan.122

Näiden rinnalla kaivattiin sukulaisia ja ys-
täviä sekä välittömiä ja huumorintajuisia 
suomalaisia ihmisiä. Ehkä yllättävääkin on 
että yhdistyneessä Euroopassa, missä saata-
villa on melkein mitä kulutustavaraa tahan-
sa, suomalaiset siirtolaiset kaipasivat ruis-
leipää, mämmiä ja talkkunaa ts. lapsuuden 
ajan makuelämyksiä, suomalaista ruokaa:123

…äitin tekemää ruisleipää ja jotain  ¸
omenalimsaa, Turun sinappia ja HK:n 
blöödiä. Ne on tämmöisiä tosi tyypillisiä 
juttuja, mutta se on kai se meidän maku. 
Semmoisia kaipaan ... Karjalanpiirakoita, 
niihin tulee niin kuin himo ja mansikkakak-
ku. Suomalaiset mansikat ovat niin tavat-
toman hyviä. Silakkapihvit, joita täällä ei 
saa. Ne tulee mieleen, varsinkin näin en-
nen lomaa.124
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Joillakin saksalaisilla paikkakunnilla ovat 
suomalaiset tarttuneet myös tähän asiaan 
perustamalla ravintoloita tai kauppoja, 
joista saa aitosuomalaisia ruokatarvikkeita. 
Esimerkiksi Kölnissä on saksalainen leipu-
ri, joka valmistaa suomalaisen reseptin mu-
kaan tilauksesta siirtolaisille leipää. Suo-
malaisruuan ”markkinaraon” on löytänyt 
myös Münchenissä sijaitseva ja vuodesta 
1994 toimiva ”Feinkost und Partyservice 
Ripatti & Wellmann”. Sen omistaa suo-
malais-saksalainen pariskunta, joka tarjo-
aa müncheniläisille lounasaikaan aitosuo-
malaista makaronilaatikkoa, kesäkeittoa tai 
silakkapihvejä ja josta voi ostaa itselleen 
vaikkapa Elovena kaurahiutaleita tai Turun 
sinappia.

Kahden kulttuurin kasvatit – 
suomalaisia vai saksalaisia?

Saksassa asuu nykyisin arviolta noin 7000–
10 000 Saksassa syntynyttä suomalaisiir-
tolaisen lasta. Koska suomalaisten muutto 
Saksaan ja siihen välittömästi tai myöhem-
min liittyvä avioituminen saksalaisen kans-
sa oli voimakkainta vuosina 1968–1972, 
ovat saksansuomalaisten lapset nykyisin 
pääosin nuoria aikuisia, joista osa on jo avi-
oitunut ja saanut jälkeläisiä. Muuttajapolven 
lapset ovat käyneet saksankielistä päiväko-
tia ja koulua ja saaneet koulutuksensa Sak-
sassa. Ystävät ja naapurit ovat saksalaisia, 
kuten myös monet sukulaiset, joiden kans-
sa ollaan yleensä enemmän yhteydessä kuin 
Suomessa asuviin isovanhempiin, setiin, tä-
teihin ja serkkuihin. Mikäli toisen polven 
suomalainen on naimisissa, aviopuoliso 
on lähes poikkeuksetta saksalainen, vaikka 
poikkeuksiakin on.125 Näiden toisen polven 
suomalaisten ensimmäinen kieli on saksa ja 
heillä on myös Saksan kansalaisuus. Mikäli 
he ovat 21. ikävuoteensa mennessä voineet 

osoittaa kontaktinsa Suomeen, voi heillä li-
säksi olla myös Suomen kansalaisuus. Vi-
rallisesti heidät kuitenkin luokitellaan Sak-
san kansalaisiksi, mistä syystä he eivät näy 
Saksan ulkomaalaistilastoissa.

Vuoden 2000 kyselyssä kysyttiin sak-
sansiirtolaisten lasten kansalaisuutta. Siitä 
ilmenee, että perheen vanhimmista lapsis-
ta lähes 44 prosentilla oli sekä Suomen että 
Saksan kansalaisuus, toiseksi vanhimmis-
ta lapsista noin 48 prosentilla, kolmannella 
lapsella 39 prosentilla ja jos perheessä oli 
neljäskin lapsi, heistä yli 60 prosentilla oli 
kaksoiskansalaisuus.

Monella näistä toisen polven suomalai-
sella on puhtaasti suomalainen nimi. Hei-
dän joukossaan on Ilmareita, Hilkkoja, 
Leenoja, Liisoja, Kaijoja, Eskoja, Petterei-
tä ja Laureja. Vielä useammin tapaa suo-
malaiselta kuulostavia nimiä, jotka kuiten-
kin on kirjoitettu saksalaisittain. Näitä ovat 
esim. Arne, Lisa, Tina ja Lena. Mikäli per-
heessä on kolme lasta, on hyvin yleistä, että 
ensimmäinen saa puhtaasti suomalaisen ni-
men ja toinen lapsi kaksoisnimen, josta toi-
nen on suomalainen, toinen saksalainen. 
Kolmannella lapsella onkin sitten puhtaasti 
saksalainen etunimi. Tämä ilmiö heijastaa 
ikään kuin mikrotasolla myös suomalaisen 
vanhemman sopeutumista saksalaiseen yh-
teiskuntaan. Suomalaisuus ei näy vain ni-
missä, vaan myös näiden lasten huoneissa, 
jossa on Suomea kuvaavia julisteita, koris-
te-esineitä, puukkoja, Iittalan lasia ja Ara-
bian posliiniastioita.126 Kirjahyllyssä on 
pari Suomesta kertovaa kirjaa ja valokuva-
albumi, mihin on taltioitu lapsuuden loma-
kuvia perheen omistamalla mökillä Järvi-
Suomessa.

Jo kaikki edellä oleva kertoo kontak-
teista Suomeen. Onkin kiinnostavaa tietää, 
miten toisen polven suomalaiset näkevät 
itse suomalaiset juurensa ja millainen suh-
de heillä niihin on. Tarkemmin tässä on ky-
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symys identiteetistä: Millainen asema näi-
den henkilöiden identiteetin muodostumi-
sessa on ollut suomen kielellä ja suoma-
laisella kulttuurilla yleensä? Miten he itse 
näkevät itsensä: suomalaisina vai saksalai-
sina vai keinä? Koska toisen polven sak-
sansuomalaisista ei ole tehty sellaista laa-
jempaa tutkimusta, jonka tuloksia voitai-
siin yleistää koskemaan kaikkia Saksassa 
asuvia toisen polven suomalaisia, tukeudu-
taan tässä Pohjois-Saksassa Tuomi-Niku-
lan tekemään kyselyyn, johon osallistui 38 
saksalais-suomalaisen perheen 16–29-vuo-
tiasta nuorta.127 Sen tulokset ovat paikoin 
yhteneväisiä Kronqvistin (1992) selvityk-
sen kanssa.128

Toisen polven suomalaiset ovat oppineet 
tuntemaan kaksi erilaista kulttuuria, mutta 
säästyneet muuttajapolvelle ominaisilta so-
peutumisongelmilta. Saksassa syntyneinä ja 
kasvaneina he omaksuvat saksalaisen kult-
tuurin arvot, asenteet ja kielen. Suomalai-
suuden osuus lapsen sosialisaatioprosessis-
sa riippuukin siten lähes yksinomaan suo-
malaisen vanhemman aktiivisuudesta.

Tässä sosiaalistumisprosessissa on kie-
li avaimena kulttuuriin. Näin myös toi-
sen polven saksansuomalaisilla, joista vii-
si 38 kyselyyn osallisuneesta sanoi osaa-
vansa suomea erinomaisesti ja 22 ”jonkin 
verran” tai ”niin paljon että toimeen tul-
laan”. Loput 11 nuorta myönsivät, etteivät 
he osaa tai ymmärrä suomea lainkaan. Lä-
hemmässä tarkastelussa ilmeni, että kielen 
puhuminen ja sen ymmärtäminen voivat 
olla eri asia: moni kertoi kyllä ymmärtä-
vänsä ”melkein kaiken”, mutta puhuminen 
tuotti suuria vaikeuksia. Myös kielen käy-
tön variaatiot arkipäivän kommunikaatios-
sa vaihtelivat.

Luonnollisimmin suomenkielen oppi-
minen on tapahtunut kotona äidin kanssa. 
Suomen kielen puhuminen lapselle on ol-
lut monesta suomalaisäidistä vaikea teh-

tävä, sillä lapsilla on ikäkausia, joina he 
kieltäytyvät puhumasta vähemmistökieltä. 
Yhtenä syynä lapsella tähän on mm. pel-
ko erottautua muista samanikäisistä. Rat-
kaisuna on ollut lähettää lapsi Suomeen lo-
malle saksaa osaamattomien isovanhempi-
en luokse. Tällöin lapsi itse omaehtoises-
ti oppii ymmärtämään kielen merkityksen 
ja sen että yleensä on olemassa maita ja ti-
lanteita, joissa saksalla ei enää pärjääkään. 
Kaksikielisyyden edut valkenevat lapsel-
le usein kuitenkin vasta myöhemmällä iäl-
lä. Tällöin nuoret tajuavat, mitä mahdol-
lisuuksia kaksikielisyys voi tuoda muka-
naan, kun valittavana on Suomen ja Saksan 
väliltä opiskelupaikka, työpaikka tai vaik-
kapa armeijan käynti.

Valintamahdollisuudet lisääntyvät eri-
tyisesti niillä nuorilla, joilla on kaksois-
kansalaisuus. Sen edellytyksenä oli aiem-
min suomen kielen kohtalainen osaami-
nen, mikä osaltaan motivoi kielen oppimi-
seen. Nuorten suhtautuminen Suomeen on 
kuitenkin erilainen kuin heidän suomalai-
sen vanhempansa, jolla on Suomeen syvä 
emotionaalinen suhde liittyen hänen lap-
suus- ja nuoruusmuistoihin. Sen sijaan suu-
rella osalla toisen polven suomalaisia suh-
de Suomeen on enemminkin rationaalinen: 
Suomi on näkökulman laajentamisen mah-
dollisuus, ja se on mainio paikka, jossa voi 
viettää lomaa. Siten kaksoiskansalaisuuden 
edut nähdään hyvin käytännöllisesti. Tämä 
ilmaistiin toistuvasti seuraavin sanoin:

Täytyy vain näyttää oikeata passia oi- ¸
keassa maassa.129

Rationaalista Suomi-suhdetta ei kuitenkaan 
voi yleistää. Erityisesti nuorilla, jotka ovat 
syntyneet 1970-luvulla tai sen jälkeen on 
usein havaittavissa poikkeuksellisen emo-
tionaalinen suhtautuminen Suomeen. Asi-
an ilmaisee Hanna seuraavasti:
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Monesti minulla on kaipuuta, kuin ko- ¸
ti-ikävää Suomeen. Kun sitten olen siellä, 
tunnen sellaista kummallista kotiseuturak-
kautta, kummaa tunnetta, jota en oikein 
osaa selittää. Hyvä tunne se on. Tunnen 
kuuluvani Suomeen, olevani suomalainen 
niin paljon että voin sanoa: Siellä haluai-
sin nyt asua aina, niin olisi hyvä, siellä ha-
luan olla.130

Kaikki äidit eivät puhu suomea lapsilleen. 
Syyt tähän ovat monet ja usein yhteydessä 
siirtolaisuusajan pituuteen ja aviopuolison 
suomenkielen taitoon. Siten suomalaisäi-
dit, jotka ovat asuneet vasta vähän aikaa 
Saksassa ja joilla myös kielellisen sopeutu-
misen tarve on suuri, kokevat suomen pu-
humisen lapselleen omaa kielenkehitystä 
estävänä tekijänä. Mikäli taas suomalainen 
on ollut hyvin pitkään Saksassa ennen en-
simmäisen lapsensa syntymistä ja sopeutu-
minen saksalaiseen yhteiskuntaan on myös 
kielellisesti pitkällä, saattaa hänestä olla 
vaikeata alkaa puhua lapselleen suomea. 
Ennen 1980-luvulla jaettua tietoa kaksikie-
lisyyden kiistattomista eduista oli saksa-
laisen lastenlääkärikunnan piirissä vallal-
la käsitys, että kaksikielisyys olisi lapselle 
vahingollista, siten ettei lapsi oppisi kum-
paakaan kieltä kunnolla. Tämä esti monia 
suomalaisäitejä puhumasta lapselleen äi-
dinkieltään siinä pelossa että heidän lapsis-
taan tuli ”puolikielisiä”. Asiaan vaikuttivat 
myös saksalaiset isovanhemmat, jotka pel-
käsivät lapsen oppivan heille tuntematonta 
suomea, mikä taas olisi ollut esteenä yhtei-
selle kommunikaatiolle.

Keskeinen asema lapsen kaksikielisyys-
kasvatuksella on ollut perheen saksalaisel-
la tai ulkomaalaisella puolisolla. Mikäli hän 
hallitsee tai ainakin jonkin verran ymmär-
tää suomea, ei useinkaan ole mitään estettä 
sille, etteikö suomalainen aviopuoliso voi-
si halutessaan puhua lapselleen pääsääntöi-

sesti äidinkieltään. Näin kuitenkaan ei ole 
useinkaan asia, vaan äidin ja lapsen välinen 
keskustelu saattaa monesta kieltä taitamat-
tomasta isästä tuntua salakieleltä, mistä hä-
net on suljettu pois. Tällaisessa tilanteessa 
hän jopa saattaa kieltää suomen puhumi-
sen kodissa. Ja vaikka hän ei suoranaises-
ti kieltäisikään, jo pelkkä välinpitämättö-
myys vaimon äidinkieltä ja usein myös hä-
nen edustamaansa kulttuuria kohtaan saat-
taa laskea siirtolaisen motivaatiota oman 
kielen välittämiseen lapselle. On kuitenkin 
myös monia tilanteita, joissa suomalainen 
ei voi puhua suomea lapsensa kanssa. Näi-
tä ovat saksalaisten sukulaisten ja ystävien 
vierailut, lapsen auttaminen koulutehtävissä 
ja yleensä kaikki sosiaaliset tilanteet, missä 
on mukana suomea taitamattomia henkilöi-
tä. Suomen kieli kaikuukin perheissä vain 
harvoin: vuoden 2000 kyselyn mukaan, oli 
saksa kotikielenä 80 prosentissa perheitä. 
Pääasiassa suomea puhuttiin 16 prosentis-
sa perheitä. Jäljelle jääneissä perheissä koti-
kieli oli joko suomi tai jokin muu kieli kuin 
saksa. Syy saksan valta-asemaan perheen 
kommunikaatiokielenä onkin se, että vain 
osa saksalaisista aviopuolisoista hallitsee 
edes tyydyttävästi suomen.

Vaihtoehtona monelle suomalaiselle on 
viedä lapsensa kielikoulun ”kielikylpyyn”, 
josta melkein kaikilla tutkimukseen osal-
listuneilla oli kokemuksia. Monelle matka 
viikoittain kokoontuvalle kielikoululle oli 
pitkä, eli kielikouluja ei ole läheskään joka 
paikkakunnalla. Nuoret itse pitivät ongel-
mana sitä, että ryhmät ovat usein hyvin eri-
tasoisia: Pienten ryhmässä on erinomaises-
ti puhuvia ja myös niitä, jotka eivät taida 
suomea juuri olleenkaan. Näin myös isojen 
luokassa. Kielikoulu kiinnostaakin useim-
pia vain ”pienenä ollessa”, sillä iän karttu-
essa tulee muita harrastuksia. 

Ongelmana oppimismotivaatiolle on 
se, että nuorilla on liian vähän käytännön 
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mahdollisuuksia puhua suomea. Yhtenä 
mahdollisuutena olisi saksalais-suoma-
laisten nuorten seura-  ja harrastustoiminta. 
Kuitenkin sopivien ja nuorisoa kiinnosta-
vien toimintojen löytyminen on vaikeata. 
Tämän on todennut myös Suomenkielisen 
Kirkollisen Työn keskus, joka tarjoaa rip-
pikoulujen lisäksi mm. vuosittain kokoon-
tuvia Jesus-Treffejä, taideleirejä, sauna-il-
toja ja motivaatioleirejä. Muita ehkä suo-
sitummaksi on muodostunut Gemeinschaft 
Finnisch–Deutscher Jugendlichen (‘suo-
malais-saksalaisen nuorison seura’), joka 
on perustettu 1989. Sen tärkein elin on 4–5 
kertaa vuodessa kokoontuva nuorisoraati, 
jossa äänivaltaisten jäsenien ikä on alle 26 
vuotta. Päämääränä on Suomi-tietouden ja-
kaminen nuorten omilla ehdoilla ja kontak-
tien solmiminen Suomeen. Tärkein tapah-
tuma on vuosikokous,”Jugendtreff”.

Saksalais-suomalaisten nuorten tapaa-
misilla on positiivinen vaikutus nuorten 
Suomi- tietouden lisäämisessä ja kontakti-
en solmimisessa toisiin saksalais-suoma-
laisten perheiden lapsiin. Toteamus, jonka 
mukaan ”on upea kokemus todeta, että on 
olemassa muitakin nuoria, jotka ovat sa-
manlaisista kodeista lähtöisin”, on yksi 
yleisimmin mainittuja myönteisiä seikkoja 
yhteisistä tapaamisista.

On aivan tavallista, että murrosiässä nuo-
ria kiinnostavat muut asiat kuin kaukainen 
Suomi. Se on usein aikaa, jolloin Suomi-
kiinnostus on heikoimmillaan. Asia muut-
tuu, kun nuori itsenäistyy ja alkaa matkus-
tella ilman vanhempien kontrollia. Silloin - 
jos yleensä koskaan – Suomi muuttuu mie-
lenkiintoiseksi maaksi, jonne voi matkus-
taa ystävien kanssa mökille loman viettoon. 
Suomen kielen taito on nyt tärkeää. Sillä 
voi päteä saksalaisille ystäville osoittamal-
la tulevansa toimeen maassa, missä puhu-
taan ”niin vaikeata kieltä”. Opiskeluikään 
saavuttaessa moni miettii vaihtoehtoa opis-

kella ainakin yksi lukuvuosi suomalaisessa 
oppilaitoksessa tai mennä Suomeen vuo-
deksi töihin. Poikia, joilla on kaksoiskan-
salaisuus, kiinnostaa Suomen lyhyempi va-
rusmiespalvelus tai vaihtoehtoisesti myös 
siviilipalvelus. Monia alkaa tässä vaihees-
sa kiinnostaa Suomi myös oman identitee-
tin kannalta, osana omaa persoonallisuutta, 
sitä ”suomalaista puolta minussa”.

Identiteetistä on kirjoitettu viime vuo-
sina paljon: puhutaan sosiaalisesta ja kult-
tuuri-identiteetistä ja myös henkilökohtai-
sesta identiteetistä. Niiden luominen ja yl-
läpito tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten 
ihmisten kanssa ja kestää koko elämänajan. 
Identiteetti on subjektiivista kuulumista ja 
lojaalisuutta omaa etnistä ryhmää kohtaan. 
Identiteettiin vaikuttaa myös mm. se, miten 
muut etnisyyden näkevät. Siten identiteettiä 
muovaavat kollektiiviset mielikuvat ja ste-
reotyypit. Identiteetti ja siihen liittyvä etni-
nen tausta näkyy sosiaalisen elämän käytän-
nöissä, ajattelussa, yksilökohtaisissa ratkai-
suissa, kielen käytössä, ja sen piirteet koros-
tuvat, kun yksilö joutuu kulttuuriltaan erilai-
seen ympäristöön. Identiteetin muotoutumi-
sen edellytyksenä on muilta ihmisiltä saata-
va palaute ja tulkinta, jonka ihminen hyväk-
syy tai hylkää. Tiettyyn ryhmään kuuluvuut-
ta vahvistetaan yhteiseen historiaan, kieleen 
ja perinteeseen liittyvällä käyttäytymisellä.

Toisen polven suomalaisten yhteinen 
piirre on suomalaisuuden näkeminen ja ko-
keminen omassa persoonallisuudessa posi-
tiivisena ilmiönä. Siitä saattaa tietyissä so-
siaalisissa tilanteissa olla jopa hyötyä. Tä-
hän vaikuttaa eittämättä saksalaisen yhteis-
kunnan yleensä myötämielinen suhtautu-
minen Suomeen, suomalaisuuteen ja suo-
malaisiin. Kysymys tässä on kaksoisidenti-
teetistä siten, että identiteetin suomalaista 
ja saksalaista puolta käytetään ja hyödyn-
netään tietoisesti eri sosiokulttuurisissa ti-
lanteissa. Tämän voisi kiteyttää 22-vuoti-
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SUOMI on 100 astetta saunassa ja –20 
astetta odottaessa kyytiä Hesaan Porin tien 
reunassa,

3 päivää päänsärkyä koskenkorvapullon 
jälkeen ja raikasta vettä Inarinjärvestä.

Itsemurhakeskustelu marraskuussa 
ase taskussa ja juhannuksen jälkeen 
lemmenseikkailu Kallaveden rannassa – 
elämäni suuri ja ensimmäinen rakkaus.

Sibelius ja Leningrad Cowboys,

Kalevala ja Jorma Etto.

Kipeänä Turun sairaalassa ja rakkauden 
voima Tampereen Kissanmaalla.

Huippulaivatekniikkaa Tukholman ja 
Suomen välillä ja yritys rakentaa romusta 
kehitysmaakauppalaiva Turun rannassa.

Mummot, jotka saavat punaiset korvat kun 
sanotaan ”perkele” ja ukot, jotka sanovat 
sitä juuri siksi.

SUOMI on melua ja harmaita taloja 
Helsingin Mannerheimintiellä ja 
sinivalkoinen taivas ja vihreitä metsiä 
juhannuksena Karttulan rannassa.

SUOMI on tuoretta ruisleipää ja vanhaa 
ranskista, ”ilmapullaa”.

SUOMI on rahkapullaa ja mustaa makkaraa

SUOMI on raskaana oleva nainen, 
masentunut ja yksin.

SUOMI on voimakas nainen, joka järjestää 
kaiken ja yksin.

SUOMI elää Saksassa, koska nuoret naiset 
lähtivät karkuun Suomesta pimeyden ja 
tylsien miesten takia.

Suomalaiset miehet lähtivät siksi metälle 
noutamaan hirviä ja heidän sielu jäi 
metsään.

SUOMI on ”joo” tai ”niin” tai ”ehkä” ja ”nyt 
kaikki mukaan”.

SUOMI on kuubalainen banaani, joka 
löydettiin Jokioisten Marjukan kaupan 
roskiksesta yön keskellä ja hienoja aitoja 
suomalaisia ruokaherkkuja Helsingin 
ravintolassa.

SUOMI on kotonaleivottu mustikkapiirakka,

ja teollisesti valmistettu maksalaatikko.

SUOMI on aina vapauteni.

SUOMI on talvisodan muistoparaati ja

vankilassa istuva sotapalvelusta kieltäytyjä.

SUOMI tuntui kodilta palatessani takaisin 
Pietarista.

SUOMI on kotikaupunkini suomenkielen 
opettaja, joka rakastaa maataan, mutta ei 
oikein uskalla sanoa sitä.

SUOMI on minulle Pohjolan häikäisevä valo, 
mutta monelle suomalaiselle kylmä ja pimeä 
vankila Euroopan rajamailla.

SUOMI on homo- ja bi-seksuelleja, jotka 
etsivät seurastani puhekaveria ja se 
on aviopareja, joilla ei ole enää mitään 
sanomista toisilleen.

SUOMI on muumipeikko ja Kaurismäen 
Ariel.

Alkoholisti Turun Aurajoen rannassa 
ja liikemies, joka maksoi kahvit 
peukalokyytiläiselle.

SUOMI on maa, jossa sanotaan ”oho”, kun 
tarkoitetaan sanoa ”anteeksi”.

Olet osoittanut minulle yhteiskunnan 
määräämät rajat ja yksilön vapauden.

SUOMI, olen oppinut sinulta paljon. Kiitos.

Suomi perkele, rakastan Sinua!

Jörn Kobarg, Kielissä suomea opiskellut  
toisen polven saksansuomalainen.

Suomi perkele – rakastan sinua
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aan Peterin lauseeseen, jossa hän analysoi 
omaa identiteettiään:

Koska olen kasvanut Saksassa, olen  ¸
saksalainen, ei siitä mihinkään pääse. Mut-
ta olen mielelläni antautunut olemaan suo-
malainen. Voin valehtelematta sanoa ole-
vani myös suomalainen. Minusta on se ri-
kastuttavaa ja olen iloinen siitä.131

Saksansiirtolaisuuden ääriviivat

Suomesta Saksaan suuntautuneella siirto-
laisuudella on monia yhteisiä piirteitä muun 
Keski-Euroopan siirtolaisuuden kanssa. 
Näitä ovat mm. lähtijöiden verrattain hyvä 
kielitaito ja koulutus, poikkeuksellinen su-
kupuolijakauma ja muuton syy, joka vain 
poikkeuksellisesti on ollut puhtaasti talou-
dellinen. Suomen työntö, ts. taloudellinen 
lama, työttömyys, alhaiset palkat tai huo-
no asuntotilanne ovat kyllä olleet taustalla 
vaikuttamassa muuttovirtoihin, mutta niitä 
tärkeämpiä ovat kuitenkin olleet yksilölli-
set tekijät: seikkailunhalu, maailmannäke-
misen tarve, kielen oppiminen, harjoitte-
lupaikka, opiskelu, lyhytaikaiseksi ajateltu 
työsuhde tai henkilökohtainen ystävyys-
suhde kohdemaan asukkaan kanssa. Vas-
ta 1990-luvulla muuttajien kuva Saksassa 
alkaa muuttua. Saksalla muuttajien kohde-
maana on ollut myös vetovoimaa: Toisen 
maailmansodan jälkeisenä uudelleen ra-
kentamisen aikana työpaikan sai melkein 
kuka vain ja ansiomahdollisuudet olivat 
hyvät. Opiskelupaikan sai kohtalaisen hel-
posti myös sellaisilta aloilta, mihin Suo-
messa oli melkeinpä mahdotonta päästä. 
Vähäistä merkitystä ei ollut myöskään sak-
salaisten positiivisella suhtautumisella suo-
malaisiin, mikä on edistänyt viihtyvyyttä ja 
sopeutumista maan oloihin.

Saksaan kohdistuneen siirtolaisuuden 
kuva on vaihdellut eri aikoina. Lyhyesti se 
voidaan tiivistää muuton intensiivisyyden 
ja siirtolaisuuden syiden nojalla neljään eri 
vaiheeseen:

I Individualistisen muuton aika 
(keskiajalta 1960-luvulle)

Tällä ajanjaksolla muuttajaluvut olivat hy-
vin alhaiset ja muuton syyt sidoksissa yk-
silöllisiin ja henkilökohtaisiin intressei-
hin. Näitä olivat mm. ulkomainen opinha-
ku, taiteellinen ja tieteellinen toiminta, ta-
loudellinen toiminta sekä myös avioliitto. 
Suuri osa muuttajista palasi ilmeisesti jos-
sakin vaiheessa takaisin Suomeen, osa asui 
osan aikaa Suomessa, osan taas Saksassa, 
mutta oli niitäkin, jotka avioliiton tai talou-
dellisen toiminnan vuoksi jäivät pysyvästi 
maahan. Pienten muuttajamäärien vuoksi 
järjestäytynyt toiminta oli heikkoa ja suo-
malaisten kontaktit maanmiehiinsä olivat 
vähäisiä ja sattumanvaraisia.

II Naisvaltaisen muuton aika (1960–1970)

Tämän ajanjakson muuttajat olivat pääasi-
assa nuoria, kielitaitoisia ja verrattain hy-
vin koulutettuja naisia, joilla ei alun perin 
ollut tarkoitusta jäädä pysyvästi maahan. 
Syyt muuttoon olivat edelleen yksilöllisiä, 
joskin kotimaan 1960-luvun taloudellinen 
lama ja Saksan hyvät työmarkkinat toimi-
vat ainakin osalle muuttajia lähdön kim-
mokkeina. Muutto Saksaan oli tänä ajan-
jaksona voimakkainta, jopa niin että se 
joillakin lähtöpaikkakunnilla sai ketjusiir-
tolaisuuden piirteitä. Tärkeimpänä syynä 
pysyvään siirtolaisuuteen oli avioliitto sak-
salaisen kanssa. Maahan pysyvästi jääneet 
siirtolaiset alkavat organisoitua. Tärkeitä 
yhdistäviä tekijöitä ovat jo 1952 perustettu 
DFG sekä 1977 toimintansa aloittanut suo-
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menkielinen seurakunta. Lasten kielitaidon 
tukemiseksi syntyvät ensimmäiset Suomi-
koulut. Myös Hampurin merimieskirkosta 
alkaa muotoutua yhä selkeämmin siirto-
laisten tarpeita palveleva keskus.

III Vakiintumisen aika (1980–1995)

Tällä ajanjaksolla Saksassa asuvien suo-
malaisten määrä ei enää kasva. Suomalais-
ten omat organisaatiot vakiinnuttavat paik-
kansa ja niitä perustetaan yhä useammalle 
paikkakunnalle. Työmuodot monipuolis-
tuvat sekä kirkon että harrastustoiminnan 
alalla. Suomen kulttuuri-viikot yleistyvät 
tärkeiksi kesän kulttuuritapahtumiksi eri 
puolilla Saksaa. Uusia haasteita suomalai-
sille asettavat yhtäältä siirtokunnan vanhe-
neminen ja toisaalta toisen siirtolaispolven 
nouseva joukko, ts. omat kaksikieliset ja 
-kulttuuriset lapset.

IV Euroopan Unionin aika (1995–2008)

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin 
on käynnistänyt uuden siirtolaisaallon 
Saksaan. Sen mukana muuttajien kuva on 
muuttunut. Nyt muuttajina ovat lisäänty-
vässä määrin suomalaiset perheet, joista 
osa on vain määräaikaisella komennuksel-
la Saksassa. Muuttajissa on myös entistä 
enemmän Suomessa koulutuksensa saa-
neita korkean ammattitaidon omaavia hen-
kilöitä, jotka työskentelevät kaupan, teol-
lisuuden ja tietotekniikan alalla. Muuttoa 
on edistänyt yhtäältä Suomen 1990-luvun 
taloudellinen lama ja toisaalta tekniikan, 
teollisuuden ja kaupan uudet mahdollisuu-
det yhdentyvässä Euroopassa. Tämän pro-
sessin seurauksena siirtolaisten sukupuoli-
jakauma on alkanut tasaantua.
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1900-luvun alkupuolella, jo ennen 
Suomen itsenäistymistä, Suomen ja 

Sveitsin välillä oli suhteita, jotka perustui-
vat henkilötason kontakteihin, mutta näi-
tä viljelivät pääasiassa Suomessa asuvat 
sveitsiläiset. Suomessa asui siihen aikaan 
satoja sveitsiläisiä, pääasiassa juustomes-
tareita, mutta myös kondiittoreita ja kaup-
piaita.1 Suomensveitsiläisten aktiviteetti 
johti maidenväliseen kauppasopimuksen 
solmimiseen 1924, ja molemminpuoli-
seen maahanasettumissopimukseen vuon-
na 1935. Harvalukuisille sveitsinsuoma-
laisille tällä ei ollut suurtakaan merkitys-
tä, koska he olivat käytännössä nauttineet 
näistä oikeuksista koko ajan. Viiden vuo-
den maassa asumisen jälkeen heille myön-
nettiin automaattisesti työluvan pidennys, 
kun taas Suomessa asuvilla sveitsiläisil-
lä oli vaikeuksia saada lupiaan uusituiksi. 
Sveitsiläisten ja suomalaisten siirtolaisten 
tilanne kummassakin maassa oli poliitti-
sesti sidottu toisiinsa – kummankaan ryh-
män asemaa ei pystytty parantamaan ilman 
että toinen ryhmä sai samat edut. Suoma-
laisten tilanne Sveitsissä pysyi pitkän aikaa 
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samana, ja viisumipakko Sveitsiin säilyi 
vuoteen 1952, kauemmin kuin muille eu-
rooppalaisille siirtolaisille, koska Sveitsin 
viranomaiset pelkäsivät kommunistien so-
luttautumista maahansa.2

Sotienjälkeinen pula-aika Suomessa teki 
kaikenlaisen siirtolaisuuden vaikeaksi, 
eikä Sveitsi ollut muuttohalukkaiden mie-
lessä ensimmäisellä sijalla. Ruotsi, Kana-
da ja Australia olivat silloin tärkeimmät ja 
tutuimmat muuttokohteet. Vielä vuonna 
1950 Suomen ulkoministeriö arvioi, että 
sveitsinsuomalaisten määrä oli alle sata. 
Kymmenen vuotta myöhemmin heidän 
määränsä ei sveitsiläisten arvioiden mu-
kaan vieläkään ollut ylittänyt sataa, vaik-
ka Suomen edustusto raportoi suurem-
man määrän.3 Voidaan puhua varsinaises-
ta muuttoliikkeestä Suomesta Sveitsiin 
vasta 1960-luvun jälkipuoliskolla, jolloin 
moni suomalainen nuori valitsi Sveitsin 
muuttokohteekseen. Silloin suuret ikäluo-
kat rupesivat valmistumaan ylioppilaiksi 
ja kun opiskelu- tai työpaikka saattoi olla 
kiven alla Suomessa, moni intoutui etsi-
mään onneaan ulkomailta ja Sveitsi rupe-
si kangastamaan monelle houkuttelevana 
vaihtoehtona. Muutto sai pian vauhtia ke-
hittyen kymmenessä vuodessa jopa pie-
neksi siirtolaisvirraksi ketjumuuton vauh-
dittamana. Tärkeä yhteinen nimittäjä näil-
le siirtolaisille oli kiinnostus saksan kie-
leen ja kulttuuriin. Saksan kieli oli kak-
sikielisessä Suomessa ylivoimaisesti tär-
kein vieras kieli toiseen maailmansodan 
loppumiseen saakka, ja senkin jälkeen 
vielä 1970-luvun alkuun asti4, joten Sveit-
siin muuttajilla oli kielitaito valmiina mu-
kanaan. Monelle muuttajalle saksankie-
linen Eurooppa oli määränpää eikä niin-
kään yksittäinen maa. Vuonna 1997 teh-
dyssä tutkimuksessa5 kävi ilmi, että lähtö-
päätöstä tehtäessä moni ei kokenut suurta 
eroa Saksaan vai Sveitsin välillä tehdes-

sään lähtöpäätöstä. Usea siirtyikin sak-
sankielisestä maasta toiseen kun tarjoutui 
houkuttelevampi työmahdollisuus. Kielen 
merkityksestä kertoo, että Sveitsin rans-
kan- ja italiankielisiin osiin suuntautunut 
muutto oli pientä. Sveitsiin on 1970- ja 
80-lukujen suuren siirtolaisuuden jälkeen 
muuttanut suomalaisia tasaiseen tahtiin, ja 
maahan on juurtunut vahva ja aktiivinen 
suomalaisyhteisö.

Ensimmäiset suomalaiset Sveitsissä

Suomalaisten tie ulkomaille kulki ennen 
rautateiden aikaa pääasiassa meritse. Eu-
rooppaan matkailijat ja muuttajat menivät 
tavallisesti laivalla Pohjois-Saksaan, Hol-
lantiin, Ranskaan ja Välimeren maihin. 
Vain harva valitsi vaivalloisen tien maitse 
Euroopan halki Alpeille ja niiden yli. Kes-
kiajalta ei löydy arkistoista tietoa yhdestä-
kään Sveitsiin menneestä suomalaisesta,6 
mutta koska Italiassa todistettavasti kävi 
suomalaisia kirkonmiehiä, pyhiinvaeltajia 
ja opiskelijoita, on todennäköistä, että jo-
kunen heistä matkusti sinne Sveitsin kaut-
ta.7 Näille varhaisille vierailijoille Sveitsi 
oli vain läpikulkumaa. Siellä ei ollut mi-
tään suurta kulttuurikaupunkia, joka olisi 
vetovoimallaan voinut kilpailla naapuri-
maiden pääkaupunkien kanssa.

Ensimmäinen Sveitsissä käynyt suoma-
lainen, jonka vierailusta aikalaisasiakirjois-
ta voi päätellä, on piispa Olavi Maununpoi-
ka, joka vuonna 1437 oli Baselissa kirkol-
liskokouksen aikoihin. 1500-luvun uskon-
puhdistus katkaisi Pohjoismaiden ja Italian 
välit pitkäksi aikaa, jolloin Sveitsi sai tär-
keämmän merkityksen Ruotsi-Suomelle. 
Reformoidut kantonit pitivät yllä yhteyksiä 
protestanttiseen Pohjolaan ja useat ruotsa-
laiset aateliset kävivät Sveitsissä. 30-vuo-
tinen sota toi Carl Gustav Wrangelin joh-
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taman ruotsalais-suomalaisen armeijan 
vuonna 1647–1648 talvehtimaan Boden-
järven rannalle – sveitsiläisten kauhuksi. 
Sodan uhka väistyi kuitenkin Westfalenin 
rauhan myötä seuraavana vuonna ja Sveitsi 
säästyi tuhoilta.8

Joistakin suomalaisten aatelismiesten 
kosketuksista Sveitsiin on viitteitä, mut-
ta yleensä 1600- ja 1700-lukujen aikana ei 
ole löydettävissä suomalaisia nimiä Sveit-
sissä.9 Suurempi kiinnostus Sveitsiin he-
räsi vasta 1800-luvulla, romantiikan aika-
kaudella, kun sivistyneistön ja ylemmän 
porvarisluokan vastaherännyt luonnoni-
hailu suuntautui alppimaisemiin. Tämä oli 
Suomessa kansallisen heräämisen aikaa, ja 
virikkeitä haettiin myös Sveitsistä, sen ka-
rusta luonnosta ja vapaudenaatteesta.10

Ajan henkeä seuraten nuori J.V. Snell-
man lähti vuonna 1841 sivistysmatkal-
le päämääränään Italia. Sinne asti hän ei 
kuitenkaan päässyt, vaan matkasi Saksas-
sa ja Itävallassa ja vietti myös pari viikkoa 
Sveitsissä. Hän ihaili maisemia ja tarkkai-
li kansantapoja, joista hän kertoo, luonto-
kuvausten ohella, matkapäiväkirjassaan. 
Sveitsissä hankitut kokemukset heijastui-
vat myös hänen myöhemmissä kirjoituk-
sissaan, joissa hän kehuu mm. Sveitsin 
puolustusjärjestelmää ja taloudenpitoa.11

Keski- ja Etelä-Eurooppa tuli 1800-lu-
vulta alkaen tutuksi suomalaiselle yläluo-
kalle, matkusteltiin paljon ja solmittiin 
suhteita. Esimerkiksi toimittaja August 
Schauman mainitsi matkakertomukses-
saan Sveitsissä vuonna 1857 tavanneensa 
useita muita suomalaisia.12 Reinhold En-
qvist lähti venäläisiä kutsuntoja pakoon 
Zürichiin opiskelemaan vuonna 1901 ja 
siirtyi sieltä Hollantiin ja edelleen Eng-
lantiin. Hänen säilyneestä kirjeenvaih-
dostaan ilmenee, että Zürichissä oli siihen 
aikaan mennessä käynyt monia muitakin 
suomalaisia.

Eräänä päivänä huomasimme eräässä  ¸
Kneibessa suuren maalatuin lipuin ja kai-
verretuin nimin varustetun pöydän. Tar-
kasteltuamme sitä lähemmin huomasimme 
sen olevan ”Nordiska roddföreningenin” 
kantapöytä (...) Lasin alla olivat Suomen, 
Ruotsin, Norjan ja Tanskan liput ja vaaku-
nat. Muutama tamperelainen nimikin oli 
siihen kaiverrettu.13

Varhaisten turistien lisäksi suomalaisia oli 
Sveitsissä myös opiskelemassa, kuten tu-
pakkatehtailija Fredric Rettig (1843–1914), 
joka vietti puoli vuotta 1861–62 Geneven 
yliopistossa. Insinööri ja arkkitehti Hugo 
Neuman (1847–1906) opiskeli Zürichin 
teknillisessä korkeakoulussa. Palattuaan 
Suomeen 1870 hän piirsi sveitsiläisvaikut-
teisia taloja Helsingin Kaivopuistoon ja 
Turun Ruissaloon.14

Ehkä merkittävin 1800-luvun sveitsinsuo-
malainen oli Hedvig von Haartman (1862–
1902). Hänen isänsä, C.D. von Haartman, 
lääkintätoimen ylihallituksen pääjohtaja, 
kustansi tyttärelleen Ranskan kielen opin-
not Sveitsissä. Seurapiirielämä ei kuiten-
kaan kiinnostanut nuorta Hedvigiä, vaan 
hän tuli uskoon ja löysi Pelastusarmeijasta 
elämäntehtävänsä. Keväällä 1889 hän sai 
Pelastusarmeijan työntekijän koulutuksen 
Lontoossa ja toukokuussa 1890 järjestön 
perustaja, kenraali Booth, nimitti Hedvig 
von Haartmanin Suomen Pelastusarmeijan 
väliaikaiseksi johtajaksi ja vuotta myöhem-
min tehtävä vakinaistettiin.

Tuberkuloosiin sairastuminen vei von 
Haartmanin 1896–97 toipumislomalle 
Sveitsiin ja kesäkuussa 1898 hänet nimitet-
tiin Pelastusarmeijan työn johtajaksi sak-
sankieliseen Sveitsiin. Vuonna 1900 hän 
avioitui Pelastusarmeijan upseerin Franz 
Rudolf von Tavelin kanssa, ja kesällä 1902 
pariskunta teki matkan Suomeen. Paluu-
matka Sveitsiin täytyi keskeyttää Hampu-
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rissa. Siellä Hedvig Eleonora von Tavel-
Haartman kuoli sairauskohtaukseen 15. lo-
kakuuta 1902, vasta 39-vuotiaana.15

Sveitsin 1900-luvun siirtolaisuuden 
alkuvaiheet

Luotettavia tilastotietoja sveitsinsuoma-
laisten määrästä 1900-luvun ensimmäisel-
tä puoliskolta ei ole. Sveitsin sisäasiainmi-
nisteriön vuoden 1932 tekemän arvion mu-
kaan Sveitsissä asui silloin 65 suomalaista. 
Vuonna 1954 Sveitsin ulkomaalaispoliisi 
arvioi, että maassa asui pysyvästi 40–50 
suomalaista, lyhytaikaisella luvalla noin 
180, yhteensä korkeintaan 250, joista puo-
let oli työssäkäyviä. Tiedot sveitsinsuoma-
laisten lukumäärästä 1940- ja 1950-luvulla 
ovat ristiriitaisia. joka todennäköisesti joh-

tuu epäselvästä rajanvedosta siirtolaisten 
ja lyhytaikaisten vierailijoiden välillä.16

Suomessa tilastoja Pohjoismaiden ulko-
puoliseen Eurooppaan on muuttajista ole-
massa koko sotienjälkeiseltä ajalta, mutta 
alussa ei eritelty Sveitsiin lähtijöitä, en-
simmäiset viralliset numerot ovat saatavil-
la vasta vuodesta 1968. Tilastokeskuksen 
passikortisto osoittaa, että 40-luvun lop-
puvuosilta ja 1950-luvun alkuvuosilta löy-
tyy vain vajaat 70 Sveitsiin passin ottanut-
ta henkilöä, joista osa oli perheensä kanssa 
muuttaneita lapsia. Tämä luku on liian pie-
ni, koska korteista puuttuu todistettavasti 
moni sinä aikana Sveitsiin muuttanut. Li-
säksi Sveitsiin on muutettu passeilla joihin 
on merkitty toinen kohdemaa.17

Suomesta ei ollut aivan yksinkertaista 
matkustaa ulkomaille heti sotien jälkeen. 
Päällimmäisenä ongelmana siihen aikaan 
Suomesta Sveitsiin matkustettaessa oli 
valuutta, jota Suomen Pankki myönsi hy-
vin kitsaasti. Myönnetty summa ei yleensä 
riittänyt kauaa, ja perillä vaadittiin sveit-
siläinen yksityishenkilö tai viranomainen 
takaamaan että siirtolaisen ylläpito oli ta-
loudellisesti järjestyksessä. Vuonna 1949 
Sveitsin suomenystävien seuran puheen-
johtaja, Gubert von Salis, kirjoitti kirjeen 
Sveitsin vastanimetylle konsulille Helsin-
kiin, jossa hän valitti, että suomalaisia tu-
lee Sveitsiin ilman rahaa ja tuttavia, jotka 
voisivat ottaa heidät vastaan, ja he joutu-
vat Suomen ystävyysyhdistyksen huolek-
si. Hän pyysi konsulaattia tarkistamaan 
suomalaisten viisumihakemuksia tarkem-
min.18 Matkantekokaan ei ollut vaivatonta, 
kuten berniläinen kelloseppä Kalle Tolva-
nen kertoi:

Vuonna 1948 matkustin sitten Sveitsiin  ¸
pommitetun Saksan lävitte junalla. Se kesti 
hirveän paljon aikaa kun ajettiin siksakkia 
kun monet asemat olivat vielä raunioina.19

Hedvig von Haartman Pelastusarmeijan up-
seerin univormussa. – Kuva: Åbo Akademis 
bildsamlingar.
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Sodan runtelemassa Euroopassa Sveitsi oli 
ainoita paikkoja jossa yhteiskunta oli vakaa 
ja hyvin toimiva, ja tämä teki vaikutuksen 
niihin harvoihin suomalaisiin, jotka saivat ti-
laisuuden käydä maassa. Kontrasti oli suuri 
sotaa käyneisiin maihin. Aila Meriluoto kir-
joittaa matkastaan Sveitsiin keväällä 1947:
”Muuten kuvani Saksasta junanikkunas-
ta nähtynä oli pääasiallisesti huutavia lap-
sia avoimin suin ja ojennetuin käsin, joille 
matkustajat heittivät pieniä ruokapaketteja 
ja savukkeita. Sveitsi ilmestyi eteen kuin 
kultainen saari Euroopan toivottomuudes-
sa, se oli kukkivien puiden maa” 20

Zürichin yliopistoon vuonna 1944 profes-
soriksi kutsutun matemaatikko Lars Ahl-
forsin matka Sveitsiin kesti lähes neljä 
kuukautta. Hän juuttui ensin Uppsalaan, 
lensi sitten Englantiin, odotti kauan sopi-
vaa tilaisuutta kanaalin ylitykseen, ja Parii-
sissa loppuivat rahat. Zürichiin hän saapui 
vasta maaliskuun lopulla, vaikka sveitsiläi-
set odottivat häntä perille jo lokakuussa.21

Harva ”tavallinen” suomalainen mat-
kusti kuitenkin Sveitsiin tähän aikaan, ja 
lukumäärä olisi jäänyt vieläkin pienem-
mäksi ilman sveitsiläisen suomenystävän, 
Gubert von Salisin panosta. Von Salis oli 
jo sota-aikana Sveitsissä kerännyt rahaa ja 
ruokatarvikkeita Suomeen toimitettavaksi. 
Kun sota loppui, hän halusi silloisena vai-
keana aikana antaa mahdollisimman mo-
nelle suomalaiselle mahdollisuuden käydä 
Sveitsissä. Eräs hänen ideoistaan oli saa-
da suomalaisia nuoria vähäksi aikaa töihin 
sveitsiläisille viljelmille. Hän kävi Suomes-
sa syksyllä 1948 kiertäen pankeissa ja va-
kuutuslaitoksissa hakemassa nuoria virka-
miehiä, jotka olisivat halukkaat viettämään 
muutaman viikon sveitsiläisillä maatiloil-
la. Hyöty oli molemminpuolinen, muuta-
ma nuori suomalainen saisi nähdä Sveitsin, 
ja sveitsiläiset maatilat tarvitsivat työvoi-
maa. Kun nuoret suomalaiset virkamiehet 

saapuivat Sveitsiin, heidät sijoitettiin ym-
päri maata yhdessä muista maista tulleiden 
vapaaehtoisten kanssa.

Näin kertoo silloin mukana ollut, suu-
ri sveitsinystävä ja Suomalais-Sveitsiläisen 
kauppakamarin perustaja Torsten Almqvist 
kokemuksestaan:

Tultuamme Zürichiin meidät sijoitettiin  ¸
eri maatiloille, minä jouduin yhdessä sak-
salaisen opiskelijan kanssa pienelle maati-
lalle, joka käsitti noin 10 ha viljeltyä maa-
ta ja jossa oli sikoja ja pari hevosta. Vie-
tettyäni kolme päivää siellä pelkäsin, etten 
selviäisi kokemuksesta hengissä, koska työt 
aloitettiin heti kello viideltä aamulla. Jon-
kin ajan kuluttua meidät kutsuttiin aamiai-
selle, joka koostui keitetystä maidosta ja lei-
västä ilman voita. Sitten lähdettiin takaisin 
pellolle paahtavaan auringonpaisteeseen. 
Leikkasin korkealla rinteellä viiniköynnök-
siä, ja ensimmäisen kerran eläessäni sain 
nähdä lentokoneen ilmassa ylhäältä käsin. 
Työpäivä loppui yhdeksältä illalla, ja silloin 
käsitin miksi Sveitsin frangi oli niin vahva, 
se oli kovan työnteon tulosta.22

1940-luvun lopulla tapahtui myös harjoit-
telijanvaihtoa maiden välillä, esimerkiksi 
Stockmann-tavaratalon toimesta, ja tämä 
käytäntö sai lakisääteiset puitteet vuonna 
1951 Suomen ja Sveitsin välisellä harjoit-
telijanvaihtosopimuksella.23

1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla va-
jaat sata suomalaista otti passin Sveitsiin, 
joukossa kelloseppiä ja heidän perheensä, 
sairaanhoitajia, lastenhoitajia ym. Yli puo-
let heistä oli naisia. Muutto oli valikoivaa, 
kuten ammattirakenne osoittaa. Suomalai-
sia kello- ja kultaseppiä oli jo kauan käynyt 
Sveitsissä oppia saamassa, joten tälle am-
mattikunnalle Sveitsi ei ollut vieras. Sai-
raanhoitajat olivat ammattiryhmänsä siir-
tolaisuuden pioneereja.
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Suomalaisten Sveitsiin muuttajien vuo-
sittainen määrä säilyi pienenä 1960-luvul-
le saakka, jolloin määrä nousi noin 70:een. 
Vuosikymmenen toisella puoliskolla Suo-
mesta Sveitsiin lähtijöitä oli 145 ja kak-
si kolmasosaa oli nuoria naisia. Runsaat 
kaksikymmentä muuttajaa toimi tervey-
denhuoltoalalla ja miehistä huomatta-
va osa oli teknisen koulutuksen saaneita, 
tavallisimmin insinöörejä. Tähän aikaan 
Brown-Boveri Badenissa palkkasi suuren 
osan heistä. Toinen tärkeä työnantaja oli 
Eternan kellotehtaat. 1950-luvun lopulla 
heitä oli siellä em. Kalle Tolvasen kerto-
man mukaan jopa suomalaiseksi jalkapal-
lojoukkueeksi asti.

Siirtolaisen elämää Sveitsissä hankaloit-
ti paikallinen byrokratia. Maahanasettumis-
sopimus vuodelta 1935 antoi liittovaltio-
tasolla suomalaisille erittäin hyvän oikeu-
dellisen aseman, mutta kantonit vaativat 
vuosittaisen ilmoittautumisen ja oleskelulu-
van uusimisen, josta perivät maksun. Vuon-
na 1953 Gubert von Salis kirjoitti Suomeen 
Sveitsin konsulille Roy Ganzille ja valitti 
tästä. Ganz tiedusteli asiaa Sveitsin ulko-
maalaispoliisilta ja sai vastauksen, ettei sil-
loisessa poliittisessa tilanteessa ollut mah-
dollista antaa pysyväisasettumislupaa yli 
viisi vuotta Sveitsissä asuneille suomalai-
sille, vaikka he olivatkin Sveitsissä yleises-
ti arvostettuja. Vastauksessa huomautettiin 
myös, että suomalaiset olivat asuinkanto-
nissaan samassa asemassa kuin kantonista 
toiseen muuttaneet sveitsiläiset. Ganz kir-
joittikin 1954 konsulinraportissaan Sveit-
siin että maiden välillä sidottu sopimus on 
vain näennäinen, ”illusorisch”.24

Sveitsiin muuttavien lukumäärä kasvoi 
hiljalleen 1960-luvulla. Vuodesta 1960 
vuoteen 1967 saakka passin ottaneita oli 
130, naisia 76 ja miehiä 54. Nämä muut-
tajat edustivat monta erilaista ammattia, 
ja opiskelijoita oli niinkin paljon kuin 45, 

erityisesti lääketieteen opiskelijoita. Myös 
palvelualan ammatit olivat hyvin edustet-
tuina.

Suomalaisia merkkihenkilöitä Sveitsissä

On syytä viivähtää hieman kahteen suoma-
laiseen, joiden asettuminen Sveitsiin vaikut-
ti paljon Suomi-kuvaan maassa. He tasoitti-
vat maineellaan tietä myöhemmin tuleville 
siirtolaisille Suomesta, ja heidät muistetaan 
Sveitsissä vielä tänäkin päivänä.

C.G. Mannerheim

Kuuluisin Sveitsissä asunut suomalai-
nen on marsalkka Mannerheim.25 Vuoden 
1943 huhtikuussa marsalkan terveys heik-
keni, ja lääkärinsä suosituksesta hän mat-
kusti Sveitsiin toipumaan. Hän olisi itse 
halunnut Ouchy’n hotelli Beau-Rivageen, 
mutta pelkäsi ettei siellä pysyisi tuntemat-
tomana, joten Sveitsin Suomen konsu-
lin neuvosta hän matkasi Luganoon. Kir-
jeissään hän kehui ympäröivää luontoa ja 
saamaansa vastaanottoa. Mannerheim ei 
kuitenkaan pysynyt kauaa tuntemattoma-
na, jo kahden viikon kuluttua brittiläinen 
radio tiesi kertoa asiasta. Hän palasi Suo-
meen jo toukokuun alussa. Kun hän vuon-
na 1947 sairastui pahaan vatsahaavaan, 
oli luonnollista että marsalkka ruotsalai-
sen lääkärinsä suosituksesta päätti palata 
Sveitsiin hoitoon. Ensimmäinen matka-
kohde oli Crans ranskankielisessä Sveit-
sissä. Kolmen viikon oleskelun aikana 
hänen terveytensä kohentui ja hän siirtyi 
lähelle Lausannea pieneen kylään, jonka 
nimi on Glion sur Territet, Val-Mont ni-
miseen parantolaan. Tästä linnamaisesta 
vanhasta yksityissairaalasta vuoren rin-
teessä avautuu näkymä Geneven järvel-
le, jonka vastakkaisella puolella kohoavat 
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Ranskan Alpit. Paikka ja ilmasto olivat 
erittäin otolliset hoitoa ja rauhaa tarvitse-
valle Mannerheimille.

Mannerheim oli arvostettu vieras Sveit-
sissä, ja lehdet kirjoittivat usein hänestä, 
vaikka hän yritti pysyä syrjässä julkisuu-
desta. Hän oli sveitsiläisten silmissä ennen 
kaikkea talvisodan sankari, ja sveitsiläiset, 
joilla ei ollut kovin helppo tilanne Saksan, 
Italian ja Ranskan välissä, tunsivat sympa-
tiaa ahdistettua Suomea kohtaan. Kahden 
ja puolen kuukauden parantolahoidon jäl-
keen marsalkka palasi Suomeen. Manner-
heim ei kuitenkaan ollut täysin toipunut, 
ja joulukuussa hänet kiidätettiin Tukhol-
maan leikattavaksi. Käytyään ensin Suo-
messa, ison leikkauksensa jälkeen, hän pa-
lasi Sveitsiin, Lausanneen ja Luganoon, 
maaliskuussa 1948. Suomessa elettiin sil-
loin ns. vaaran vuosia, Neuvostoliitto vaa-
ti puolustussopimusta Suomen kanssa, ja 
tilanne oli jännittynyt myös kommunistien 
vallankaappaushuhujen takia. Kun Man-
nerheim, keskusteltuaan presidentti Paasi-
kiven kanssa Suomen tilanteesta, matkus-
ti takaisin Sveitsiin, ulkomaiset lehdet kir-
joittivat, että marsalkka oli lähtenyt maan-
pakoon, eikä YYA-sopimuksen lopullinen 
solmiminen rauhoittanut länsivaltoja, jot-
ka uskoivat, että siihen sisältyi salaisia py-
käliä. Ne olisivat mielellään nähneet Man-
nerheimin palaavan Suomeen tai ainakin 
ottavan julkisesti kantaa Suomen tilantee-
seen, mutta hän pysyi järkkymättömänä, 
pysytteli Val Montissa muistelmiaan kir-
joittaen ja varoi lausumasta poliittisia kan-
nanottoja.

Kesäkuussa Mannerheim palasi taas 
Suomeen osallistuakseen eduskuntavaalei-
hin, ja kävi samalla Tukholmassa hoidossa. 
Hänen äkillisesti pahentunut sairautensa 
esti kuitenkin matkustamisen takaisin Val-
Montiin niin pian kun hän olisi halunnut. 
Vasta syyskuussa 1948 Mannerheim pystyi 

palaamaan Sveitsiin, ja vietti siellä loppu-
elämänsä, aina välillä pistäytyen Suomes-
sa. Val-Montista oli tullut hänen vakituinen 
asuinpaikkansa. Marsalkka kutsui vuon-
na 1948 pysyväksi apulaisekseen eversti 
Adalàr Paasosen, jonka kanssa hän teki yh-
teistyötä muistelmien kirjoittamisessa aina 
kuolemaansa saakka. Paasonen oli ollut ar-
meijan päämajan tiedusteluosaston päällik-
kö, ja sodan jälkeen hän oli joutunut piiles-
kelemään liittoutuneiden Suomen valvon-
takomissiota, ensin Ruotsissa, sitten Rans-
kassa ja lopulta Espanjassa, josta Manner-
heim hänet värväsi. Sveitsissä Paasonen 
salasi henkilöllisyytensä ja esiintyi vai-
monsa tyttönimellä, tohtori Andres Barta-
na. Paasosen tytär, Aino Paasonen, muiste-
lee Mannerheimin Sveitsin ajasta:

Ystävistä tärkeimpiä oli Jean-Louis  ¸ Per-
ret, joka oli opettanut Ranskan kirjallisuut-
ta Helsingin yliopistossa. (…) Hän esitte-

Marsalkka Mannerheimin muistomerkki. – Kuva: 
Finnisch-Schweizerische Offiziersvereinigungin 
arkisto.
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li Mannerheimin sveitsiläiselle kenraali 
Guisanille, joka heti lämpeni suomalaisel-
le. (…) Silloin tällöin järjestetyt päivällis-
kutsut tuottivat marsalkalle paljon mielihy-
vää. Kun hän saapui Lutryn kylään, missä 
Perretit asuivat, ihmiset kurottelivat ikku-
noista nähdäkseen edes vilaukselta vanhan 
hoikan sankarin, joka kulki viitta yllään ja 
keppi kädessään.26

Marsalkka ei koskaan parantunut sairau-
destaan, vaan vuoden 1951 alussa hänen 
terveytensä petti lopullisesti, ja hän kuoli 
kantonin sairaalassa Lausannessa 28. tam-
mikuuta 1951. Hänen maalliset jäännök-
sensä siirrettiin Suomeen. Hän oli sanonut 
haluavansa tulla haudatuksi sotamarsalkan 
univormussa, mutta minne, sitä hän ei ol-
lut koskaan sanonut.

Sveitsin Suomen ystävien yhdistys, 
”Schweizerische Vereinigung der Freunde 
Finnlands” asetti jo samana vuonna komi-
tean, jonka tehtävänä oli pystyttää Sveitsiin 
muistomerkki marsalkka Mannerheimille, 
muistomerkki, joka samalla olisi kunnian-
osoitus Suomen kansalle. Järjestettiin ku-
vanveistäjäkilpailu, jonka zürichiläinen ku-
vanveistäjä Franz Fischer ehdotuksellaan 
laivan keulaa muistuttavasta monoliitista 
voitti. Veistoksen muotoilemiseksi tarvitta-
va kivi louhittiin St.Gotthardin graniitista, 
yli sata metriä korkeasta kallionseinämästä 
Tessinin kantonissa. Kuusikymmentä ton-
nia painavasta kivestä muotoiltiin seitsen-
metrinen, kaksitoista ja puoli tonnia paina-
va veistos, joka pystytettiin puistoon Gene-
venjärven viereen vuonna 1955. Hankkeen 
tekivät taloudellisesti mahdolliseksi 145 
eri rahoittajaa.

Veistos paljastettiin Montreux-Territe-
tissä 14. toukokuuta 1955, korkea-arvoisen 
sveitsiläisen ja suomalaisen valtuuskunnan 
läsnäollessa. Kenraali Henri Guisan piti 
juhlapuheen ja Suomea edusti mm. Man-

nerheimin seuraaja ylipäällikkönä, kenraali 
E. Heinrichs.

Sen jälkeen on vuosittain pidetty juhla-
tilaisuus, jossa lasketaan seppele, ja tilai-
suuden yhteydessä annetaan kunakin vuon-
na Sveitsiläis-suomalaisen stipendisääti-
ön suomalaisille sotilasvieraille arvonimi 
”Mannerheim-stipendiaatti”. Muistomer-
kistä on tullut monelle sveitsinsuomalai-
selle ”pyhäkkö”, missä käydään laskemas-
sa sinivalkoinen kukkakimppu.

Rolf Nevanlinna

Suomen ja Sveitsin välisessä kulttuurin ja 
tieteen vuorovaikutuksessa matematiikal-
la oli kauan erityisasema. Tämä johtui en-
nen kaikkea Rolf Nevanlinnasta, joka toi-
mi matematiikan professorina Zürichin yli-
opistossa vuosina 1946–1963. Nevanlin-
nan oppilas, etevä matemaatikko Lars Ahl-
fors oli jo vuonna 1944 kutsuttu professo-
riksi sinne, mutta hän ei viihtynyt kolmea 
lukukautta pitempään Zürichissä ja siirtyi 
Harvardin yliopistoon.27

Nevanlinna ja Ahlfors olivat kansainvä-
lisesti kuuluisia panoksestaan matemaatti-
sessa funktioteoriassa, Nevanlinna oli alan 
johtava auktoriteetti. Zürich ei ollut Ne-
vanlinnalle vieras, hän oli jo talvella 1928–
29 ollut vierailevana professorina Zürichin 
teknillisessä korkeakoulussa, ja vuonna 
1930 hänelle oli tarjottu professuuri siel-
tä, mutta hän kieltäytyi, koska ei halunnut 
jättää työtään Suomessa, ja kuten hän itse 
muistelmissaan asian ilmaisi:

 Ennen kaikkea puhui ulkomaille siirty- ¸
mistä vastaan se että en olisi halunnut ala-
ikäisten lasteni varttuvan vieraassa ympä-
ristössä, vieraan maan kansalaisina.28

Kun Nevanlinna vuonna 1946 sai tarjouk-
sen Zürichin yliopistosta, hän oli valmiimpi 
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asettumaan Sveitsiin, varsinkin kun häntä 
oltiin poliittisista syistä kampeamassa pois 
Helsingin yliopiston rehtorin tehtävistä.

Sotaa seuraava aika Suomessa ei ollut  ¸
suotuisa tutkijalle. Maamme jäi vielä pit-
käksi aikaa eristettyyn asemaan, yhteydet 
ulkomaihin olivat heikot ja matkustaminen 
valuutan puutteen vuoksi hankalaa. Näissä 
oloissa tuo tarjous oli minulle houkutteleva, 
olinhan juuri pääsemässä uuteen työviree-
seen tutkimustyössäni (…) En kuitenkaan il-
man muuta halunnut ottaa vastaan vaki-
naista tointa ulkomailla. Vastasin, että suos-
tuisin tulemaan vuoden ajaksi vierailevaksi 
professoriksi, mihin Zürichistä käsin suos-
tuttiinkin. Helsingin yliopistosta myönnet-
tiin minulle virkavapautta, mutta vielä oli 
minun saatava passi ja lähtölupa. Se asia ei 
järjestynyt aivan helposti. Sain käydä monta 
kertaa lääninhallituksessa maaherra Meltin 
puheilla ennenkuin lupa tuli.29

Kesällä 1947 Nevanlinna päätti asettua py-
syvästi Zürichiin ja jätti Helsingin yliopis-
ton saman vuoden syksyllä.

Nevanlinnalla oli toinenkin syy aset-
tua Sveitsiin ja pysytellä poissa Suomesta. 
Nevanlinna oli – osittain sukulaisuussuh-
teidenkin takia – melko voimakkaasti Sak-
saan suuntautunut. Hän oli suostunut suo-
malaisen SS-pataljoonan valvojaksi, joka 
sodan jälkeen luettiin hänelle rasitukseksi, 
kuten myös eräät hänen poliittiset lausun-
tonsa. Nevanlinna pääsi livahtamaan maasta 
kun sisäministeri Leino oli Pariisissa, muu-
ten olisi lähtö saattanut estyä. Kun Suomen 
tiedeseura vuonna 1947 kutsui Nevanlin-
nan Suomeen esitelmöimään, niin profes-
sori Harry Federley varoitti häntä tulemas-
ta, koska hänet luultavasti pidätettäisiin. Ne-
vanlinna sai myös kärsiä saksanmielisyy-
destään Zürichissä, jossa opiskelijat järjesti-
vät mielenosoituksen häntä vastaan.30

Nevanlinnalla oli hyvät suhteet Sveit-
sin suomenystäviin. Suomenystävien seu-
ran stipendisäätiön perustamisen myötä mo-
nelle suomalaiselle avautui mahdollisuus 
viettää opintokausi Sveitsissä ja Nevanlinna 
pystyi kutsumaan opiskelijoitaan Suomesta 
Zürichiin täydentämään väitöskirjatöitään. 
Nevanlinnan suomalaisten ja sveitsiläisten 
oppilaiden välillä syntyi siten hyvät suhteet, 
ja Café Studio oli suosittu tapaamispaikka, 
jossa monien eri alojen opiskelijat ja stipen-
diaatit tapasivat. Vierailuja tehtiin toisin-
kin päin; kuusikymmentäluvulla hän kutsui 
joukon parhaita oppilaitaan kesämökilleen 
Lohjanjärven rannalle, jossa lomailun ohes-
sa keskusteltiin matematiikasta. Yksi oppi-
laista rakastui siellä hänen tyttäreensä, ja ro-
manssi johti myöhemmin avioliittoon.31

Vuonna 1949 Nevanlinna valittiin Suo-
men Akatemian jäseneksi, jolloin hän pyy-
si saman vuoden kesällä eron vakituisesta 
professuuristaan Zürichin yliopistosta. Yli-
opisto ei halunnut menettää suosituksi tul-
lutta professoriaan, joten tilanne ratkaistiin 
nimittämällä hänet kunniaprofessoriksi, ja 
hän pystyi täten jatkamaan opettamistaan 
Zürichissä säilyttäen asemansa tiedekun-
nan jäsenenä.

Rolf Nevanlinna työhuoneessaan vuonna 1965. 
– Kuva: Åbo Akademis bildsamlingar.
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Vuonna 1963 täyttäessään 68 vuotta, 
Nevanlinna jätti Zürichin yliopiston seitse-
mäntoista vuoden opetuksen jälkeen muut-
taakseen pysyvästi Suomeen. Hänen enti-
set kollegansa, opiskelijansa ja ystävänsä 
halusivat ylläpitää yhteydet, ja päätettiin 
joka toinen vuosi pitää ns. Nevanlinna-kol-
lokviot, johon hänet kutsuttaisiin vieraaksi. 
Asetettiin komitea tarkoitusta varten, etsit-
tiin sponsorit eikä kulunut vuottakaan Ne-
vanlinnan eläkkeelle jäämisestä kun pidet-
tiin ensimmäinen kollokvio. Perinne on jat-
kunut näihin päiviin saakka.

Maiden välisellä sopimuksella Sveitsiin

Suomalaiset sotilaat Leysinissä

Suomen talvisota herätti sveitsiläisissä 
suurta sympatiaa ja sitä seurattiin Sveitsis-
sä tarkoin erityisesti ”Neue Zürcher Zeitun-
gin” sivuilla. Suomi sai tämän seurauksena 
Sveitsistä monenlaista apua, vaatteita, elin-
tarvikkeita, rahaa, lääkkeitä ja sairaalatar-
vikkeita. Kun jatkosota syttyi, muuttui het-
keksi ääni kellossa kun Sveitsissä koettiin, 
että Suomi nyt soti Saksan rinnalla. Jotkut 
entiset lahjoittajat toivat ilmi katumuksen-
sa siitä, että olivat antaneet apua talviso-
dan aikana. Vähitellen julkinen mielipide 
muuttui kuitenkin suopeammaksi, ja apua 
alkoi taas virrata Suomeen. Sodanjälkei-
sinä vuosina apu oli huomattava, vuonna 
1946 lahjoitukset vastasivat kolme miljoo-
naa Sveitsin frangia.32

Rahallisesti mitattuna suurimpia avun 
muotoja oli suomalaisten tuberkuloosiin 
sairastuneiden sotilaiden saama hoito sveit-
siläisessä parantolassa. Syyskuussa vuonna 
1943, Suomen Bernin konsuli Voionmaa 
oli Suomen hallituksen puolesta sopinut 
Sveitsin sisäasiainministeriön poliittisen 
osaston kanssa, että noin sata tuberkuloosia 

sairastavaa suomalaista sotilasta saisi hoi-
toa Leysinissä, Länsi-Sveitsissä, kolmesta 
kuuteen kuukautta. Liittovaltioviranomai-
set antoivat Sveitsin punaiselle ristille luot-
toa 250.000 frangia kulujen peittämiseksi. 
Jo saman kuukauden lopussa 96 suoma-
laisten lääkärien valitsemaa potilasta saa-
pui Leysiniin. Joukosta oli upseereita 24, 
aliupseereita 23 ja sotamiehiä 49.

Puolen vuoden kuluttua suomalainen 
kenttäylilääkäri antoi määräyksen, että 
kaikki potilaat piti palauttaa Suomeen huo-
limatta siitä missä kunnossa he olivat, kos-
ka punaiselta ristiltä saatu avustus oli lop-
punut. Saksasta oli tilattu käyttöön sairas-
juna kuljetusta varten. Konsuli Voionmaa 
asettui kuitenkin poikkiteloin, koska suu-
rin osa potilaista ei vielä ollut toipunut tar-
peeksi (lieneekö myös ollut syynä Voion-
maan ärtyminen Suomen armeijan ylilää-
kärin antamasta sotilaskäskystä, joka ran-
gaistuksen uhalla piti toteuttaa). Vain 19 
suomalaisista matkusti kotiin 25. päivänä 
huhtikuuta. Sveitsiläiset hoitivat loput suo-
malaiset potilaansa vähitellen kuntoon, ja 
heidät kotiutettiin useissa erissä. Vuonna 
1947 kotiutettiin kaikki potilaat, kahta lu-
kuun ottamatta. Sveitsin ja Suomen viran-
omaisten välillä käytiin melkoista käden-

Suomalaisia sotilaita parantolan edessä. – 
Kuva: Juha Muttilaisen arkisto.
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vääntöä siitä, kuka maksaisi hoidon, mut-
ta lopulta Sveitsin liittoparlamentti päätti 
hyvän tahdon eleenä maksaa valtiokassasta 
suomalaisten parantolalaskun.33

Pestalozzi lastenkylä

Appenzellin kantonissa, Trogenissa on jo yli 
60 vuotta toiminut kansainvälinen Pestaloz-
zi lapsikylä. Se perustettiin heti sodan jäl-
keen turvapaikaksi Euroopassa sodasta kär-
sineille lapsille, ja suuntautui sitten kaikkial-
ta maailmasta tulevien hädänalaisten lasten 
auttamiseen. Sieltä löysi 1990-luvulle saak-
ka yli sata suomalaislasta tuen ja turvan.
Johann Heinrich Pestalozzi oli 1700 luvul-
la elänyt sveitsiläinen kasvatusopin uudis-
taja. Hänen oppinsa levisivät Suomeenkin 
ja vaikuttivat koululaitoksen muotoutumi-
seen. J.V. Snellmankin tunsi Pestalozzin 
opit, mutta suhtautui niiden käytännön so-
veltamiseen varauksellisesti. Vuonna 1915 
koulutarkastaja J.K. Tyrni kirjakäännök-
sessään ”Kuinka Gertrud opettaa lapsian-
sa” toi sveitsiläisiä opettamisen periaatteita 
laajempaan tietoon. Lisäksi ilmestyi kaksi-
kymmentäluvulla suomeksi kolme Pesta-
lozzin elämänkertaa.34

Toisen maailmansodan jälkeen nämä 
kasvatukselliset opit saivat uuden ulottu-
vuuden, kun Pestalozzin aatteiden poh-
jalta perustettiin lapsikylä Trogeniin, Ap-
penzellin kantoniin, sodassa kärsineiden 
lasten auttamiseksi. Samalla syntyi muu-
taman innokkaan suomenystävän toimes-
ta ajatus erityisen Suomi-talon rakentami-
seksi sinne.

Schaffhausenin kaupungin asukkaat, 
elinkeinoelämä ja koululaitos innostuivat 
asiasta ja koko talovarustus tuoleista valai-
simiin tehtiin vapaaehtoistyönä teollisuu-
dessa ja käsityöpajoissa. Talo ristittiin Ju-
kolaksi. Sitä, samoin kuin muita lastenky-
län taloja, oli rakentamassa talkoovoimin 

suuri joukko sveitsiläis- ja ulkomaalais-
nuoria. Hankkeen ympärille virinnyt in-
nostus sai Sveitsin posti- ja tullivirkamies-
liitot ottamaan kantaakseen taloudellisen 
vastuun Jukolasta.35

Lapsikylän peruskivi laskettiin vuonna 
1946. Ensimmäiset sotaorvot tulivat Rans-
kasta ja Puolasta. Suomalaislapset saapui-
vat kylään keväällä 1948.36 Jukolan en-
simmäinen isäntä oli voimistelunopettaja 
Pentti Taavitsainen, mainetta niittänyt mä-
kihyppääjä, joka muutti sinne perheensä 
kanssa tuoden mukanaan kahdeksantoista 
sotaorpoa.

Ensimmäiset suomalaislapset astuvat Juko-
la-taloon Pentti Taavitsaisen johdolla. – Kuva: 
Pestalozzi-kylän ystävät ry.
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Taavitsaisen ja Jukolan perustajien vä-
lille syntyi hyvät suhteet, ja hän kutsui kak-
si talon rakentamisessa avustanutta perhet-
tä vierailulle Suomeen vuonna 1953. Täs-
tä seurasi, että Sveitsiin palattuaan nämä 
kaksi perhettä, Metzger ja Külling, Schaff-
hausenissa käynnistivät leikkikaluhank-
keen ”Kinder helfen Kinder”. Schaffhau-
senin harrastustyöpajoissa ryhdyttiin iltai-
sin ja lauantaisin valmistamaan leikkika-
luja puusta, ja lokakuussa 1955 ”Rajaseu-

dun ystäväin Liitto ry.” sai vastaanottaa yli 
1000 leikkikalua jaettavaksi suomalaisille 
lapsille. Suomalaisten osoittama suuri kii-
tollisuus innoitti sveitsiläisiä vielä toiseen 
lähetykseen seuraavana vuonna. Schaff-
hausenin Suomen ystävien piiri kasvoi, ja 
yhä useampi kontakti solmittiin suoma-
laisten ja sveitsiläisten välillä, esimerkiksi 
Fritz Wartenweiler, joka kävi opettamassa 
kansankorkeakoulujen kesäkursseilla Suo-
messa, lähetti stipendiaatteja Sveitsiin.37

Charlotte Lilius oli suomalais-
sveitsiläinen kosmopoliitti, jon-
ka elämäntyö on jäänyt vähälle 
huomiolle, vaikka hän aikanaan 
oli hyvinkin tunnettu, myös eu-
roopansuomalaisten keskuu-
dessa. Hänet tunnettiin lausun-
tataiteilijana, Eurooppalaisen ru-
nouden lahjakkaana ilmaisijana, 
mutta hän oli myös kirjailija ja 
kääntäjä.

Charlotte syntyi vuonna 1899 Pietaris-
sa. Hänen äitinsä oli syntynyt saksankie-
lisessä Sveitsissä ja hänen isänsä oli ko-
toisin Lappeenrannasta. Isän työ insinöö-
rinä vei perheen ympäri Eurooppaa, ja kun 
Charlotte oli yhdeksänvuotias, perhe aset-
tui Helsinkiin. Vuonna 1922 Charlotte val-
mistui kääntäjäksi Helsingin yliopistosta 
laajalla kielipohjalla, jonka hänen euroop-
palainen taustansa oli jo aikaisin hänelle 
suonut. Nopeassa tahdissa syntyi näytel-
miä, rujoja ja novelleja. Charlotte matkus-
ti 1920- ja 30-luvuilla ympäri Eurooppaa, 
mm. Sveitsissä, Italiassa ja Ranskassa ja 
esitti runoutta eri kielillä. Samaan aikaan 
hän mm. ranskansi Larin-Kyöstin teoksia. 
Vuonna 1939 Charlotte Lilius muutti Luga-
noon äitinsä kanssa ja hänestä tuli Sveit-
sin kansalainen. Sodan aikana hän esiintyi 
ahkerasti Sveitsissä keräten rahaa Suo-

melle. Kohtalon oikusta hänen 
saksaksi kirjoittamansa romaa-
ni siirtokarjalaisten kärsimyksis-
tä ilmestyi samaan aikaan, kuin 
Mika Waltarin Sinuhe; kumpi-
kaan ei arvannut, että jälkim-
mäisestä tulisi suurmenestys 
ja Charlotte kääntäisi myös sen 
myöhemmin saksaksi.

Sodan jälkeen Charlotte Li-
lius keskittyi enemmän journa-

lismiin. Yli kolmekymmentä vuotta hän kir-
joitti ”Südschweiz” päivälehdelle. Asetut-
tuaan italiankieliseen Sveitsiin hän ryh-
tyi myös kirjoittamaan italiankieliselle leh-
distölle. Suomea hän ei koskaan unohta-
nut. Vuonna 1958 häneltä ilmestyi romaa-
ni ”Nur wer sich selbst aufgibt…Aus dem 
Leben einer finnischen Frau”, joka kään-
nettiin ruotsiksi, muttei suomeksi.

Vuonna 1971 Suomen tasavallan pre-
sidentti myönsi Charlotte Liliukselle Suo-
men Leijonan ritarikunnan ensimmäisen 
luokan ritarimerkin. Pitkän ja vaikean sai-
rauden jälkeen Charlotte Lilius kuoli vuon-
na 1982 Luganossa. Puolet elämästään 
hän oli elänyt suomalaisena ja puolet sveit-
siläisenä, Euroopansuomalaisena. (Hüb-
ner Heidi, Suomalais-sveitsiläinen kosmo-
poliitti; Viisaiden seura). – Kuva: Charlotte 
Liliuksen perikunta.

Charlotte Lilius
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1950-luvulla Pestalozzikylässä tapah-
tui muutoksia, kylää varten perustettiin 
oma säätiö, ja myös sveitsiläisiä lapsia 
huonoista sosiaalisista oloista hyväksyttiin 
mukaan. Vähitellen eurooppalaiset lapset 
palasivat kotimaihinsa, ja vuodesta 1960 
otettiin pakolaislapsia kolmannen maail-
man maista.

Suomalaislapsia oli Pestalozzikylässä 
1900-luvun loppuun saakka. Alussa sin-
ne otettiin orpoja, mutta viisikymmentä-
luvulla ryhdyttiin valitsemaan lapsia myös 
muunlaisin sosiaalisin perustein, kuten ha-
jonneista ja moniongelmaisista perheis-
tä ja lastenkodeista. Talonvanhempina oli 
kaikkiaan yhdeksän pariskuntaa, viimei-
nen oli Tarmo ja Sirkka-Liisa Metelinen. 
Tarmo Metelinen oli itsekin ollut kylän 
kasvatteja, hän tuli sinne 1955 ja lähti ta-
kaisin Suomeen 1963. Hän oli hyvin suo-
sittu ”hausvater”, koska tunsi talon ennes-
tään. Kuten hän haastattelussa kesäkuussa 
1985 sanoi:

Vuosien mittaan talonvanhemmat koh- ¸
tasivat vaikeuksiakin, suuren lapsimäärän 
kasvattaminen ei ollut helppoa. Aina sil-
loin tällöin joku isompi poika rikkoi sään-
töjä tyypillisen suomalaisen koulupojan ta-
voin: poltti tupakkaa, joi viinaa tai livisti 
läheiseen St.Galleniin elokuviin. Talonvan-
hemmilla ja kyläsäätiön johdollakin meni-
vät sukset välillä ristiin, joskus jopa jou-
duttiin pyytämään Suomen sosiaaliministe-
riötä toimimaan välikätenä.38

Jukolassa on kasvanut runsaat sata suoma-
laislasta. Lähes kaikki lapset palasivat yh-
deksännen kouluvuoden jälkeen Suomeen, 
missä he valmistuivat useille eri ammatti-
aloille. Periaatteessa suomalaiset olisivat 
voineet jatkaa elämäänsä Sveitsissäkin, 
mutta oleskelulupa ei olisi tullut automaat-
tisesti, ja jos lapsi olisi jäänyt Sveitsiin 

opiskelemaan, hänen tutkintonsa ei ehkä 
olisi pätenyt Suomessa ja työn saaminen 
Sveitsissä olisi ulkomaalaisena voinut olla 
hankalaa. Useimmat ovat palattuaan löy-
täneet hyvin paikkansa suomalaisessa yh-
teiskunnassa, varsinkin vanhempi sukupol-
vi on pärjännyt keskimääräistä paremmin, 
ja he ovat osa Sveitsin ja Suomen kontak-
teja vaalivaa joukkoa. Siteet ja kiinnostus 
kylään ovat entisillä asukkailla säilyneet; 
suurin osa heistä kuuluu Suomessa Pesta-
lozzikylän ystävät ry:hyn.39

Jo 1950-luvulla Suomessa ruvettiin 
miettimään pitääkö enää lapsia lähettää 
kylään, ja 1980-luvulla tätä kyseenalais-
tettiin yhä enemmän. Joillakin poliittisilla 
tahoilla koettiin häpeäpilkuksi, että Suomi 
on ainoa länsieurooppalainen maa, joka lä-
hettää lapsia Pestalozzikylään; pystyisihän 
Suomi itsekin hoitamaan hädänalaisensa. 
Pestalozzikylän ystävien protesteista huo-
limatta suomalaislasten lähettäminen ky-
lään loppui 1980-luvun lopulla.40 Vuonna 
1992 viimeiset talonvanhemmat jättivät 
Jukolan ja talo jäi muiden maiden lasten 
käyttöön, vielä jäljellä olevat suomalais-
lapset sijoitettiin kansainvälisiin ryhmiin. 
Sveitsistä tulevan suomenavun aikakausi 
oli päättynyt.

Siirtolaisuuden aika

Kun ennen maailmansotia Sveitsissä kävi 
pääasiassa yläluokan suomalaisia, niin so-
tienjälkeisenä aikana tilanne muuttui. Nel-
jäkymmenluvun muuttajat olivat usein 
sveitsiläisten kutsumia, tavalla tai toisella 
sveitsiläisen avustustoiminnan piirissä, ly-
hytaikaisesti sinne menneitä ja/tai harjoit-
telijoita. Viisikymmenluvulla ja kuusikym-
menluvulla yhä useammalle ”tavalliselle” 
ihmiselle avautui käytännön mahdollisuus 
muuttaa Sveitsiin.
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1980 osoittaa viisi vuotta aiemmin tullei-
den asettumisen Sveitsiin. Pitkien oleske-
lulupien määrä on tasaisesti noussut, jopa 
silloin kun sveitsinsuomalaisten määrä vä-
heni vuosina 1974–76, jolloin tulomuutto 
väheni ja poismuutto oli korkeaa.

Kuusi- ja seitsemänkymmenluvulla vauh-
tia saanut Sveitsiin muutto oli vahvas-
ti naisvaltainen, ja naisten osuus pysyi yli 
70 prosentin 1980-luvulle saakka. Eräs tär-
keä syy tähän löytyy rakenteellisista teki-
jöistä, eli perinteisesti naisvaltainen ter-
veydenhuoltoala oli pitkään suurin suoma-
laisten työllistäjä Sveitsissä. Vuonna 1976 
liki puolet sveitsinsuomalaisista työsken-
teli terveydenhuoltoalalla, ja tilanne säilyi 
suurin piirtein samanlaisena 1990-luvul-
le saakka. Sveitsinsuomalaisista oli mie-
hiä noin 25 prosenttia koko 1970-luvun, 
mutta 1990-luvulla prosenttiosuus nousi 
35:een saavuttaakseen 38 prosentin osuu-
den vuonna 2006. Syynä on varsinkin ter-

Samanaikaisesti kun sotien jälkeen synty-
neet suuret ikäluokat tulivat aikuisikään, 
maastamuutto lisääntyi rajusti. Sveitsi ei to-
sin ollut mikään varsinainen massamuuton 
kohde, sinne suuntautunut muutto oli hyvin 
valikoivaa, ja kosketti etenkin koulutettua 
väestöä. Suhteellisesti tarkastellen muutto-
lisäys oli kuitenkin huomattava, varsinkin 
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.

Kuviossa 1 on esitetty Sveitsissä asu-
vat suomalaiset Sveitsin ulkomaalaistilas-
ton mukaan. Kuviosta on jätetty pois kan-
sainvälisten järjestöjen työntekijät ja Sveit-
sissä lyhyemmällä kuin vuoden työluvalla 
oleskelevat.

Kuviosta näkyy selvästi muuton kehit-
tyminen – ajan myötä lyhyet oleskeluluvat 
ovat muuttuneet pitkiksi ja moni on otta-
nut Sveitsin kansalaisuuden. Kuusikym-
mentäluvulla ei ollut monta sveitsinsuo-
malaista pysyväisoleskeluluvalla, mutta 
näiden lupien nopea lisääntyminen 1970–

Kuvio 1. Sveitsissä asuvat suomalaiset 1964–2006 (Bundesamt für Ausländerfragen, 
              julkaisemattomat tilastot, Statistik Schweiz, Bevölkerung.
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veydenhuoltoalan työllistävän osuuden las-
keminen sekä liikemiesten ja asiantuntijoi-
den osuuden nousu.41

Taulukon tietoja on tulkittava varoen, 
koska niistä puuttuvat Sveitsin kansalai-
suuden saaneet. Siitä ilmenee, että suurim-
man yksittäisen ryhmän työllisistä koko 
kauden ajan on muodostanut terveyden-
huoltoala (ryhmässä muut yksityiset ja jul-
kiset palvelut), ja siinä suurin ryhmä koos-
tuu sairaanhoitajista.

Sairaanhoitoalaa kohdannut maasta-
muutto, joka alkoi 1970-luvulla ja jatkui 
vielä 1990-luvulle saakka, oli monen te-
kijän summa; työntöpuolella työtilanne ja 
erityisesti pienet palkat Suomessa; veto-
puolella työvoiman tarve, parempi palkka-
us ja kiinnostavampi ympäristö ulkomailla. 
Sveitsissä oli 1960-luvulla terveydenhuol-
toalalla henkilökuntapuute, ja sen aikainen 
maahanmuuttopolitiikka suosi vajeen täyt-
tämisen ulkomaisella työvoimalla. Sveitsi-
läiset sairaalat rekrytoivat jo 1960-luvulla 
aktiivisesti terveydenhuoltoalan ammatti-
laisia Suomesta, eikä tiukentunut maahan-
muuttopolitiikka 1970-luvulla kohdistunut 
heihin, suomalaiset sairaanhoitajat olivat 
haluttua työvoimaa ja työlupia myönnettiin 
helpoimmin sairaanhoito-alalle.42 Suoma-
laisille sairaanhoitajille, lääkintävoimiste-
lijoille ja muille terveydenhuollon ammat-
tilaisille ulkomaille meno oli houkutteleva 
vaihtoehto valmistumisen jälkeen, olihan 
heidän ammattinsa kansainvälinen, ja antoi 
mahdollisuuden kokeilla siipiä ulkomail-
la. Sodan jälkeen syntyneellä sukupolvel-
le maailma oli avoin aivan eri tavalla kuin 
heidän vanhemmilleen. Moni lähti ensin il-
man koulutusta ulkomaille, teki kesätyötä 
jossain sairaalassa, palasi Suomeen hankki-
maan alan koulutuksen ja lähti sitten takai-
sin. Usein mentiin vain vähäksi aikaa, mut-
ta kun kuvaan tuli poikaystävä, niin väliai-
kaisesti aiotusta oleskelusta tuli pysyvä.

Suurimman muuttokauden jälkeenkin, 
eli vuodesta 1987 eteenpäin terveyden-
huoltoalan ammattilaisia muutti Suomes-
ta ulkomaille ja Sveitsiin. 1980-luvulla 
maastamuutto oli hoitoalojen koulutettu-
jen osalta suhteellisen suurta, ja sitä seu-
rannut lama lisäsi voimakkaasti hoitoalo-
jen tutkintoja suorittaneiden kansainvälisiä 
muuttotappioita. Vuonna 1994 hoitoalan 
maastamuuttajien määrä kasvoi yli puoli-
toistakertaiseksi. Suomalaisten sairaanhoi-
tajien, erikoissairaanhoitajien, lääketieteen 
lisensiaattien ja tohtoreiden paluumuutto 
ei vuonna 1994 ollut kuin runsas neljännes 
ulkomaille muuttaneiden määrästä. Korkea 
työttömyys loi myöhemminkin hoitoalan 
koulutetuille suuria muuttopaineita, mutta 

Työlliset sveitsinsuomalaiset toimialoittain 
vuonna 2000.

Toimiala Henkilöä

Maa- ja metsätalous 12

Energia- ja vesihuolto, kaivos- 
toiminta 1

Teollisuus ja tuotanto 184

Rakennus 9

Huonekalut ja asuminen 206

Liikenne ja tietoliikenne 65

Pankit, vakuutus, kiinteistönvälitys 237

Muut yksityiset ja julkiset palvelut 487

Julkinen hallinto, kansainväliset  
järjestöt, edustustot 53

Ei tietoa 273

Yhteensä 1 527

Lähde: Statistik Schweiz, julkaisemattomat 
taulukot.
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Sveitsiin ei päässyt läheskään yhtä helposti 
kuin suurina muuttovuosina.

Terveydenhuoltoalalla työskentelevien 
suomalaisten määrä oli vuonna 1976 yh-
teensä 399, ja vuonna 2000 luku oli 325.43 
Sveitsinsuomalaisten ammattirakenne on 
hiljalleen muuttumassa. Sveitsiin ei enää 
muuta sairaanhoitajia, vaan muiden alo-
jen ammattilaisia. Terveydenhuoltoalalla 
toimivien suhteellinen osuus pienenee, ja 
kaupalliset ja tekniset ammatit valtaavat 
alaa. Ikärakenne vaikuttaa omalta osaltaan 
tähän. Suurten ikäluokkien muuttajista osa 
on vaihtanut alaa tai muuttanut takaisin 
Suomeen. Työelämästä vetäytyminen pie-
nentää terveydenhuoltosektorilla toimivien 
osuutta entisestään.

Suomen ETA- ja myöhemmin EU-jä-
senyys johtivat siihen, että hoitajien oli 
helpompi siirtyä Saksaan, Britanniaan, ja 
myös työvoimavirastojen yhteistyösopi-
muksen perusteella Norjaan, jolloin Sveit-
si jäi paitsioon. Euroopan yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden sekä Sveitsin välinen sopi-

mus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 
tuli voimaan 1.6.2002, mutta suomalaisten 
muuttoa Sveitsiin se ei ole vauhdittanut, 
kuten kuvio 1 osoittaa.

Suomalaisten lääkärien koulutus 
Sveitsissä

Eräs merkittävä ryhmä suomalaisia, jot-
ka viettivät monta vuotta Sveitsissä, ovat 
siellä lääkäreiksi opiskelleet. Tämä on eri-
tyistapaus, koska he eivät lähteneet täysin 
omin päin, vaan virallisen maidenvälisen 
sopimuksen puitteissa, ja tämä erityisryh-
mä oli varsin suuri. Vuosina 1960–1979 
opiskeli lääketiedettä ulkomailla lähes 
1200 suomalaista, ja Sveitsistä valmistui 
noin 300 lääkäriä. Tämän lisäksi on otetta-
va huomioon ne, jotka aloittivat opintonsa 
Sveitsissä, mutta saivat ne päätökseen joko 
Suomessa tai muualla ulkomailla.44

Taustana oli että Suomessa vallitsi 
1950-luvulla lääkäripula, erityisesti maa-
seudulla. Opiskelijamä äriä oli lisätty sekä 

Suomalaisia sveitsiläi-
sessä leikkaussalissa. 
Oikealla Martti Strang 
ja silmälasipäinen nai-
nen on hänen silloinen 
vaimonsa, Liisa Strang. 
– Kuva: Martti Strangin 
kokoelmat.
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Helsingissä että Turussa, ja Oulussa voi-
tiin alkaa lääkärikoulutus vuonna 1960, 
mutta tämä ei riittänyt poistamaan lääkä-
ripulaa, vaan kävi ilmi, että riittävän lää-
kärimäärän saamiseksi oli turvauduttava 
myös ulkomailla an nettavaan koulutuk-
seen. Lääkintä hallituksen silloinen pääjoh-
taja Niilo Pesonen ryhtyi tarmokkaasti aja-
maan ulkomailla tapahtuvan lääkärikoulu-
tuksen järjestämistä.

Koulutuspaikkojen järjestäminen ulko-
mailta ei tuottanut suuria vaikeuksia. Niilo 
Pesonen oli jo aiemmin käynyt neuvottelu-
ja Århusin yliopiston lääketieteellisen tie-
dekunnan kanssa, ja kun asiasta pääs-
tiin sopimukseen, hän tieduste li Sveitsin 
lääketieteellis ten tiedekuntien mahdolli-
suuksia, ja reaktio oli suopea. Asiaan suh-
tauduttiin myönteisesti myös Bernin, Zü-
richin ja Fribourgin yliopistoissa. Peso-
sen mukaan neuvotteluissa kuvastui koko 
ajan sveitsiläisten Suomea kohtaan tunte-
ma suuri myötämielisyys.45

Alun perin tehtiin sopimukset koulu-
tuksesta Bernin, Baselin ja Zürichin ja Fri-
bourgin yliopistojen kanssa, mutta Fribour-
gissa voitiin vain opiskella kandidaattivai-
heeseen asti, ja kliinistä opiskelua jatkettiin 
muualla. Siten valmistumiset jakaantuivat 
paikkakunnittain koko kaudelta jolloin 
tämä erityisjärjestely oli voimassa (1960–
1979) seuraavasti:46

Basel 119
Bern 104
Zürich  66
Lausanne 6
Geneve 2

Ulkomailla lääkäriksi opiskeleminen oli 
mielekäs vaihtoehto monelle, joka ei Suo-
messa mahtunut lääketieteellisiin tiedekun-
tiin. Vaikka eräs opiskelija kirjoittaa, että 
”Sveitsin kieli opittiin nopeassa tahdissa. 

Opintolainat lankesivat kuin Manulle il-
lallinen ja Suomen markan kurssi oli vie-
lä 1960-luvulla kova. Rahalla sai ja Euroo-
pasta ostetulla autolla pääsi”,47 elämä Sveit-
sissä ei ollut kaikin puolin ruusuinen. Näin 
kertovat kaksi 1960 matkaan lähtenyttä:

Saavuimme Fribourgiin myöhään illal- ¸
la, ja seisoimme asemalla matkatavaroi-
demme kanssa eikä meillä ollut aavistusta-
kaan mihin mennä. Kauhuksemme näimme 
vain ranskankielisiä kylttejä, olimme luul-
leet että pärjäisimme lyhyellä kouluaksal-
la. Siinä neuvottomina seisoes samme eräs 
munkki tuli kysymään mihin me olimme 
menossa, ja kuullessaan tilanteestamme 
hän vei meidät ensimmäiseksi yöksi luos-
tariin nukkumaan, ja seuraavien päivien 
aikana löysimme majoitusta kuka mistä-
kin, osa meistä pääsi nunnaluostarin asun-
tolaan. Ensimmäisillä yliopiston luennoil-
la teki mieli itkeä, kun ymmärsimme kiel-
tä niin huonosti. Opintolaina oli niin pieni, 
ettei se riittänyt kuin ihan välttämättömim-
pään kun piti maksaa sekä vuokra, syömi-
nen että opintomateriaali. Jos oltaisiin en-
nen lähtöä tiedetty mihin tilanteeseen jou-
tuisimme, olisimme varmaan ajatelleet 
kahteen kertaan.

Vaikka organisatorinen puoli oli ylemmäl-
lä tasolla hoidettu hyvin, käytännön tasolla 
asiat eivät aina luistaneet niin kuin piti. En-
simmäisillä matkaan lähtijöillä oli hanka-
linta, kun järjestelmä ei ollut vielä vakiin-
tunut. Oli suuri apu, jos sattui olemaan tut-
tuja paikan päällä valmiiksi.

Asuminen oli ensimmäinen ongelma, 
johon opiskelijat Sveitsiin tullessaan tör-
mäsivät, mutta siinäkin saattoi Suomen 
hyvä maine auttaa.

Tuona aikana (1967) oli asunnoista  ¸
Bernissä puutetta ja ulkomaalai nen asetet-
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tiin – niinkuin varmaan meilläkin – vuok-
ra asioissa aina viimeiseksi. Olin käynyt 
läpi Bernin Tages Anzeigerin kaikki ilmoi-
tukset ja firmat ja kaikissa oli vastaus sel-
keä ”Wir haben nichts für Sie”. Samanlai-
nen oli vastaus myös Robert-Pfister Immo-
bilier-firman tiskillä, kunnes Veikko tarttui 
kohtalon kulkuun. Ohitse kulki vanhempi 
herrasmies, ehkä herra Pfister itse – kysy-
en mistä muukalai nen on kotoisin. Vasta-
ukseen ”aus Finnland” tuli ihastunut huu-
dahdus ”ach so, ... Veikko Hakulinen...”. 
Puhetta kesti varttitunti, jossa kerrattiin 
Suomen talviurheilun menneet ja nykyi-
set huiput. Keskuste lun lopuksi hieno her-
ra kysyi asiaani, jonka hän ilmoitti olevan 
loppujen lopuksi ”Kein Problem”. Asunto 
löytyi puolen kilometrin päästä yliopistosta 
ja siinä viihdyin luonnollisesti hyvin seu-
raavat kuusi vuotta.48

Opiskelijat eivät yleensä integroitune et 
sveitsiläiseen yhteiskuntaan, vaan viettivät 
vapaa-aikansa muitten suomalaisten seu-
rassa. Eräs osoitus tästä on että monet löy-
sivät aviopuolison Sveitsistä, mutta useim-
miten toisen suomalaisen opiskelijan, ani 
harva avioitui sveitsiläisen kanssa. Esimer-
kiksi erään kurssin kahdeksasta suomalai-
sopiskelijasta neljä meni toistensa kanssa 
naimisiin.

Jo vuonna 1961 perustettiin medisiina-
riseura Appendix ry. valvomaan ulkomail-
la olevien suomalaisten lääketieteen opis-
kelijoiden etuja ja hoitamaan muita tähän 
liittyviä järjestelyjä. Myöhemmin eri mais-
sa opiskelleet perustivat omia yhdistyksi-
ään, ja Appendix jäi pääasiassa vastaamaan 
Sveitsissä opiskelleiden asioista.49

Suomeen palattuaan vastavalmistu-
neet lääkärit joutuivat vielä suorittamaan 
kurssit mm. reseptitieteessä, ja oikeuslää-
ketieteessä ennen kuin heidät laillistettiin. 
Alkutaival Suomessa saattoi olla ohdak-

keinen. Tammikuussa 1968 palailivat en-
simmäiset ulkomailla lääkäreiksi valmis-
tuneet Suomeen, ja saivat kuulla olevan-
sa ”välskäre itä ja B-luokan lääkäreitä”.50 
Uskottiin, että vain Suomessa pystyttiin 
kouluttamaan hyviä lääkärei tä. Vähitellen 
keskustelu laantui, ja polemiikin aloittanut 
pro fessori Varakin katsoi tehneensä ”sveit-
siläisille” palveluksen kehottaessaan heitä 
samanpituiseen sairaalaharjoitteluun kuin 
mitä Saksasta ja Suomesta valmistuneilla 
opiskelijoilla oli.

Arkkitehtikoulutus

Arkkitehtikoulutus on 50-luvulta lähtien 
muodostanut linkin Suomen ja Sveitsin 
välillä. Sveitsiläisiä on opiskellut arkki-
tehtuuria, etenkin Aallon ja Rewellin toi-
mistoissa, ja suomalaisia on ollut Sveitsis-
sä arkkitehtioppilaina. Huhuttiin että eräs 
ETH:n (ETH – Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich) professori käytännös-
sä vaati, että hänen opiskelijansa kävisivät 
Suomessa harjoittelemassa. Usea sveitsi-
läisarkkitehti vei samalla suomalaistytön 
mennessään.

Vuonna 1948 Zürichin taideteollises-
sa museossa oli näyttely ”Aino und Alvar 
Aalto”, joka herätti suurta kiinnostusta, ja 
monelle sveitsiläiselle Suomesta tuli ark-
kitehtuurin Mekka. Aallon ateljeessa oli 
jo vuodesta 1938 ollut runsaasti kansain-
välisiä oppilaita, joukossa myös sveitsi-
läisiä, yhteensä heitä oli vuosien kuluessa 
27. Aalto vieraili usein Sveitsissä, jopa so-
ta-aikana, ja vietti vuosittain helmikuussa 
hiihtoloman siellä. Hän oli hyvin kiinnos-
tunut sekä maan kauniista luonnosta että 
historiasta ja yhteiskuntajärjestelmästä. 
Allon suunnitelmissa oli jopa perustaa si-
vutoimisto Zürichiin, mutta ajatusta ei vie-
ty pidämmälle. Hänen sveitsiläisistä pro-
jektistaan vain Schönbühl- asuinkerrostalo 
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Luzernissa toteutui, ja kaksi muuta ehdo-
tusta, Kansainliiton talo Genevessä ja Zü-
rich-Altstettenin kirkko jäivät piirustus-
pöydälle.51

1960-luvulla lähti myös paljon suo-
malaisia Sveitsiin opiskelemaan Zürichin 
teknilliseen korkeakouluun, erityisesti 
arkkitehtuuriosastolle. Arkkitehtiosasto-
ja on Zürichin sekä Lausannen teknillisis-
sä korkeakouluissa (Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne). ETH oli pääasi-
allinen opinahjo ja kuusikymmentäluvul-
la siellä oli haastatellun kertoman mukaan 
noin 50 suomalaista opiskelemassa. Suu-
rin syy tähän suosioon lienee ollut vaikeus 
päästä Teknilliseen korkeakouluun Suo-
messa.52

Suomen arkkitehtiliiton jäsenluettelon53 
mukaan kahdellakymmenellä SAFA:n jä-
senellä on Sveitsistä saatu tutkinto, yksi 
heistä Lausannesta. Kuusitoista heistä on 
syntynyt 1940-luvulla – tämä vahvistaa 
olettamuksen suomalaisten opiskelijoiden 
suhteellisen suuresta lukumäärästä Sveit-
sissä 1960-luvulla. Luettelosta ilmenevä 
määrä on yllättävän pieni verrattuna muu-
alta saatuihin tietoihin. Tämä johtuu kah-
desta seikasta: Kuten muidenkin opiske-
lijoiden kohdalla kaikki arkkitehtiopiske-
lijat eivät saattaneet koulutustaan päätök-
seen, vaan jatkoivat sen muualla tai jätti-
vät sen kesken. Toinen syy on, että vaikka 
useimmat palasivat tutkinnon jälkeen Suo-
meen, osa lähti uudestaan ulkomaille jossa-
kin vaiheessa. Ulkomailla toimivista arkki-
tehdeista ei ole tarkempaa tietoa. Sveitsistä 
valmistuneet eivät perustaneet omaa järjes-
töä, kuten medisiinarit.

Suosittu suomalaisten tapaamispaikka 
Zürichissä oli kahvila Odeonin peränurk-
ka. Siellä istuivat usein iltaa niin medisii-
narit, matemaatikot, arkkitehtiopiskelijat 
kuin monen muunkin alan suomalaiset ja 
muut pohjoismaalaiset opiskelijat. Oltiin 

paljon keskenään, ja siitä oli haittana, että 
oppi hitaammin saksaa. Opiskelu oli vaati-
vaa, mutta osattiin sitä huvitellakin.

Pohjoismaalaisilla oli klubi ”Nordis- ¸
ka” Zürichjärven rannalla, jossa usein 
juhlittiin. Nordiskasta on sellainen kerto-
mus olemassa, että jos pojat istuttuaan jo 
koko illan Odeonissa sen verran horjah-
telivat, etteivät jaksaneet kävellä Nordis-
kaan, niin Bellevuelta pääsi uimalla sinne 
(tosin vesimatkakin on yli kilometrin pitui-
nen). Nordiskan juhlat alkoivat aina lauan-
tai-iltana klo. 24.00 ja jatkuivat sunnuntai 
amuun neljään, viiteen.54

Suomalaisia on ja on ollut monessa muus-
sakin sveitsiläisessä oppilaitoksessa kuin 
edellä esitetyissä. Sveitsissä olleiden suo-
malaisopiskelijoiden, harjoittelijoiden ja 
au-pairien kokonaismäärää on vaikea ar-
vioida, koska niin moni on vuosien kulu-
essa lähtenyt virallisen järjestelmän ulko-
puolelta; yhteenlaskettu luku koko sodan-
jälkeisenä aikana on kuitenkin arvioitava 
tuhansissa. Osa heistä on jäänyt sille tiel-
leen.

Au-pairit

Hyvin moni sveitsinsuomalainen nainen 
on saanut kimmokkeen maastamuuttoon 
au-pairina vietetyn kauden seurauksena. 
Sveitsi on kauan ollut au-pairiksi lähtijöi-
den suosiossa. Sveitsistä voivat saada työ-
tä au-pairina 17–30 vuotiaat nuoret, ja he 
ovat melkein poikkeuksetta naisia, vaikka 
miehiäkin hyväksyttäisiin.

Perhe, jossa toinen aviopuoliso on suo-
malainen, ei monessa kantonissa voi ot-
taa virallisesti suomalaista au-pairia (eikä 
myöskään suomenruotsalaiselle perheelle 
myönnetä ruotsalaista au-pairia), johtuen 
säännöstä, että au-pair on sijoitettava per-
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heeseen, joka puhuu hänelle vierasta kiel-
tä. Käytännössä asian voi hoitaa niin, että 
au pair joko poistuu Sveitsistä kolmen kuu-
kauden välein, eikä virallisesti asu maas-
sa, tai sitten jopa niin, että sveitsiläinen 
(tai muunmaalainen) perhe toimii ”sijais-
perheenä”, ja järjestää työluvan. Todennä-
köisesti moni au-pair oleskelee laittomas-
ti maassa, ilman vakuutuksia ja virallisten 
sopimusten antamaa turvaa.

Kuten muillekin sveitsinsuomalaisil-
le uudet tavat koetaan usein vaikeutena. 
Isäntäperheen kautta au-pair ”pikasopeute-
taaan” sveitsiläiseen elämänmenoon, mut-
ta ongelmia ei voida täysin välttää. Erityi-
sesti oma henkilökohtainen vapaus voi olla 
uhanalaisena, nuorille annetaan Suomessa 
löysemmät ohjakset kuin Sveitsissä, kuten 
eräs au-pair asian ilmaisi:

Sveitsissä se yhdessäruokailu on niin  ¸
pyhä asia. Ei mun aina oo nälkä kun perhe 
syö, mutta silti mun on pakko istua ruoka-
pöydässä. En edes voi syödä vain vähän, 
koska sit se niitten äiti raivoaa että mä 
opetan hänen tytärtään anorektikoksi.

Yleensä perheen kanssa tullaan hyvin toi-
meen, ja syntyy syvä ja lämmin suhde au-
pairin ja isäntäperheen välillä. Monelle 
suomalaistytölle au-pair kausi on johtanut 
pitkäaikaiseen Sveitsissä asumiseen, kun 
on löytynyt sveitsiläinen poikaystävä.

Opiskelijat ja harjoittelijat

Suomalaisten opiskelijoiden määrä Sveit-
sissä nykyisin on pieni verrattuna moneen 
muuhun Euroopan maahan. Opiskelijoiden 
vaihto-ohjelmat kuten Erasmus, Sokrates 
ja Leonardo tuovat joka vuosi uusia opis-
kelijoita, mutta Kelan opintotukikeskuksen 
tilastojen mukaan Sveitsissä opiskeli luku-
vuonna 2006–2007 yhteensä vain 38 suo-

malaista ja luku on pitkään ollut samansuu-
ruinen.55 Tosiasiallinen määrä on huomat-
tavasti suurempi, koska monet nuoret läh-
tevät omin päin opiskelemaan virallisten 
ohjelmien ulkopuolella, eivätkä siten näy 
tilastoissa.

Työharjoittelumahdollisuuksiakin Sveit-
sissä, erityisesti Genevessä, löytyy runsaas-
ti, esimerkiksi kansainvälisten organisaa-
tioiden palveluksessa. Eri kansainväliset 
harjoitteluohjelmat antavat myös mahdol-
lisuuden suomalaisille harjoitteluun. Suo-
malaisille myönnetyt alle vuoden lyhytai-
kaiset oleskeluluvat ovat olleet tasaisessa 
nousussa toistakymmentä vuotta. Tällai-
sia lupia myönnetään nk. ”Stagiaire” työ-
harjoittelijoille, mutta myös muille tietys-
sä tarkoituksessa Sveitsissä lyhytaikaises-
ti asuville, lupien lukumäärästä ei voi pää-
tellä työharjoittelijoiden osuutta. Vuonna 
2006 yhteensä 263 suomalaista asui maas-
sa tällaisella luvalla.56

Työntekijät

On luonnollista, että suomalaiset ovat aset-
tuneet Sveitsin suuriin kaupunkeihin ja 
niiden lähistölle, koska yleensä työpaikat 
ovat siellä. Sairaalat olivat 60-luvulta läh-
tien tärkeitä työllistäjiä, mutta 2000-luvul-
le siirryttäessä yksityisyritykset saivat suu-
remman merkityksen. Tärkeitä suomalais-
ten työllistäjiä olivat ensin ABB Badenissa 
ja Genevessä, pankit Zürichissä, kelloteol-
lisuus, lääketeollisuus kuten Roche ja Ciba 
Baselissa sekä eri puolilla Sveitsiä toimi-
vat kansainväliset ja suomalaiset yritykset. 
Nykyisin Sveitsissä toimivat suomalaiset 
yritykset, kuten Wärtsilä, M-Real, Myl-
lykoski, Enso, Nokia ja useat muut eivät 
merkittävästi työllistä sveitsinsuomalaisia. 
2000-luvun Sveitsiin muuttajat ovat usei-
den pienten ja keskisuurten yritysten pal-
veluksessa.
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Sijoittuminen Sveitsiin

Suomalaisia asuu eniten saksankielisillä alu-
eilla. Suurin keskittymä on Zürichissä ja sen 
ympärillä. Seuraavaksi eniten suomalaisia 
asuu ranskankielisillä alueilla, Genevessä ja 
Vaudissa, ja italiankielisessä Tessinissä asuu 
vain parisen prosenttia sveitsinsuomalaisis-
ta. Muut jakaantuvat eri puolille Sveitsiä.
Suomalaisten kokonaismäärää Sveitsis-
sä ei ole helppo arvioida. Suomalaisia on 
maahanmuuttolukujen perusteella koko 
sodanjälkeisenä aikana asunut Sveitsissä 
yli 10.000, mutta luku on epävarma, kos-
ka monet ovat olleet useaan eri otteeseen 
Sveitsissä, ja näkyvät siten maahanmuutto-
tilastoissa useaan kertaan.

Vuodesta 1980 on saatavissa kansalais-
tamistilastoja,57 jotka osoittavat, että kau-
della 1980–2006 on 757 suomalaista saa-
nut Sveitsin kansalaisuuden. Voidaan olet-
taa, että kansalaistaminen alkoi lisääntyä 
jo 1960-luvun loppupuolella kun muutto-
liike Sveitsiin kasvoi, ja suomalaiset nai-
set automaattisesti saivat Sveitsin kansa-
laisuuden mennessään naimisiin sveitsiläi-
sen kanssa. Kaudella 1944–1964 kansalais-
tamisten määrä on mitä todennäköisimmin 
ollut pienempi. Vuonna 1992 Sveitsin kan-
salaisuuslaki muuttui siten, että ulkomainen 
nainen ei saanut enää automaattisesti Sveit-
sin kansalaisuutta avioiduttuaan Sveitsiin, 
mutta tämä ei suuremmin heijastu tilastoi-
hin, olihan suurin muuttohuippu jo ohi. Va-
rovainen karkea arvio koko sotienjälkei-
seltä ajalta olisi noin 2000 kansalaistamis-
ta. Sveitsiläisten tilastojen mukaan maassa 
asui vuonna 2006 runsaat 2500 suomalaista 
oleskeluluvilla, joten ensimmäisen polven 
siirtolaisten määrä on tämän mukaan noin 
4000, ottaen huomioon paluumuuton.

Toisen polven suomalaisten määrä Sveit-
sissä on myös vaikea arvioida. Virallisten ti-
lastojen ja vuoden 1997 postikyselyn anta-

mien tietojen mukaan toisen polven sveit-
sinsuomalaisten määrä lähenisi kokonaisuu-
dessaan kolmeatuhatta. Siten suomalaispe-
räisen väestön määrä Sveitsissä olisi tänään 
kokonaisuudessaan noin 7000 ihmistä.

Muuton syyt

Siirtolaisuutta edeltää usein pitkä proses-
si, jossa monet yksilölliset ja rakenteelliset 
tekijät muotoutuvat taustaksi muuttopää-
tökselle. On vaikeaa pakottaa muuton syitä 
tietynlaiseen muottiin, koska ne ovat niin 
moninaisia. Erilaisia syykombinaatioita on 
lukuisia ja muuttojen kuvaaminen vain tär-
keimmän syyn perusteella voi olla melko 
mielivaltaista. Lähtö- ja kohdemaan raken-
teelliset tekijät antavat puitteet siirtolaisek-
si lähtemiselle ja ovat muuttoaaltojen taus-
talla, mutta lopullisen päätöksen tekevät 
yksilöt, eikä heidän päätöksiään voida ana-
lysoida puhtaasti rationaalisin kriteerein. 
Laukaiseva tekijä on usein taustan ja sat-
tuman summa. Yleensä on ollut kysymys 
tilaisuuteen tarttumisesta

Lyhytaikainen opiskelu tai harjoitte-
lu on useissa tutkimuksessa haastatelluissa 
herättänyt halun olla kauemmin Sveitsissä, 
ja monet ovat matkustaneet useamman ker-
ran edestakaisin maiden välillä ennen kuin 
ovat tehneet päätöksen Sveitsiin muutosta. 
Kyselytutkimukseen osallistuneista 15 pro-
senttia oli asunut Sveitsissä ennen lopullista 
asettumispäätöstä. Useimmille heistä muut-
to oli hyppy tuntemattomaan, mutta joukos-
sa oli myös sellaisia, jotka olivat tietoises-
ti suunnitelleet elämänsä tulevaa muuttoa 
silmälläpitäen. Naiset päätyivät Sveitsiin 
useimmiten rakastumisen seurauksena, kun 
ylivoimaisesti suurin syy miehillä oli työ-
tilaisuus. Myös seikkailu- ja vaihtelunhalu 
oli paljon tärkeämpi syy naisille kuin mie-
hille. Vuoden 1997 kyselytutkimuksessa 
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sveitsinsuomalaiset jakaantuivat seuraaviin 
luokkiin muuttosyyn mukaan:

Seikkailijat (25 %) –
Avioliiton takia muuttaneet (36 %) –
Opiskelun ja ammatissaetenemisen takia  –
muuttaneet (18 %)
Työn ja hyvän toimeentulon perässä  –
muuttaneet (14 %)
Muiden syiden takia muuttaneet (7 %) –

Jaottelu osoittaa, että vaikka työ on Sveit-
sissä asumisen mahdollistava seikka, 
useimmilla se ei ollut päällimmäisenä te-
kijänä kun he hakeutuivat Sveitsiin, vaan 
keino toteuttaa muita henkilökohtaisia haa-
veita. Siksi ei ole aivan oikein yleistää, että 
suomalaiset sairaanhoitajat lähtivät työn 
perässä Sveitsiin, vaikka muuttotilannet-
ta tilastollisesti tarkastelemalla voidaankin 
todeta, että suurin osa lähti töihin. Lisäk-
si lopulliseen päätökseen pysyvästä asettu-
misesta Sveitsiin vaikuttavat monet muut-
kin, myöhemmin kuvaan mukaan tulevat 
tekijät. Sveitsiin jääminen on moneen eri 
tilaisuuteen tarttumisen tulos. Esimerkiksi 
tulevan aviopuolison tapaaminen Sveitsis-
sä on eräs tällainen, paremman työpaikan 
löytäminen on toinen.

Sopeutuminen Sveitsiin

Sveitsinsuomalaisten suuri enemmistö on 
sopeutunut varsin hyvin uuteen kotimaa-
hansa. He pitävät tiiviisti yhteyttä Suo-
meen, mutta eivät haikaile sinne jatkuvasti, 
vaikka useimmat eivät ole sulkeneet pois 
sitä mahdollisuutta, että joskus muuttaisi-
vat takaisin.

Kyselystä ilmeni selvästi, että viihtymi-
seen vaikuttaa kaikkein eniten asumisaika 
Sveitsissä. Mitä kauemmin suomalainen on 
asunut Sveitsissä, sen paremmin hän viih-

tyy. Sveitsinsuomalaiset sopeutuvat ja in-
tegroituvat ajan myötä, ja he jotka eivät so-
peudu tarpeeksi hyvin elääkseen Sveitsissä, 
muuttavat pois. Sveitsi on houkutellut eri-
laisia suomalaisia eri aikakausina. Jo kauan 
Sveitsissä asuneet ovat yleensä hyvin integ-
roituneita, ja he ovat luoneet itselleen suo-
malais-sveitsiläisen identiteetin, jonka poh-
jalta rakentavat elämänsä. Myöhemmin tul-
leista suuri osa ei ole samalla tavalle ehtinyt 
tehdä Sveitsistä kotimaataan, vaan he ovat 
enemmän odottavalla kannalla.

Avioituminen sveitsiläisen kanssa on 
merkinnyt monelle suomalaiselle muut-
tajalle oikotietä sveitsiläiseen yhteiskun-
taan sulautumiselle. Avioituminen sinänsä 
ei poista ongelmia, jotka muuttaja uudessa 
kotimaassaan kohtaa, mutta siitä oli vuo-
teen 1992 asti se välitön hyöty, että avio-
liiton mukana seurasi Sveitsin kansalai-
suus ja sen tuomat edut. Vaikka se ei sinän-
sä takaa integraatiota, se parantaa sosiaali-
sen verkoston luomisen lähtökohtia, vaik-
ka toisaalta on mahdollista, että pariskun-
ta orientoituukin suomalaiseen kulttuuriin 
sveitsiläisen sijaan.

Suomalais-sveitsiläisissä avioliitoissa ta-
vallisimmin nainen on suomalainen ja mies 
on sveitsiläinen, mutta päinvastainen ase-
telma ei ole harvinainen. Sveitsissä vuon-
na 2006 oleskeluluvilla asuvista kahdesta ja 
puolesta tuhannesta suomalaisesta 272 oli 
naimisissa sveitsiläisen kanssa, ja heistä oli 
suomalaisia naisia 200 ja suomalaisia mie-
hiä 72. Luvuista puuttuvat Sveitsin kansa-
laisuuden saaneet suomalaiset, joten tosiasi-
allinen luku on paljon korkeampi.

Vaikka Sveitsiin avioituneet ovat pääs-
seet heti sveitsiläiseen elämänmenoon 
kiinni, sillä on hintansa. Haastatteluissa 
tuli esille monta eri tarinaa kulttuurien tör-
mäyksistä; miten aviomies on hämmästel-
lyt kun vaimo ei suostukaan kiillottamaan 
koko perheen kenkiä tai miten anoppi avio-
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Muutin Kuopiosta Sveitsiin liki kol-
mekymmentä vuotta sitten. Olin 
sairaanhoitajaksi valmistuttuani 
ollut töissä ensin kolme kuukaut-
ta Helsingissä ja kesän Tukhol-
massa, joilla säästöillä matkus-
tin koko syksyn Puolassa, Unka-
rissa, Kreikassa ja Israelissa. Sen 
jälkeen meni vuosi ensiapuklini-
kalla kotikaupungissani. Sinne 
olisin ehkä jäänytkin koko iäkse-
ni, ellei kurssitoveri olisi ilmoittanut lähtevänsä 
Sveitsiin. Matkaan lähtöön ei ollut mitään jär-
kevää syytä, ajavana voimana oli seikkailun-
halu ja perisavolainen uteliaisuus eli tiedonha-
lu: En halunnut jättää tilaisuutta käyttämättä.

Aluksi olin töissä Zürichissä Epi-klinikalla. 
Siitä alkoi ystävyys hyvin monenlaisten suo-
malaisten kanssa. Sveitsiläiset työtoverini oli-
vat myös kiinnostavia, varsinkin kun ”Epille” 
oli silloin valikoitunut mitä erilaisimpia ihmisiä, 
joiden kautta oppi tuntemaan enemmänkin 
vaihtoehtoisia elämäntapoja. Se vuosi avar-
si paljon. Kieliongelmat olivat kova pala: kou-
lusaksa auttoi vain luetun ymmärtämisessä, 
murretta saattoi pikkuhiljaa oppia kuin uutta 
kieltä ikään. 

Kieli alkoi vähitellen sujua, ystäväpiiri oli 
muodostunut, asunto löytynyt ja työpaikkani-
kin vaihtui Bircher-Sanatoriumiksi. Kun kolme 
vuotta Zürichissä oli mennyt, pääsin toivetyö-
höni, kotisairanhoitajaksi. Ensin olin kaupun-

gin suurimmassa yksikössä töis-
sä, sitten olin perustamassa pien-
tä kotisairaanhoitopiiriä ja  viisi-
toista vuotta sitten muutin pikkuky-
lään kotisairaanhoitajaksi juuri pe-
rustettuun kotisairaanhoito- ja ko-
dinhoitoyksikköön, Spitexiin. Työ 
antaa minulle ainoalaatuisen mah-
dollisuuden tavata päivittäin sekä 
töllin mummoa että hienostunut-
ta kartanon arkkitehtiperijätärtä ja 

kaikenlaista kanssaihmistä siltä väliltä.
Melkein kolmekymmentä vuotta Sveitsis-

sä – kannattiko lähteä? Ellen olisi lähtenyt, 
olisin ihmisenä tiukkapipoisempi ja kapea-
alaisempi. Vuodet vierailla mailla ovat avarta-
neet ja muokanneet näkemyksiäni. Ystävyys- 
ja sukulaissuhteet Suomeen ovat säilyneet, 
vahvistuneet ja elävät hyvää elämää edel-
leen, kun arki ei pääse liikaa routimaan nii-
tä. Sinkkuna en olisi ilman työtäni päässyt nä-
kemään elämää niin syvältä, sillä Sveitsissä 
yhteiskunnallinen asema muotoutuu edelleen 
puolison kautta ja piirit eivät ulkopuolisille he-
vin aukea. Vaikka alussa oli kovaa olla erossa 
ystävistä ja suvusta, olen kiitollinen niille rak-
kaille ystäville, jotka juuri ennen lamaa kielsi-
vät tulemasta takaisin. Sveitsissä on duunaril-
lakin ollut aina kunnollinen elintaso, joka an-
taa mahdollisuuden toteuttaa itseään eri ta-
voin. Nyt voinkin sanoa, että minulla on kaksi 
kotimaata ja olen kosmopoliitti.

Sirkku Tengvallin kertomus

miehen kanssa valitsee kodin sisustusta. 
Sitoutumisen vastapaino on sveitsiläisen 
aviomiehen tarjoama hyvä elintaso, joka 
1960- ja 1970-luvuilla saattoi olla huomat-
tavasti parempi kuin mitä suomalainen nai-
nen olisi kotimaassaan voinut saavuttaa. 
Sveitsiläisen naisen kanssa aviossa olevat 
suomalaiset miehet ovat yleensä jo muutta-
essaan Sveitsiin olleet hyvissä ammateissa 
ja vasta myöhemmin avioituneet.

Seuraava sitaatti tiivistää monen sveit-
sinsuomalaisen kokemukset:

Miksikö tänne on muutettu? Tietenkin  ¸
paremman ja helpomman elämän odo-
tuksen merkeissä. Hyvin monen olen sit-
ten kuullut moittivan tätä sveitsiläistä 
tappavaa työtahtia, joka ei jätä ihmiselle 
minkäänlaista henkilökohtaista vapaa-
aikaa.
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Yhdistys- ja kulttuuritoiminta

Sveitsissä suomalaisuudella ja siihen liitty-
villä symboleilla on hieman erilainen mer-
kitys kuin muualla maailmassa missä asuu 
suomalaisia, koska niihin nivoutuvat myös 
jossakin määrin sveitsiläisten käsitykset 
Suomesta ja suomalaisuudesta. Organisoi-
tu suomalainen kulttuuritoiminta rakentuu 
nimittäin laajalti sveitsiläisten suomenystä-
vien luomalle perustalle ja siinä on muka-
na paljon sveitsiläisiä. Aikoinaan talvisota 
ja Mannerheim innoittivat joukon sveitsi-
läisiä rakentamaan kulttuurisiltaa maiden 
välillä, joka alkuaikoina painottui paitsi 
suoranaisen avun antamiseen, myös suo-
menystävien epävirallisiin sotilasalan kon-
takteihin ja viralliseen tiedemiesten ja tai-
teilijoiden kutsumiseen Sveitsiin stipendi-
aatteina. Suomenystävien yhdistys, SVFF 
(Schweizerische Vereinigung der Freunde 
Finnlands – Association Suisse des Amis 
de la Finlande), oli alun perin pelkästään 
sveitsiläisille tarkoitettu, ja 1960-luvulla, 
kun suomalaisia rupesi muuttamaan enem-
män maahan, heitäkin ruvettiin hyväksy-
mään jäseniksi, ja kulttuuritoiminta raken-
nettiin laajalti yhdistyksen tarjoaman orga-
nisatorisen ja myös rahallisen tuen varaan. 
Eri kulttuuriharrastuksen puuhamiehillä ja 
-naisilla oli yleensä vahvat siteet yhdistyk-
seen, usein kulttuurihanketta on ollut tuke-
massa suomalaisen naisen SVFF:ssä toimi-
va sveitsiläismies. Siten varsinkin perintei-
seen Suomi-kuvaan liittyvät kulttuuritoi-
minnot ovat olleet vahvassa asemassa.

Suurin osa harrastusryhmistä on synty nyt 
verrattain myöhään, pääasiassa 1970-luvul-
ta alkaen, kun suomalaisten määrä Sveit-
sissä nousi niin suureksi, että tällaiselle toi-
minnalle löytyi pohjaa. Suomalaista har-
rastustoimintaa on ympäri koko Sveitsin 
ulottuen pesäpallosta kansantanssiin. Eri-
laiset suomalaisten järjestämät tapahtumat 

keräävät kokoon sveitsinsuomalaisia laa-
joilta alueilta, ja varsinkin juhlapyhiin liit-
tyvät tilaisuudet ovat tärkeitä kansallisen 
identiteetin vahvistajia.

Kyselyyn vastanneista vain vajaa kolme 
prosenttia vastasi osallistuvansa aktiivises-
ti johonkin suomalaisten kulttuuritoimin-
taan. Harrastusseurojen toimintaan osal-
listuvat suomalaiset ovat vain pieni osuus 
kaikista sveitsinsuomalaisista, mutta hei-
dän kumulatiivinen määränsä koko tarkas-
teltavalta ajalta on huomattavasti suurempi 
kuin tämänhetkinen, ja kulttuuritilaisuudet 
ja juhlat vetävät suuren määrän osallistujia 
ja tavoittavat laajan joukon sveitsinsuoma-
laisia, joista moni ei osallistu muuhun suo-
malaistoimintaan, esimerkiksi SVFF:n pii-
rissä. Tämä kulttuuritoiminta on paitsi an-
tanut suomalaisille mahdollisuuden yhdes-
säoloon, oman kielen puhumiseen ja kan-
sallisen identiteetin vahvistamiseen, myös 
tehnyt suomalaista kulttuuria tunnetuksi 
Sveitsissä.

Ystävyysseura

Sotien jälkeen syntyi Sveitsissä ajatus pe-
rustaa yhdistys, joka ottaisi asiakseen aut-
taa Suomea ja luoda kiinteät siteet maiden 
välillä. Tulisieluna tässä hankkeessa oli 
tohtori Gubert von Salis, jonka kiinnostus 
Suomeen oli syntynyt jo aikaisessa vai-
heessa, hänen avioiduttuaan Hangosta ko-
toisin oleven suomalaisen kanssa. Hän oli 
40-vuotiaana kokenut talvisodan Sveitsin 
sotilastarkkailijana Suomessa majurin ar-
vossa, ja hän välitti Sveitsiin tietoa Suo-
men tilanteesta. Jo silloin hänelle oli synty-
nyt ajatus Sveitsi-Suomi ystävyysseurasta. 
Käytännössä ei kuitenkaan ollut mahdol-
lista aikaansaada yhdistystä heti talvisodan 
jälkeen, koska jatkosota syttyi ja Sveitsi oli 
muutenkin eristyneenä saarena sotaa käy-
vän Euroopan keskellä.



Krister Björklund – 335 

Kun sota päättyi, von Salis näki vaara-
na, että Suomi jäisi poliittisesti, taloudel-
lisesti ja kulttuurisesti eristyksiin, ja halu-
si kaikin keinoin estää tällaisen tilanteen 
syntymisen. Hän tiedosti myös maassa val-
litsevan aineellisen puutteen ja käynnis-
ti avustustoiminnan mottonaan ”Finnland 
muss man helfen” – Suomea on autettava. 
Sveitsiläiset järjestivät keräyksiä ja lähetti-
vät vaatteita, ruokatarvikkeita, lääkkeitä ja 
rahaa Suomeen.58

Poliittinen ilmapiiri heti sodan jälkeen 
oli jännittynyt sekä Suomessa että koko 
Euroopassa, ja siksi suomenystävien seura 
perustettiin 1946 pienellä valikoidulla jou-
kolla, koska ei haluttu herättää mielikuvaa 
poliittisesta liikkeestä. Vasta myöhemmin 
seura suuntautui laajemmalle ja kasvoi jä-
senmäärältään.

Gubert von Salisin ansiot Suomen aut-
tamiseksi olivat niin suuret, että Rolf Ne-
vanlinna teki vuonna 1954 esityksen, että 
hänelle myönnettäisiin suomalaisen pro-
fessorin arvonimi, ja seuraavana vuonna 
presidentti Paasikivi myönsi sen. Se oli en-
simmäinen professorin arvonimi, joka on 
ulkomaalaiselle suotu.59

Nopeassa tahdissa perustettiin alueseu-
roja muualle Sveitsiin; Berniin 1948, Ge-
neveen ja Luzerniin 1949, Baseliin 1950, 
Vaudiin 1953 ja myöhemmin Schaffhause-
niin 1963, Solothurniin 1975 ja St.Galleniin 
(josta myöhemmin tuli Itä-Sveitsin suomen 
ystävät) 1978. Vuonna 1950 alkuperäisen 
seuran nimeen liitettiin ”Schweizerische”, 
jotta se erottuisi keskusseurana paikallis-
osastoista. Seuran jäsenmäärä kasvoi toi-
minnan alkuvuosina melko hitaasti, mut-
ta kun SVFF aloitti charterlentotoimin-
nan 1970-luvulla, jäseniä tuli ripeästi lisää. 
Koska seuran jäsenet saivat lentää Suo-
meen tuntuvasti halvemmalla kuin reitti-
lennoilla, joukkoon liittyi runsaasti ihmisiä 
jotka eivät ennen olleet mukana seuran toi-

minnassa. Charterlennot olivat niin suosit-
tuja, että SVFF sai lempinimen ”Charter-
fluggesellschaft” – charterlentoyhdistys.60

Merkkitapaaluja seuran alkuvuosien 
toiminnassa olivat stipendisäätiön perus-
taminen maaliskuussa 1948, Mannerheim-
muistomerkin paljastaminen 1955 ja Fen-
nica-kirjaston avaaminen yleisölle samana 
vuonna. Suomen vanhaa historiaa esittele-
vä näyttely avattiin Rapperswil:in linnassa 
1956. Se käsitti kaksi huonetta linnantor-
nissa, keskeisinä elementteinä olivat Ola-
vinlinna ja Viipurin linna. Näyttely oli pai-
kallaan 23 vuotta, kunnes tiloja tarvittiin 
muuhun käyttöön ja se oli purettava.

SVFF edisti toiminnallaan suomalais-
sveitsiläisiä suhteita monella eri taval-
la. Vuonna 1961 järjestettiin helmikuussa 
seuran aloitteesta ensimmäiset Suomi-vii-
kot. Tavaratalo Jelmolissa oli suomalaisten 
tuotteiden näyttely ja kulttuuriakin tuotiin 
esille mm. esittämällä suomalaisia lyhyt-
elokuvia. Suomi-viikoista tuli siitä alkaen 
toistuva tilaisuus. 1972 järjestettiin suoma-
laiset messut Zürichissä, jonka yhteydessä 
sveitsinsuomalaisen lehden ”Finnland-Ma-
gazinin” edeltäjä ”Suomen Sanomat” pe-
rustettiin.

Kun suomalaisia muutti Sveitsiin kas-
vavin joukoin 1960-luvulla, usein hakeu-
tuen SVFF:n toiminnan piiriin, syntyi seu-
ran toimintalinjoista keskustelua. Yhdis-
tys oli alusta saakka auttanut Sveitsiin tul-
leita suomalaisia, jäsenet olivat kutsuneet 
opiskelijoita ja muita suomalaisia kotei-
hinsa, kondiittori Hermann Sprüngli oli jo 
1950-luvun alusta tarjonnut viikottaisen il-
maisen lounaan stipendiaateille Zürichin 
Paradeplatzin ravintolaansa, ja yleensäkin 
apu ja tuki oli ollut avokätistä. Koska seu-
ra oli sveitsiläisille tarkoitettu, eikä siihen 
alkuvuosina kuulunut suomalaisia, piti teh-
dä ratkaisu siitä, voiko yhdistys ylipäätään 
hyväksyä suomalaisia jäseniksi, eli voiko 
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Erityistä symboliarvoa omaava tapahtu-
ma oli SVFF:n ja sveitsiläisen lentokerho 
”Avia:n” yhdessä syyskuussa vuonna 1959 
pystyttämä muistomerkki Zollikoniin, Zü-
richinjärven rannalle, kolmen suomalaislen-
täjän muistoksi. Sen tausta on seuraava:

Vuonna 1920 kolmen suomalaislentä-
jän piti italialaisen mekaanikon kanssa tuo-
da Suomen ilmavoimien kaksi Italian Ses-
to-Calenden lentokoneteh taalta tilattua ve-
sitasoa Suomeen. He tekivät Pohjois-Itali-
assa kymmenen koelentoa, ja lähtivät sen 
jälkeen koneilla Suomea kohti 7. syyskuuta 
1920. Ilma oli aamulla kaunis kun he lensi-
vät alppien yli ilman vaikeuksia, mutta noin 
kello yhdeksältä kohtalo puuttui peliin; Maju-
ri Mikkolan ja luutnantti Durchmannin kone 
putosi Tödi-vuoriston eteläpuolelle ja kato-
si jäätikköön. Tuntia myöhemmin vänrikki 
Leijerin ohjaama kone, joka aiemmin oli on-
nistunut Bad Ragazissa tekemään rohke-

an väl ilaskun, noin sadan metrin korkeudel-
la yhtäkkiä kääntyi jyrkkään syöksyyn, ha-
josi ilmassa ja putosi Zürichjärveen Zolliko-
nin kohdalla. Sveitsiläinen tutkimuskomitea 
totesi turman syyksi molempien koneiden 
propellereiden rikkoutumisen. Mitä toden-
näköisimmin syynä oli sabotaasi, myöhem-
missä tutkimuksissa saatiin selville, että ko-
neiden propellerit oli laminoitu siten että ne 
eivät kestäisi pitkää lentoa.55

Muistomerkki vihittiin 6.9.1959 ja paikal-
la oli suomalaisia, sveitsiläisiä ja italialaisia 
kutsuvieraita. Sen jälkeen muistomer killä 
on järjestetty SVFF:n toimesta useampi 
muistotilaisuus, jossa suomalaiset ja sveit-
siläiset ovat kunnioittaneet lentäjiä. Muis-
tomerkistä tuli symboli sveitsiläisten tunte-
masta sympatiasta Suomea kohtaan. On-
nettomuuspäivä julistettiin sittemmin Suo-
messa lentäjän päiväksi. (Hans Walther, 
Mitteilungsblatt 4/1959).

Suomalaislentäjien muistomerkki

Suomalaislentäjien muistomerkki: Henry Mooren veistos ”Fallender Krieger”. 
– Kuva: Krister Björklund.
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suomalainen olla ”suomenystävä” ja vuon-
na 1965 päädyttiin myönteiseen kantaan. 
Tällä epävirallisella päätöksellä oli tärkeä 
merkitys suomalaiselle seuratoiminnalle 
Sveitsissä, koska muuten olisi todennäköi-
sesti perustettu erillinen organisaatio sveit-
sinsuomalaisille. SVFF keräsi näin sveitsi-
läiset suomenystävät ja sveitsinsuomalai-
set samaan järjestöön.

SVFF:stä tuli muuttoaallon yhteydes-
sä tärkeä suomalaisille, ja paikallisyhdis-
tysten vetäjät saivat monasti toimia tuke-
na suomalaisille, jotka kohtasivat vaikeuk-
sia. Ongelmista kertoo Suomen Sanomat 
2–1973 (toukokuu) näin:

Suomalaisnuoret matkustavat yhä  ¸
Sveitsiin opiskelemaan tietämättä, että yli-
opistoon vaaditaan nykyisin saksan kielen 
kurssi. Pidentyneen oleskelun rahoittami-
seksi olisi sitten työpaikka tarpeen, mut-
ta työlupa puuttuu. Tai tullaan noin vaan 
turisteina toivossa, että kolmen luvallisen 
”turistikuukauden” aikana työlupa ja työ-
paikka jotenkin järjestyisi. Tai ollaan opis-
kelun varjolla ja ilman työlupaa piikomas-
sa ja täysin perheen armoilla.

SVFF:n toiminta on ollut vilkasta ympäri 
Sveitsin. Jotkut ryhmät järjestivät jopa pa-
rikymmentä tapahtumaa vuodessa, ja kirjo 
on ollut suuri: konserteista vaellusretkiin. 
Vuonna 1974 seuran jäsenlehtisessä kerro-
taan, että Zürichin ryhmä oli kasvanut niin, 
että kaikki halukkaat eivät enää mahtuneet 
seuran järjestämiin tilaisuuksiin: Joulu- ja 
vappujuhliin otti silloin osaa 200 jäsentä 
ja pitopaikat olivat tupaten täynnä. Alussa 
toimintaa vetivät sveitsiläiset miehet, joilla 
usein oli suomalainen vaimo, mutta myö-
hemmin suomalaiset naisetkin tulivat ku-
vaan mukaan, yhä useammin puheenjohtaji-
na. ”Nuorennusleikkausten” myötä SVFF:n 
toiminta suuntautui yhä enemmän tyydyt-

tämään sveitsinsuomalaisten kulttuurisia ja 
sosiaalisia tarpeita. Tätä kuvaa aktiivin seu-
ran jäsenen kertomus:

Järjestön toimenkuva on muuttumassa  ¸
voimakkaasti: 50 vuotta sitten se perustui 
ennen kaikkea sodan tapahtumiin ja seura-
uksiin. Yhdistys oli hieman ”eliitti-seura”. 
Tämän päivän tarpeet ovat erilaiset: va-
paamuotoista tapaamista, laulu ja urheilu, 
aktiivisen elämän vaalimista, mutta myös 
virallisempaa kanssakäymistä kaupungin, 
kantonin ja valtion (Sveitsin) kulttuurielä-
mässä.

Paikallisryhmien toiminta vaihtelee paik-
kakunnalla asuvien suomalaisten luku-
määrän, aktiivisuuden ja mieltymysten 
mukaan. Aktiivisinta toiminta on saksan-
kielisillä alueilla, joilla suurin osa suoma-
laisista asuu. Nykyisin paikallisryhmiä on 
yhdeksän; Neuchateliin on perustettu uusi 
ryhmä ja Geneven ja Vaudin ryhmät sulau-
tuivat yhteen Léman ryhmäksi 2007, koska 
Geneven toiminta kuihtui. Vaikka Gene-
vessä työskenteleekin paljon suomalaisia, 
he ovat yleensä kansainvälisten järjestöjen 
palveluksessa, asuvat muualla ja käyvät 
vain Genevessä töissä. Yhteensä paikallis-
seuroilla on noin 4000 jäsentä.

SVFF:n jäsenmäärä on laskenut 1980- 
luvun tasosta. Monelle tärkein syy kuulua 
seuraan oli edulliset lennot, mutta kun len-
toyhtiöiden kilpailu polki hintoja, seuran 
ylläpitämä matkatoimistopalvelu ei enää 
kannattanut ja hiipui pois 1990-luvun lo-
pulla. Seuralla on myös ollut vaikeuksia 
rekrytoida uusia jäseniä toisen sukupolven 
sveitsinsuomalaisista ja vanhoja sveitsiläi-
siä suomenystäviä on luonnollisen poistu-
man kautta eronnut. Sveitsiläisiä ei seuran 
toiminta kiinnosta kuten vuosikymmeniä 
sitten, ja uusista muuttajista vain pieni osa 
hakeutuu toimintaan mukaan.
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Stipendisäätiö ja upseeriyhdistys

Stipendisäätiö, ”Schweizerische Stiftung 
für Stipendien an Förderer und Bewah-
rer finnischer Kultur” perustettiin vuonna 
1948 SVFF:n piirissä. Säätiön tarkoitus 
oli auttaa Suomea vaikeiden sodanjälkeis-
ten vuosien yli. Säätiön toimintaan luettiin 
alusta alkaen myös sotilaalliset suhteet, 
vaikkei niistä virallisesti mainittu Suomen 
poliittisen aseman takia.

Suomalaisten upseerien osuus oli alus-
sa suuri, mutta heitä ei kutsuttu stipendi-
aateiksi sotilashenkilöinä, vaan siviiliam-
mattiensa perusteella, kuten insinöörei-
nä ja teknikkoina. Mannerheim-muisto-
juhlissa Montreuxissä heidät on vuodesta 
1976 nimitetty ”Mannerheim-stipendiaa-
teiksi”.

Sveitsiin kutsuttiin säätiön toimesta lu-
kuisia alansa huippuja vierailemaan ja pi-
tämään luentoja. Heistä kuuluisimpia oli-
vat A.I. Virtanen ja Alvar Aalto, V.A. Kos-
kenniemi, Edvin Linkomies ja Rolf Ne-
vanlinna. Kun suoranainen apu ei ollut 
enää Suomelle tarpeen, säätiön toimin-
ta suuntautui kulttuurisuhteiden edistä-
miseen. Stipendien saajat edustavat sekä 
suomalaista tiedettä ja taidetta että armei-
jaa ja eri ammatteja. Vuonna 1997 tehtiin 
sääntöuudistus, jolloin helpotettiin apura-
han antaminen opiskelijoille. Perustamis-
vuodesta tähän päivään säätiö on myöntä-
nyt 180 apurahaa, yhteisarvoltaan yli puoli 
miljoonaa Sveitsin frangia.

Hyviä Suomen ja Sveitsin välisiä soti-
lassuhteita vaalimaan perustettiin 1989 sti-
pendisäätiön aloitteesta Suomalais-Sveitsi-
läinen upseeriyhdistys – ”Finnisch-Schwei-
zerische Offiziersvereinigung”. Yhdistys 
kutsuu vuosittain suomalaisia upseereita 
Sveitsiin. Yhteensä 65 suomalaista upsee-
ria on saanut mahdollisuuden kolmen kuu-
kauden vierailuun.62

Sveitsin suomikoulut

Suomikoulujen toimintapohja on saman-
lainen Sveitsissä kuten muuallakin maail-
massa, eli Suomen opetusministeriön avus-
tus kattaa noin kaksi kolmasosaa opettajien 
palkoista ja käsittää myös oppikirjoja. Eri-
koisuutena muihin maihin nähden on, että 
Sveitsin kouluja on vuodesta 1996 hyväk-
sytty kantonien opetusministeriöiden vie-
rasta äidinkieltä opettaviksi kouluiksi pai-
kallisen opetushallituksen alaisina. Tämän 
ansiosta oppilaat saavat toiselta luokalta 
alkaen suomen kielen arvosanan sveitsiläi-
seen koulutodistukseensa

Suomi-kouluja toimii Sveitsissä kym-
menellä paikkakunnalla. Perustamisajan-
kohdat heijastavat muuttajien ikärakennet-
ta; kun Sveitsiin muuttaneiden suurten ikä-
luokkien lapset tulivat kouluikään, koet-
tiin tärkeäksi perustaa Suomi-koulu, ja ne 
perustettiin keskuspaikkakunnilla, joiden 
ympäristössä oli eniten suomalaislapsia. 
Suomi-kouluja oli vuonna 2008 seuraavil-
la paikkakunnilla: Zürich, Zug, Winterthur, 
St. Gallen, Neuchatel, Lausanne, Geneve, 
Bern, Basel ja Aargau.

Useimmissa kouluissa osa rahoitukses-
ta tulee SVFF:lta, mutta yhteistyö seuran 
kanssa vaihtelee paikkakunnittain. Sveitsin 
koulujen toiminta rakentuu vapaaehtoistoi-
minnalle jossa vanhemmat, koulujen opetta-
jat ja hallinto toimivat läheisessä yhteistyös-
sä. Äidit ja opettajat järjestävät talkootyönä 
juhlia ja myyjäisiä koulujensa hyväksi, eri-
laisia retkiä lapsille sekä muuta toimintaa.

Opiskelun tavoitteena on antaa lapsil-
le taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan suo-
meksi, antaa heille Suomi-tietoutta. Suo-
mi-koulun tunneilla luetaan ja kirjoitetaan, 
lauletaan, leikitään ja askarrellaan suomek-
si. Lapset perehtyvät Suomen maantietee-
seen ja historiaan, heille kerrotaan Suo-
men kulttuurista ja juhlaperinteistä. Koulut 
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kohtaavat monta ongelmaa toiminnassaan, 
joista usein päällimmäinen on rahan puu-
te. Suurimmat menoerät ovat tilojen vuok-
ra ja opettajien palkat. Monipuolinen ope-
tus ja varsinkin vanhempien lasten kiinnos-
tuksen ylläpito vaatii myös lisää materiaa-
lihankintoja, ja kun varat kuluvat kaikes-
ta välttämättömimpään, monessa koulussa 
ylimääräistä opetusmateriaalia joudutaan 
etsimään kotoa.

Heterogeeniset ryhmät aiheuttavat 
myös ongelmia opetuksen suunnittelulle, 
kuten opettaja kertoo:

On täysin epärealistista ja automaatti- ¸
sesti pettymykseen johtavaa asettaa hete-
rogeeniselle ryhmälle yksi ja yhteinen pää-
määrä, kun tällä viikolla puuttuu pari op-
pilasta, seuraavalla kerralla kolme tai kun 
kesken lukuvuotta ryhmään tulee uusi oppi-
las, joka on ummikko tai suoraan Suomesta 
tullut lapsi, joka osaa nykysuomea huomat-
tavasti paremmin kuin opettaja.63

Myös oppilasmäärä kuvastaa suomalaisvä-
estön rakennetta. Suurten Sveitsiin muutta-
neiden ikäluokkien lapset ovat jo kasvaneet 
isoiksi, joten oppilasmäärät ovat perusta-
misajankohdan jälkeisiltä huippuvuosilta 
laskeneet. Opetusryhmien koko vaihtelee 
kouluittain ja vuosittain, joissakin ryhmis-
sä saattaa olla jopa tungosta, kun toiset ryh-
mät kärsivät oppilaiden puutteesta. Kaikki 
lapset eivät jaksa jatkaa niin kauan kuin 
voisivat. Koululaisryhmissä lopettamiset 
ovat yleisimpiä, koska varsinainen koulu 
ja harrastukset vievät paljon aikaa. Syynä 
saattavat olla myös kielivaikeudet.

Suomi-kouluista on tullut myös äitien 
tapaamispaikka, ja he viettävät aikaa kuu-
lumisia vaihdellen ja kahvia juoden, sa-
malla kun jälkikasvu saa opetusta. Monel-
le suomalaiselle äidille Suomi-koulu on 
jopa henkireikä ajoittain sosiaalisesti eris-

tyneessä elämässä, ja koulut ovat tiedosta-
neet tämän ja äideille on usein järjestetty 
oma nurkkaus kanssakäymistä varten.

Zürichin Suomikoulu (Finnische Schu-
le in Zürich) on oppilasmäärältään Sveit-
sin suurin ja toiseksi vanhin ja kuuluu Eu-
roopan isoimpiin Suomi-kouluihin. Se pe-
rustettiin vuonna 1982, kymmenen suoma-
laisen äidin toimesta, jotka halusivat turva-
ta lapsilleen Suomen kielen. Kun toiminta 
alkoi, koulun 28 lasta jaettiin kouluikäis-
ten ja tarhaikäisten ryhmään. Kokeiluryh-
mässä opetettiin lisäksi ”ummikkolapsille” 
sveitsinsaksaksi, mutta pian sielläkin ryh-
dyttiin opettamaan suomea suomeksi, joka 
sitten jäi pysyväksi käytännöksi.64 Koulua 
ylläpitää kannatusyhdistys, ja hallinnosta 
vastaa johtokunta, johon kuuluvat kusta-
kin luokasta opettaja sekä yksi vanhempi-
en edustaja. Vuonna 2008 kouluun ilmoit-
tautui 65 oppilasta.

Zürichissä, kuten useimmiten muualla-
kin, Suomi-koulua pidetään keskiviikko-il-
tapäiväisin joka toinen viikko, koska Sveit-
sin koululaisilla on silloin vapaata. Tämä 
iltapäivävapaa liittyy Sveitsin yleiseen 
työaikajärjestelmään; lapsille ja heidän äi-
deilleen on haluttu antaa mahdollisuus ar-
kivapaaseen eri asioiden hoitamista varten. 
Enemmistö lapsista tulee perheistä, joissa 
isä on sveitsiläinen ja äiti suomalainen.

Lapsen laittaminen suomikouluun on 
osoitus suomalaisen identiteetin tärkeä-
nä kokemisesta. Kaikki sveitsinsuomalai-
set vanhemmat eivät tee tätä, mutta se ei 
ole välttämättä osoitus siitä, että lapselle ei 
haluta välittää edelleen suomalaista kieli- 
ja kulttuuriperintöä, vaan monet syyt ovat 
päätöksen takana.

Kyselyyn vastanneet, joilla oli lap-
si suomi-koulussa, mainitsivat tärkeimpä-
nä syynä koulunkäyntiin juuri suomen kie-
len oppimisen. Toisena tärkeysjärjestykses-
sä tulivat kontaktit muihin suomalaislap-
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siin, varsinkin täyssuomalaisissa perheissä. 
Suomen kulttuuriin tutustuminen ei ollut 
kovin tärkeä.

Suomalainen kulttuuritoiminta 
Sveitsissä65

Suomalainen kulttuuritoiminta rakennet-
tiin alusta alkaen laajalti SVFF:n tarjoaman 
organisatorisen ja myös rahallisen tuen va-
raan. Eri kulttuuriharrastuksen puuhamie-
hillä ja -naisilla oli yleensä vahvat siteet yh-
distykseen, usein kulttuurihanketta on ollut 
tukemassa suomalaisen naisen SVFF:ssä 
toimiva sveitsiläismies. Varsinkin perintei-
seen Suomi-kuvaan liittyvät kulttuuritoi-
minnot ovat olleet vahvassa asemassa.

Suurin osa harrastusryhmistä on syn-
tynyt verrattain myöhään, pääasiassa 
1970-luvulta alkaen, kun suomalaisten 
määrä Sveitsissä nousi niin suureksi että 
tällaiselle toiminnalle löytyi pohjaa. Mu-
siikki ja tanssi ovat ulkosuomalaisille tun-
teita herättäviä avainsymboleja, eivätkä 
sveitsinsuomalaiset muodosta poikkeusta.

Eniten suomalaisia asuu Zürichissä ja 
sen ympäristössä, ja siellä virisi jo aikai-
sin harrastustoimintaa. Vuonna 1975 Zü-
richin suomenystävien paikalli syhdistys 
tiedusteli jäseniensä kiinnostusta suoma-
laiseen harrastus toimintaan, ja esille nou-
si kansantanssi. Riitta Frey-Juvonen, joka 
jo Suomessa asuessaan oli harrastanut tan-
hua, polkaisi toiminnan liikkeelle. Sopivat 
tilat löydettiin zürichiläisestä Steinerkou-
lusta, ja kymmenen naista kokoontui sinne 
joka toinen viikko har joittelemaan. Ryh-
mälle annettiin nimeksi ”Wenlat”.

Wenlat saavutti suurta suosiota, ja ryh-
mä esiintyi Sveitsin suomenys tävien ja 
kirkon tilaisuuksissa sekä Suomi-viik-
kojen yhteydessä tavarataloissa ja hotel-
leissa sekä Sveitsissä että Saksassa. Mie-

hiä oli vaikea saada toimintaan mukaan 
– suomalaisia miehiä oli vähemmän kuin 
naisia, eivätkä he olleet kiinnostuneita – 
ja vasta vuonna 1988 saatiin miehiä tan-
huun kun muutama Wenla onnistui ylipu-
humaan sveitsiläisen aviomiehensä. Mie-
het harjoittelivat omana ryhmänään ni-
mellä ”Jussit”, koska heillä ei ollut aikaa 
jokaviikkoi seen harjoitteluun, eivätkä ym-
märtäneet tarpeeksi suomea osallistuak-
seen Wenlojen harjoitteluun. Wenlojen 
kanssa tanssittiin yhdessä vain kun kaik-
ki pääsivät tulemaan, tavallisesti sunnun-
taisin. Vuonna 1990 ryhmä järjestettiin 
uudelleen. Avioparit muodostivat oman 
ryhmänsä ”Kulkurit”, ja Wenlat jatkoivat 
naisryhmänä. ”Kulkurit”-ryhmä lopetti 
toimintansa vuonna 2007.

Esiintyessään naiset pitävät suomen eri 
maakuntien kansallispukuja ja miehet Val-
kealan kansallispukua. Esiintymisistä saa-
tava tulo käytetään tanhuajien lisäkoulu-
tukseen. Ryhmään pyrki myös täyssveitsi-
läisiä pareja mukaan, mutta Kulkurit pyrit-
tiin pitämään suomalaisena, joten heitä ei 
hyväksytty joukkoon.

Vuosi Zürichin tanhuryhmän perustami-
sen jälkeen Baselin suomalaiset perustivat 

Wenlat on esiintynyt tilauksesta monissa suo-
malaishenkisissä juhlissa. Tässä juhlistetaan 
vuonna 1992 Bruggin kaupungissa pidettyjen 
Lapponia-koruviikkojen avajaisia. – Kuva: Lee-
na Pulfer.



Krister Björklund – 341 

omansa nimellä ”Katrilli”. Katrillis sa tans-
sii pelkästään naisia. He esiintyvät usein ju-
hannusjuhlilla, pikkujouluissa, kyläjuhlissa 
ja muissa tilaisuuksissa. Katrilli on perin-
teisesti joka toinen vuosi järjestänyt Base-
lin Suomi-koulun kanssa myyjäiset.

Bernissä oli vuodesta 1976 toiminut 
voimisteluryhmä nimeltä ”Bernin Sisu”, ja 
voimisteluryhmän piirissä otettiin kansan-
tanssi ohjelmaan. Vähitellen tanhuajat erot-
tuivat omaksi ryhmäkseen nimellä ”Sir-
makka”, ja hankittiin omat harjoittelutilat. 
Virallisesti Sirmakka organisoitui itsenäi-
seksi Bernin Sisusta vuonna 1991. Nyt toi-
minta on loppunut.

Kuorolaulu on ulkosuomalaisten keskuu-
dessa rakas harrastus. Sveitsin suomalaisen 
kulttuuritoiminnan vilkastuessa Zürichis-
sä yritettiin jo 1970-luvun lopulla perustaa 
kuoro. Ongelmaksi ei muodostunut innok-
kaitten laulajien puute, vaan pätevän kuo-
ronjohtajan löytäminen. Kun ei kuoronjoh-
tajaa löytynyt, laulettiin ilman. Harjoituksia 
pidettiin säännöllisesti ja esiintymisiäkin 
oli. Ajan myötä yritys kuitenkin valui hiek-
kaan eikä toiminta elpynyt kunnes pastori 

Pekka Vihma tarttui asiaan vuonna 1984 ja 
ylipuhui Zürichin oopperan laulajan Han-
nu Niemelän johtamaan kuoroa. Pian 20 
ihmistä kokoontui säännöl lisesti joka viik-
ko Martin Luther kirkon seurakuntatiloihin 
laulamaan hänen johdollaan. Kuoro kehit-
tyi nopeasti ja esiintyi julkisesti suomalai-
sella kuoromusiikilla.

Vuosien kuluessa kuorolla on ollut mon-
ta johtajaa, koska 1980-luvun alkuvuosista 
lähtien Zürichin ooperastudioon kiinnite-
tyt suomalaiset laulajat yleensä viipyivät 
vain vuoden Sveitsissä. Jatkuvuutta yllä-
piti muusikko Erkki Korhonen, joka säes-
ti aina tarvittaessa. Hänen muuttonsa Hel-
singin oopperan johtajaksi vuonna 2000 oli 
sveitsinsuomalaisille menetys.

Kuorossa on 35 jäsentä, ja se keskit-
tyy suomalaiseen musiikkiin, vaikka muita 
kuin suomalaisiakin lauluja on ohjelmistos-
sa. SVFF on tässäkin toiminnassa mukana 
taloudellisena tukena ja loput rahoituksesta 
hankitaan sponsoreilta ja jäsenmaksuista, 
kuten myös eritoten vappujuhlasta. Kuoro 
on osa Zürichin kulttuurielämää, ja esiin-
tyy vuosittain kevät- ja joulukonsertissa ja 

Zürichin suomalaiskuoro piti Bernissä konsertin sinivalkoisissa asuissaan vuonna 1988. Johtamas-
sa François Lilienfeld. – Kuva: Leena Pulfer.
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lisäksi jumalanpalveluksissa sekä eri taho-
jen kutsuista.

Baselin suomalainen kuoro ”Finnä-
Chor Basel” sai alkunsa Baselin suome-
nystävien piiristä, ja se aloitti laulamisen 
vuonna 1979. Kuoro esiintyi menestyk-
sekkäästi monessa tilaisuudessa 1980-lu-
vulla, ja saavutti eräänlaisen kehityksen-
sä lakipisteen 10-vuotisjuhlissaan vuonna 
1989 esiintyessään yhdessä Finnair-kuoron 
ja Zürichin kuoron kanssa. Tämän jälkeen 
seurasi laskukausi, kun kuoron miehet yksi 
toisensa jälkeen jäivät työsyistä pois. Lo-
pulta kuorossa oli vain naisia jäljellä, ja 
yritettiin jatkaa naiskuorona, mutta tämä 
epäonnistui. Esillä oli myös ajatus sulau-
tua Baselin ruotsalaiseen kuoroon, joka ei 
kuiten kaan toteutunut. Kun kuoron johta-
misen tulevaisuutta ei pystytty ratkomaan, 
päätettiin hajottaa kuoro 1992. Neljäntois-
ta toimintavuotensa aikana se oli kuitenkin 
ehtinyt tehdä suomalaista kuoromusiik kia 
tunnetuksi.

Myös St.Gallenissa on suomalainen kuo-
ro. Ansio tästä kuuluu viulutaiteili ja Juhani 
Palolalle, joka vuonna 1982 tuli St.Gallenin 
kaupunginorkesteriin. St.Gallenilla on mu-
siikkihistoriassa uljas perintö, sen luostari 
oli aikoinaan eräs gregoriaanisen kirkkomu-
siikin tärkeimpiä keskuksia, ja St.Gallenin 
orkesteri on Sveitsin vanhimpia.

Vuonna 1991 Palola siirtyi Rorschachin 
seminaarin viulunsoiton ja kamarimusii-
kin opettaja ksi, ja opetustyön ohella toimii 
St.Gallenin Arioso-kvartetin ensiviulisti-
na. Aktiivisena Itäsveitsin suomenystävien 
jäsenenä hän ehdotti kuoron perustamista, 
ja idea sai runsasta vastakaikua. Jo vuon-
na 1991 voitiin aloittaa 30 laulajan voimin. 
Kuorossa on sekä suomalaisia että sveit-
siläisiä jäseniä, ja harjoitus pidetään joka 
viikko. Kuten muutkin kuorot esiinnytään 
jouluna, juhannuksena ja eri tilaisuuksis sa. 
St.Gallenin kuoro solmi läheiset kontaktit 

Zürichin kuoron kanssa, ja yhteisesiinty-
misiä on pidetty vuosina 1993 ja 1995. Pa-
lola kertoi suomalaisten kuorotoiminnasta 
seuraavasti:

On minulla käynyt mielessä perustaa yh- ¸
teissuomalainen kuoro, mutta sveitsiläiset 
ovat nurkkakuntaisia, kun puhuu suomalai-
sille jotka ovat olleet vuosikymmeniä pois-
sa Suomesta, ne ovat muuttuneet samanlai-
siksi nurkkakuntalaisiksi, ei ne halua lähteä 
St.Galleniin kun se on niin kaukana. (..) Kun 
johdin sekä Zürichin että St.Gallenin kuoroa 
pidettiin yhteiskonsertteja. Zürichin konser-
tissa Wasserkirche tuli niin täyteen että piti 
siirtyä isompaan kirkkoon koska suntio seu-
rasi polizein määräyksiä eikä enää päästä-
nyt ihmisiä sisään – sveitsiläiset puhuivat 
pähkähulluista suomalaisista. Kirkot isoni 
ja laulut vaikeutui, ja näitä yhteiskonsertte-
ja ei ole sen jälkeen tullut, molemmilla kuo-
roilla on omat johtajansa.

Aktiiviiset suomalaismuusikot Sveitsissä 
ovat tehneet paljon suomalaisen taidemusii-
kin tunnetuksi tekemiseen, ja he ovat varsin 
suosittuja sveitsinsuomalaisten keskuudes-
sa. Aina kun suomalaismiehityksellä esite-
tään taidemusiikkia, suomalaista tai muuta, 
yleisössä on paljon suomalaisia. Sana täl-
laisista konserteista kiertää varsin nopeasti, 
ja usein lähdetään porukalla pitkällekin täl-
laisia konsertteja kuuntelemaan.

Trio Fennica perustettiin vuonna 1985 
Juhani Palolan, baselilaisen sellisti Jarmo 
Vainion ja lausannelaisen pianisti Helena 
Maffli-Nissisen toimesta. Ideana oli soittaa 
suomalaista ja sveitsiläistä musiikkia. Puo-
lalainen viulisti Dorota Sosnowksa korva-
si myöhemmin Juhani Palolan, joka vuon-
na 2003 muutti takaisin Suomeen, mutta 
trio koetaan silti suomalaisena vaikka oh-
jelmisto ei suinkaan rajoitu suomalaiseen 
musiikkiin.
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Suomalainen teatteriharrastus virisi 
1984 Baselissa kun pikkujoulua varteen 
harjoiteltiin sketsiä. Teatteriryhmän vetäjä 
palasi seuraavana vuonna Suomeen, mutta 
harjoitukset jatkuivat johtajankin puuttees-
sa, ja seuraavana pikkujouluna uskallettiin 
jo esittää Aleksis Kiven näytelmä ”Kihla-
us”. Teatteriryhmä on sen jälkeen jatkanut 
vaihtelevalla miehistöllä ja esittänyt eri pie-
nimuotoisia kappaleita. Tällainen toiminta 
on vain mahdollista suurissa kaupungeissa, 
koska on saatava tarpeeksi suuri suomea 
ymmärtävä yleisö.

Myös urheilu tuo sveitsinsuomalaisia 
yhteen. Tiettävästi ensimmäinen suoma-
lainen urheilujoukkue perustettiin 1950-lu-
vulla Eternan kellotehtaalle kun siellä oli 
sen verran suomalaisia yhtaikaa töissä että 
saatiin kokoon jalkapallojoukkue pelaa-
maan ”Suomi vastaan muu maailma”. Täs-
tä ei kuitenkaan kehkeytynyt mitään jat-
kuvaa harrastusta, vaan päällimmäiseksi 
nousi myöhemmin pesäpallo. Vaikka en-
simmäinen pesäpalloryhmä perustettiin 
vasta vuonna 1991, Itä-Sveitsissä, muuta-
mien suomenystävien ja urheilusta innos-
tuneiden toimesta, pesäpalloa oli tiettävästi 
harrastettu sporadisesti jo ainakin 1960-lu-
vulla Sveitsin kellotehtaissa työskentelevi-
en suomalaisten voimin. Pesäpalloseuro-
ja syntyi sitten ympäri Sveitsiä sitä mukaa 
kun paikkakunnille muutti suomalaisia. 
1990-luvulla oli kuudella paikkakunnalla 
joko jatkuvasti tai enemmän tai vähemmän 
säännöllisesti harjoitettu pesäpallon pelaa-
mista. Vuonna 2008 aktiiviset seurat oli-
vat Zürichin sinivalkoiset, Pesis-Hirvet St. 
Gallen, Badenin Hurjat ja Finn-pesis Solot-
hurn. Talvisin kokoonnutaan jonkun muun 
pelin merkeissä, esimerkiksi Zürichissä pe-
lataan sählyä. Pesäpalloharjoitukset aloite-
taan yleensä huhti-toukokuun paikkeilla.

Vuodesta 1992 on pidetty pesäpallotur-
najaisia. Ensimmäiseen osallistui kolme 

joukkuetta. saksalaisiakin pesis-joukkuei-
ta vastaan on pelattu ystävyysotteluita, ja 
ensimmäinen maaottelu Sveitsin ja Saksan 
välille pelattiin 1998.

Pesäpallo on harrastuksena yhdistänyt 
sveitsinsuomalaisia kaikenikäisiä miehiä 
ja naisia. Sekajoukkueet toimivat hyvin, 
vaikka osa naisista lopettaa kun peli me-
nee liian kovaksi. Viime aikoina sveitsiläi-
set ovat joillakin paikkakunnilla yhä enem-
män innostuneet pesäpallosta ja miltei val-
lannet sen suomalaisilta, kuten Juhani Pa-
lola kertoi:

Pesisjuttu on semmoinen kulttuurisiir- ¸
to, täällä ei ole niin paljon amerikkalaisia 
että baseball olisi saanut jalansijaa, mut-
ta pesis on, se on enemmän sveitsiläisten 
kuin suomalaisten harrastus. (…) Yks po-
rukka harjoittelee siellä meidän kylän mo-
nitoimitalolla, sellaisia sveitsiläisiä nuoria 
juippeja, jotka kylänraitilla puhuvat ‘pese-
pallosta’.

Pesäpallo on ainoa suurempi institutiona-
lisoitunut suomalaisten urheilutoiminta 
Sveitsissä. Joillakin paikkakunnilla on kyl-
lä tämän lisäksi pienimuotoista urheiluhar-
rastusta, mutta niiden ongelmana on jatku-
vuuden ylläpitäminen.

Entä mikä on tällaisen kulttuuritoimin-
nan tulevaisuus? Koska toiminta suurelta 
osin pyörii muutaman aktiivin vetäjän va-
rassa, jatkuvuus saattaa olla uhattuna ellei 
seuraajia löydy. On kolme mahdollisuutta 
toiminnan jatkumiselle: Sveitsinsuomalais-
ten joukosta löytyy uusia innostuneita jatka-
jia, Sveitsiin muuttaa suomalaisia jotka tuo-
vat uusia virikkeitä ja ovat valmiit ottamaan 
vastuun vetämisestä tai toisen sukupuolen 
sveitsinsuomalaiset kiinnostuvat juuristaan 
ja veivät toimintaa eteenpäin. Siirtolaisuu-
den kohdemaissa, joissa on kauan asunut 
suomalaisia, on osoittautunut, että ratkaisu 
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on paikkakuntakohtainen. Toiminnan jatku-
vuutta ajatellen, parhaassa asemassa ovat ne 
paikkakunnat joissa asuu runsaasti suoma-
laisia.

Organisoituneen toiminnan ohella Sveit-
sissä toimii runsaasti epävirallisia ryhmiä 
eri puolilla. On suomalaisten naisten sään-
nöllisiä tapaamisia, liikuntaryhmiä, kirja-
kerhoja ym. Suomalaisilla miehillä on vä-
hemmän yhteistä toimintaa, koska työ koe-
taan liikaa aikaa vieväksi. Joillakin paikka-
kunnilla on yritetty pitää kantapöytää jos-
sain ravintolassa, mutta yleensä osanotto ei 
ole ollut riittävää.

Kauppayhdistykset ovat vetäneet eniten 
suomalaisia miehiä, varsinkin kun Sveit-
siin on tullut enemmän suomalaisia lii-
kemiehiä ja asiantuntijoita. Kun Suomen 
vienti Sveitsiin lisääntyi ja monipuolistui, 
katsottiin tarpeeksi perustaa erillinen orga-
nisaatio huolehtimaan kauppaan liittyvistä 
asioista, ja vuoden 1972 Suomi-viikkojen 
yhteydessä muutamat suomenystävät ide-
oivat sellaisen seuran perustamista.

”Handelsvereinigung Finnland-Schweiz” 
(myöhemmin ”Handelskammer”) perustet-
tiin sitten helmikuussa 1973 Zürichissä, ja 

siitä tuli vuotta aiemmin Suomessa perus-
tetun Sveitsiläis-suomalaisen kauppayhdis-
tyksen sisarjärjestö. Kauppakamarissa yh-
distivät voimansa sveitsiläisyritykset joil-
la oli vienti-intressejä Suomeen sekä suo-
malaiset yritykset Sveitsissä. Vuonna 1985 
perustettiin Suomalainen Kauppakilta, joka 
toimii Suomen kanssa tekemisissä olevien 
liikemiesten yhteistyöorganisaationa. Jäse-
niä oli 118 vuonna 2006. Kauppakilta jär-
jestää säännöllisesti lounaita ja esitelmiä ja 
auttaa myös uusia liikemiesmuuttajia so-
peutumaan Sveitsiin. Myös Genevessä toi-
mii suomalainen kauppakilta, jossa on noin 
80 jäsentä (2007).

Vuonna 1972, kun suomalaisten siir-
tolaisuus Sveitsiin oli huipussaan, Suo-
mi-viikot innoittivat muutamia sveitsiläi-
siä suomenystäviä perustamaan tiedotus-
lehden, jossa välitettäisiin Suomi-tietoutta 
sveitsiläisille. Lehti, joka sai nimen ”Suo-
men sanomat” oli saksankielinen, mutta 
viimeinen sivu oli suomalaisille tarkoitettu 
ja suomeksi. Vuonna 1978 lehti uudistettiin 
täysin, sanomalehtikoko muuttui aikakaus-
lehtikokoon ja sai uuden nimen ”Finnland 
Magazin”. Levikki oli 25 000 ja sivumäärä 

Sveitsin pesäpallon vuoden 
1997 mestaruusturnauksen 
voittanut joukkue Zürichin 
sinivalkoiset. – Kuva: Jussi 
Tiitinen.
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50. Tällaisen kokoluokan julkaisuna ei pys-
tytty jatkamaan, vaan vuosien myötä se ku-
tistui noin kolmeenkymmeneen sivuun ja 
kahteen vuosittaiseen ilmestymiskertaan. 
Finnland Magazin on koko olemassaolon-
sa ajan ollut tärkeä yhdysside sveitsinsuo-
malaisten välillä ja välittänyt tietoa Sveit-
sin ja Suomen välillä molempiin suuntiin. 
Sen levikki oli 4 100 vuonna 2008.

Zürichin keskuskirjaston yhteydessä 
toimii suomalainen Fennica-kirjasto. Tä-
mäkin sveitsiläis-suomalainen kulttuuri-
insituutio toimii SVFF:n alaisena. Se on 
liitetty erillisenä kokoelmana Zürichin kes-
kuskirjastoon, joka vastaa kaikista kirjasto-
toimintaan liittyvistä tehtävistä ja kuluista.

Kirjasto perustettiin vuonna 1954 yh-
distyksen keskusjohtokunnan aloitteesta ja 
avasi ovensa yleisölle seuraavana vuonna, 
jolloin kokoelma käsitti 240 pääosin suo-
malaisten kustantamoiden lahjoittamaa 
kirjaa, suurimmaksi osaksi suomenkielel-
lä. Vuosien mittaan kirjojen määrä kart-
tui; lahjoituksia saatiin paitsi suomalaisil-
ta kustantamoilta myös vakuutusyhtiöil-
tä, Suomen opetusministeriöltä, SVFF:ltä, 
Suomen Bernin suurlähetystöltä ja yksi-
tyishenkilöiltä. Suomen kaksikielisyys on 
huomioitu hankkimalla suomenruotsalais-
ta kirjallisuutta, ja kirjakanta käsittää myös 
saksan-, ranskan-, italian- ja englannin-
kielisiä kirjoja. Kaukolainauspalvelu tar-
joaa mahdollisuuden vaivattomaan kirjas-
ton käyttöön koko Sveitsissä. Vuonna 1977 
Fennicassa oli runsaat 2000 kirjaa ja kol-
mekymmentä vuotta myöhemmin yli 7000. 
Vuosittain kokoelma karttuu noin sadalla 
uushankinnalla.

Fennica-videoteekki on videokirjasto, 
joka perustettiin marraskuussa 1991 Fen-
nica-kirjaston menestyksen rohkaisema-
na. Fennica-kirjaston aineistoa ovat kir-
jat, ja ei-kirjamuotoinen aineisto kuuluu 
videoteekin tarjontaan. Videoteekki toimii 

SVFF:n alaisuudessa, ja varat uuden ai-
neiston hankintaan saadaan seuran jäsen-
maksuosuuksista. Videoteekin aineistoon 
kuuluu ennen kaikkea suomalaisia eloku-
via, mutta myös jonkin verran äänikasette-
ja, ja cd-levyjä sekä aikuisille että lapsil-
le. Aineisto on suurelta osin alun perin suo-
malaista ja suomenkielistä.

Sveitsin suomalainen kirkollinen työ

Sveitsissä ei ole kansallista luterilaista kirk-
koa, vaan erilliset luterilaiset seurakunnat 
muodostavat Sveitsin ja Liechtensteinin lu-
terilaisen liiton, johon myös Sveitsin kir-
kollinen suomalaistyö niveltyy. Suomalai-
set, jotka asuvat paikkakunnilla joissa on 
luterilaisia seurakuntia, osallistuvat usein 
niihin. Sveitsiläisen kanssa aviossa olevat 
suomalaiset osallistuvat paikallisseurakun-
tiinsa, joko reformoituihin tai katolisiin 
,riippuen aviopuolisonsa uskonnosta. Suo-
malaisen sveitsiinmuuttajan kirkkoon kuu-
luminen määräytyy muuttaessa. Jos ilmoit-

Fennica-kirjaston hoitaja Pirjo Meier. – Kuva: 
SVFF arkisto.
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taa olevansa evankelilais-protestantti, jou-
tuu useimmissa kantoneissa reformoidun 
kirkon kirjoihin. Merkintä ”luterilainen” 
johtaa myös usein siihen, että muuttaja re-
kisteröidään reformoituun kirkkoon. Jos 
näin on käynyt, muuttajan täytyy myöhem-
min rekisteröityä luterilaiseen seurakun-
taan, jos hän ei halua olla reformoidussa.

Suomalainen kirkollinen työ sai alkun-
sa Sveitsissä 1960-luvun alkupuolella, kun 
pastori Jussi Sippola, joka toimi Luterilai-
sen maailmanliiton palveluksessa, ryhtyi 
pitämään suomalaisia jumalanpalveluksia 
lähinnä Genevessä, mutta myös Bernissä, 
Zürichissä ja Baselissa. Pastori Matti Jo-
ensuu jatkoi tätä työtä ja suomalaistyöhön 
osallistui 1970- ja 80-lukujen taitteessa 
monia muita, mm. Genevessä työskennel-
lyt lehtori Riitta Virkkunen. Vuonna 1978 
perustettiin Risto Lehtosen aloitteesta Ge-
neveen kirkkotoimikunta ja pian sen jäl-
keen myös Berniin.

Pastori Matti Joensuu kävi vuonna 1980 
ja 1981 SVFF:n aloitteesta Sveitsissä toi-
mien siellä suomalaisten keskuudessa pap-
pina muutaman kuukauden. Sinä aikana 
hän tutustui kirkollisiin oloihin maassa, ja 
rakensi yhteyksiä eri puolilla Sveitsiä asu-
viin suomalaisiin. Pidettiin kirkolliset se-
minaarit, ja niihin eri paikkakunnilta osal-
listuneista muodostui eräänlainen yhdys-
henkilöiden verkosto. Bernissä, Genevessä 
ja Zürichissä perustettiin suomalaisten kir-
kolliset keskustelupiirit, jotka kokoontui-
vat kerran kuussa.

Koko Sveitsin kattava suomalainen kir-
kollinen toiminta lähti sitten alkuun muu-
taman aktiivisen henkilön toimesta; Riitta 
Virkkunen oli Genevessä luterilaisen maa-
ilmanliiton kasvatusasiain sihteeristön pal-
veluksessa ja oli asiassa hyvin aktiivinen. 
Syksyllä 1981 pastori Pekka Vihma tuli 
Zürichin Martin Luther -kirkon kirkkoher-
raksi, ja toimi asiassa varsinkin Zürichin 

alueella. Toiminnan alkuvaiheesta hän ker-
toi haastattelussa:

Kun tultiin 1981 syksyllä niin silloin  ¸
ihan aluksi kutstuttiin kaikkia mahdollisia 
suomalaisia joiden osoitteet saatiin SVFF.
ltä ja sitten ruvettiin suunnittelemaan kir-
kollista toimintaa Sveitsissä. Meillehän se 
ei oikeastaan olisi kuulunut, koska se oli 
sikäläinen luterilainen kirkkoherra, mut-
ta se oli semmoista vapaa-ajan toimintaa 
mitä harrastettiin Zürichin alueella, mutta 
myöskin Bernissä ja Baselissa ja Luzernis-
sa, oikeastaan koko itäisen Sveitsin alueel-
la, koska siihen aikaan suomalaisia pappe-
ja ei ollut. Genevessä oli, mutta se taasen 
tuntui olevan niin kaukana Zürichistä. Hy-
vin paljon myöskin oli kasteita, vihkimisiä, 
hautauksia ja joulukirkkojen pitämistä ja 
kaikkea semmoista.

Riitta Virkkunen toimi kirkollisen työn  ¸
puheenjohtajana vuoteen 1987 saakka, 
jonka jälkeen Anja Zahnd-Korhonen on ve-
tänyt toimintaa. Paikallisia kirkkotoimi-
kuntia syntyi ympäri Sveitsiä, yleensä niil-
le paikkakunnille, joissa oli SVFF:n pai-
kallisseuroja, joiden kanssa kirkollinen 
toiminta oli läheisessä yhteystyössä. Toi-
nen tärkeä yhteistyökumppani olivat Suomi 
koulut. Tämä kirkollinen toiminta oli alus-
ta saakka vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa 
ja rakentuu joka paikkakunnalla muutami-
en aktiivisten henkilöiden varaan. Toimin-
nasta tuli monimuotoista, järjestettiin suo-
menkielisiä jumalanpalveluksia, raamattu-
piirejä, pyhäkouluja, konsertteja ja lauluti-
laisuuksia ja seminaareja.

Vuosina 1995–1997 rovasti Juhani Päätalo 
toimi asuessaan Zürichissä vapaaehtoise-
na suomalaispappina ja sen jälkeen pasto-
ri Sinikka Hietala, rovasti Pirkko Ylijoki ja 
pastori Mika Aspinen.66
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Kirkon ulkosuomalaistyön, Sveitsin 
suomalaisten ja Zürichin Martin Luther 
-seurakunnan yhteistyön tuloksena perus-
tettiin seurakuntaan vuonna 2008 toinen 
papin virka. Papin päätehtävänä on pal-
vella Sveitsin suomalaisia (80 %) ja osa-
aikaisesti (20 %) isäntäseurakunnan tehtä-
vissä. Tehtävään valittiin pastori Heidi Pel-
tola. Toimialue suomalaisen työn osalta on 
koko Sveitsi; työtä ohjaa Sveitsin suoma-
laisten muodostama johtokunta ja seura-
kunnan neuvosto.

Zürichiin perustettiin vuonna 2002 en-
tisen kirkollisen työn aktiivijäsenen Anja 
Franzin toimesta yhdistys ”Suomalainen 
seurakunta – Finnische Kirchgemeinde”, 
johon kuuluu toistasataa jäsentä. Pappina 
toimii kirkkoherra Pekka Vihma. Yhdistys 
järjestää jumalanpalveluksia Zürichissä ja 
Zürichin ulkopuolella mm. Winterthurin 
kirkossa. Toiminta on monimuotoista, ku-
ten pyhäkoulu jumalanpalvelusten yhtey-
dessä, mummotupa, ikivihreät, päiväpiiri, 
miestenillat, syyspäivät ja joulutori.67

Luterilaiset jumalanpalvelukset, erityi-
sesti suomenkielellä, ovat monelle sveitsin-
suomalaiselle tärkeitä. Jumalanpalveluksen 
liturgia on reformoiduilla hyvin paljon yk-
sinkertaisempi, ja koska se voidaan kokea 
kuivantapaiseksi ja pitkäveteiseksi, he eivät 
tunne siellä oloaan kotoisaksi. Siksi SSKT:n 
järjestämät jumalanpalvelukset ovat erityi-
sen tärkeitä. Myös sielunhoito SSKT:n pii-
rissä on arvokas tuki monelle jolle vieraassa 
maassa asuminen on henkisesti raskasta.

Sveitsiläis-suomalaisissa avioliitossa 
aviopuolisoiden eri uskontokuntaan kuulu-
minen ei yleensä aiheuta suurempia vaike-
uksia. Lasten uskontokuntaan kuuluminen 
ratkaistaan kasteen yhteydessä, kastetaanko 
katolisessa, luterilaisessa vai reformoidussa 
kirkossa. Joillakin suomalaisilla ei ole mi-
tään seurakuntaa, vaan he ovat edelleen läh-
töseurakunnan jäseniä Suomessa ja sitten 

lapsi merkitään Suomeen, äidin lähtöseura-
kuntaan. Toisilla on taas niin, että he antavat 
lapsen kasvaa ja päättää itse kun on tarpeek-
si iäkäs päättääkseen antaako kastaa itsensä 
ja missä.

Suomalaiskuuluisuudet

Sveitsi on houkutellut puoleensa monia 
suomalaiskuuluisuuksia sekä taiteen että 
viihteen alalta. Tunnetuin heistä on ooppe-
ralaulaja Matti Salminen. Hän tuli ensim-
mäisen kerran Zürichin oopperaan laula-
maan Taikahuilun Sarastron osassa vuon-
na 1972. Hänen kiinnittymisensä Zürichin 
oopperaan oli sattuman oikku: vierailles-
saan New Yorkin Metropolitanissa talvella 
1984 hän liukastui kadulla ja katkaisi jal-
kansa joutuen taloudellisesti tyhjän päälle, 
koska oli freelancer.

Kun jalkani parantui muistin Kölnin  ¸
oopperan entisen johtajan Claus Helmut 
Dresen. Hän siirtyi Kölnistä Zürichiin ja 
rakensi sen oopperan mahtavaan kukois-
tukseen. Hän esitti jo siirtymisensä aikoi-
hin minulle tarjouksen lähteä mukaan. On-
nettomuuden jälkeen soitin Dreselle Zü-
richiin ja sain sieltä kuukausipalkkaisen 
toimen, joka minulla on tänäkin päivänä.68

Vaikka Matti Salmisella on vakiokiinnitys 
Zürichin oopperaan, esiintyy hän jatkuvas-
ti maailman kuuluisimmilla oopperanäyttä-
möillä. Siteensä Suomeen hän on säilyttä-
nyt esiintymällä usein kotimaassaan. ”eikä 
ajatus paluusta vaikka lapsuuden maisemiin 
Aurajoen rannalle ole mahdoton”, kuten hän 
sanoi vastaanottaessaan tunnustuksen ”Vuo-
den ulkosuomalainen” vuonna 2001.69

Toinen tunnettu laulaja Juha ”Watt” Vai-
nio ehti asua vähän aikaa ranskankielises-
sä Sveitsissä, Gryonissa, vaimonsa ja pie-
nen tyttärensä kanssa. Siellä hän kuoli sy-
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dänkohtaukseen 52-vuotiaana 29. lokakuu-
ta 1990.70

Suomalaisia muusikoita on ollut paljon 
Sveitsissä. Zürichin oopperastudioon on 
vuodesta 1984 kiinnitetty laulajia vuoden 
tai kahden sopimuksilla, ja heitä on ollut 
siitä asti monta kymmentä. Suomalaislau-
lajilla ja -muusikoilla on sveitsinsuomalai-
sille suuri merkitys, koska ilman heitä mu-
siikkiharrastustoiminta ei voisi pyöriä lä-
heskään samalla tavalla.

Monien eri alojen suomalaisia taiteili-
joita on hakeutunut Sveitsiin, kuten kuvan-
veistäjä Veikko Hirvimäki, joka on asunut 
ja työskennellyt Ballaiquesin alppikyläs-
sä vuodesta 1992. Hirvimäen taide ulottuu 
pienistä mitaleista suuriin monumenttei-
hin, joista tunnetuin lienee Mika Waltarin 
muistomerkki Helsingissä.71

Suomalaisia kello- ja kultaseppiä on 
työskennellyt Sveitsissä koko sodanjälkei-
sen ajan. Stepan Sarpaneva päätyi Sveit-
siin 1990-luvun alussa valmistuttuaan Ta-

piolan kelloseppäkoulusta Espoosta. Sar-
paneva päätti lähteä jatkamaan opintojaan 
Wostepiin, Sveitsin kelloteollisuuden yl-
läpitämään instituuttiin Neuchâteliin. Par-
migianilla hän työskenteli kahden miehen 
osastolla, joka teki maailman hienoimpia 
uniikkikelloja. Toinen seppä oli suomalai-
nen Kari Voutilainen. Kymmenen Sveitsin 
vuoden jälkeen Sarpaneva palasi Helsin-
kiin, jonne perusti oman yrityksensä. Sar-
panevan kelloille on ominaista korkea laa-
tu yhdistettynä uniikkiin suunnitteluun72.

Urheilijoista kuuluisin on formula-ajaja 
Kimi Räikkönen, joka asuu veroparatiisina 
tunnetussa Wolleraussa Zürichin eteläpuo-
lella. Taloudelliset tekijät ovat myös vetä-
neet monia nimekkäitä jääkiekon valmenta-
jia ja pelaajia Sveitsin seuroihin, heistä tun-
netuimmat ovat Alpo Suhonen, Juhani Tam-
minen, Hannu Virta, Ville Peltonen ja Pet-
teri Nummelin. Raha ei heidän kohdallaan 
välttämättä ole ollut ainoa muuton syy, vaan 
maassa pelattavan jääkiekon taso ja viihty-
vyyskysymykset. Jääkiekkoilijat elävät kui-
tenkin sveitsiläisestä yhteiskunnasta erillään 
julkisuuden valokiilassa, joka tuo mukanaan 
myös haittoja yksityiselämään, kuten Pekka 
Rautakallio kertoi vuonna 1997:

Alussa on hetken suurena puheenaihee- ¸
na, jolloin on kaupungin senhetkinen Lu-
mikki, ja persoonallisuus puidaan lehdis-
sä. Ihmiset ovat kiinnostuneita ja kun ol-
laan voitettu selkääntaputtelijat tuovat 
aina esiin jotain Suomesta tietämänsä. Ys-
tävyys on kuitenkin menestyksestä kiinni, 
kun peli mene hyvin ‘ystävät’ kaikkoavat. 
Oikeita ystäviä on vaikea saada. (…) Mi-
hinkään toimintaan muiden suomalaisten 
kanssa ei jää aikaa.73

Matti Salminen valittiin vuoden ulkosuomalai-
seksi vuonna 2001 (Suomen Silta 6–2001).
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Kansainvälisissä tehtävissä

Erikoisryhmän muodostavat Genevessä 
YK:n palveluksessa työskentelevät suoma-
laiset, jotka sananmukaisesti ovat sveitsin-
suomalaisuuden rajoilla.

Suomalaisia on ollut Sveitsissä kan-
sainvälisissä tehtävissä Kansainliiton al-
kuajoilta asti, ja EFTA:n päämajassa Gene-
vessä vuodesta 1961 lähtien. Tuolloin Suo-
mi liittyi Euroopan vapaakauppajärjestön 
EFTA:n liitännäisjäseneksi niin kutsutulla: 
FinnEFTA-sopimuksella, jonka syntymi-
seen Sveitsi myötävaikutti suuresti.

Suomalaisia asiantuntijoita on Gene-
vessä YK:n eri organisaatioiden, ILO:n, 
UNHCR:n, WHO:n ja monen muun, palve-
luksessa yleensä viitisenkymmentä joka 
vuosi. Tunnetuin heistä lienee president-
ti Martti Ahtisaari, joka toimi YK:n entisen 
Jugoslavian konferenssin Bosnian ja Hertse-
govinan työryhmän puheenjohtaja Geneves-
sä 1992–1993. Ehkä korkeimmassa asemas-
sa on ollut Pekka Tarjanne, joka toimi kan-
sainvälisen tietoliikenneunionin, ITU:n pää-
sihteerinä 1977–1989, jolloin hänet myös 
nimettiin Geneven kunniakansalaiseksi.

Kaj Bärlund toimi YK:n Euroopan ta-
louskomission ympäristöjohtajana ja WHO:n 
lääkeohjelmien johtajana Juhana E. Idän-
pään-Heikkilä. Nämä johtoportaan huipus-
sa olevat suomalaiset ovat toimensa vuok-
si hyvin kansainvälisesti suuntautuneita. 
Alemmilla portailla näissä järjestöissä vir-
kamiehinä toimivat suomalaiset kokevat 
itsensä aavistuksen verran sivusta muista 
sveitsinsuomalaisista.74 Tämä johtuu heidän 
työstään kansainvälisessä työpaikassa, jossa 
työtoverit ovat kaikkialta maailmasta. Moni 
heistä ei oikeastaan ole sveitsinsuomalaisia, 

koska on tavallista asua Ranskan puolella ja 
pendelöidä Geneveen töihin, Ranskan puo-
lella on nimittäin halvempi elää.

Sveitsissä on myös suomalaisia, joita ei 
voi lukea mihinkään näihin ryhmiin. Sveit-
sin vauraat olot ovat vetäneet puoleensa 
varakkaita ihmisiä, sijoittajista eläkeläi-
siin. Sveitsissä asuva suomalainen saakin 
useasti Suomessa käydessään vauraan ve-
ropakolaisen leiman, mutta todellisuudes-
sa suuri valtaosa sveitsinsuomalaisista on 
hyvin toimeentulevaa keskiluokkaa, jotka 
ovat muuttaneet maahan aivan muista syis-
tä kuin taloudellisista.

Sveitsinsuomalaisen kuva75

Millainen on tyypillinen sveitsinsuomalai-
nen? Yksinkertaista vastausta tähän kysy-
mykseen ei voida antaa, skaala on niin laaja 
ulottuen yritysjohtajista sairaala-apulaisiin. 
On kuitenkin mahdollista tehdä karkea ryh-
mittely kyselytutkimuksen dataan ja edel-
lä esitettyyn tietoon pohjautuen. Kun ote-

Pekka Tarjanne ITU.n työhuoneessaan 1997. – 
Kuva: Krister Björklund.
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taan tarkasteluun mukaan useita muuttujia, 
saadaan muuttajatyyppejä, joissa saman-
aikaisesti yhdistyvät useat ominaisuudet. 
Seuraavassa on käytetty 40 eri muuttujaa, 
joihin sisältyvät paitsi muuttosyyt myös 
sukupuoli, ikä, muuttovuosi, perhetyyppi, 
ammatti ja ala, koulutus, viihtyminen, kan-
sallinen identifioituminen jne. Kluster-ana-
lyysin, kokeilemisen ja päättelemisen avul-
la erottuivat seuraavat neljä ryhmää:

1. Konkarit
Konkarit ovat tulleet Sveitsiin ennen muut-
toaaltoa 1960-luvulla ja heidän osuutensa 
on noin 10 prosenttia tutkimukseen osal-
listuneista. He ovat usein jo siirtyneet pois 
työelämästä ja ovat kotirouvia tai eläkeläi-
siä. Koulutustasoltaan he sijoittuvat hieman 
keskiarvon alapuolelle. Siirtolaiseksi lähte-
misen syyt ovat heillä monenlaiset ja taval-
lisin niistä on avioliitto. Pitkä Sveitsissä asu-
minen on johtanut yhteiskuntaan integroin-
tiin, ja he viihtyvät Sveitsissä kaikista suo-
malaisryhmistä parhaiten ja heidän ikävänsä 
Suomeen on myös pienin. He kokevat sveit-
siläisyytensä tutkituista suomalaisista kaik-
kein voimakkaimmin, mutta silti heillä on 
suomalaisia ystäväpiirissään ja suomalainen 
kulttuuri on heille tärkeä. Usein he ovat ol-
leet mukana perustamassa erilaista suoma-
laistoimintaa Sveitsissä, ja ovat eräänlaisia 
asuinpaikkakuntansa ”instituutioita”.

2. Sveitsiin avioituneet
Tämä ryhmä on suurin selvästi erottuva 
sveitsinsuomalaisten ryhmä, kaikkein nais-
valtaisin, ja se käsittää kolmanneksen tut-
kituista sveitsinsuomalaisista. Kolme nel-
jäsosaa heistä on syntynyt ennen vuotta 
1955 ja huomattava osa on tullut 1960- ja 
1970 lukujen muuttoaallossa. Syy Sveitsiin 
asettumiseen on avioituminen sveitsiläisen 
kanssa. Useimmiten heillä on kaksi lasta. 
Noin puolet käy ansiotöissä ja kolmasosa 

on kotirouvina. Peräti neljäsosalla on yli-
opistokoulutus. Perheen takia he ovat aset-
tuneet pysyvästi Sveitsiin, joskin noin vii-
desosa haaveilee Suomeen palaamisesta, 
tavallisimmin eläkepäiviä viettämään. Yli 
puolet vastasi kuitenkin kyselyssä, että ei-
vät lainkaan kaipaa Suomeen. He ovat tul-
leet akkulturaation viimeiseen vaiheeseen, 
jossa näkevät molempien kulttuurien hyvät 
ja huonot puolet: vaikka kaikki asiat eivät 
ole niin kuin he toivoisivat, he ovat sopeu-
tuneet hyvin ja ovat tyytyväisiä elämäänsä 
Sveitsissä. Tavallisimmin he tuntevat ole-
vansa enemmän suomalaisia kuin sveitsi-
läisiä, heidän suomalaisuutensa on ”kon-
kareita” hieman vahvempi. Tämä näkyy 
esimerkiksi siinä, että he ovat usein aktii-
visia SVFF:n ja muiden suomalaisyhdis-
tysten jäseniä ja pitävät paljon yhteyksiä 
muihin sveitsinsuomalaisiin: Liki puolet 
vastasi tapaavansa muita suomalaisia hy-
vin usein. He pitävät yhteyttä Suomeen, 
ja käyvät maassa ainakin kerran vuodessa. 
Monien vanhemmat ovat vielä elossa, joten 
juuret säilyvät vahvoina, vaikka oma perhe 
on sveitsiläinen. Arkiympäristö on melkein 
kaikilla monikansallinen, sekä ystäväpii-
riin että työyhteisöön kuuluu muitakin kuin 
sveitsiläisiä. Hyvin usein heillä on työpai-
kallaan suomalaisia työtovereita. Suurin 
osa heistä ilmaisi suurinta yhteenkuuluvai-
suutta nykyiseen asuinpaikkaansa.

3. Urahakuiset
Uransa etusijalle asettavat suomalaiset 
ovat yleensä tulleet Sveitsiin 1970-luvun 
puolivälin jälkeen. Heidän osuutensa on 
noin 15 prosenttia kyselyyn vastanneista, 
ja miesten osuus on suuri tässä ryhmässä. 
Tärkeimmät syyt Sveitsiin muutolle ovat 
heille olleet hyvä työtilaisuus ja ansiomah-
dollisuus, kehittyminen ammatissa ja halu 
kehittää kielitaitoa. Tähän ryhmään kuu-
luvat ovat usein tyytymättömiä Suomen 
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oloihin. Liki puolet heistä on myös asunut 
muualla ulkomailla kuin Sveitsissä, joten 
he ovat kansainvälisesti suuntautuneita. 
Yli puolet heistä katsoi asuvansa Sveitsis-
sä pitkäaikaisesti tai jopa pysyvästi, muut 
ovat odottavalla kannalla tai tilapäisesti 
maassa. He eivät viihdy aivan niin hyvin 
Sveitsissä kuin muut suomalaiset. Useas-
ti Sveitsiin on päädytty muista syistä kuin 
erityisestä mieltymyksestä maahan. Hei-
dän identiteettinsä on vahvasti suomalai-
nen, harvempi tunsi itsessään vahvaa sveit-
siläisyyttä, vaikka yli puolet tunsi suurinta 
yhteenkuuluvuutta nykyiseen asuinpaik-
kaansa. Tämä kuvastaa ehkä heidän jousta-
vuuttaan, he viihtyvät siellä missä asuvat. 
He eivät kuitenkaan kaipaa Suomeen, suu-
rin osa sanoi kaipaavansa sinne hyvin vä-
hän tai ei lainkaan. Tätä taustaa vastaan on 
hieman yllättävää, että he ylläpitävät vah-
vaa yhteyttä Suomeen, ja heidän ystävänsä 
ovat useimmiten suomalaisia. Puolet heis-
tä toimii jossakin Sveitsin suomalaisyhdis-
tyksessä, viidesosa peräti säännöllisesti.

Yli 70 prosenttia heistä on naimisis-
sa, mutta useammin muunmaalaisen kuin 
sveitsiläisen kanssa, tavallisimmin avio-
puoliso on suomalainen. Kotirouvien osuus 
on – kuten arvata saattaa – pienin tässä ryh-
mässä. Tunnusomaista urahakuisille on 
hyvä koulutus, parempi kuin sveitsinsuo-
malaisilla keskimäärin; yliopistokoulutuk-
sen saaneiden osuus on runsas kolmasosa.

4. Ammattilaiset
Tämä suurin sveitsinsuomalaisten ryhmä, 
joka käsittää loput, on hyvin heterogeeni-
nen ja vaikea luonnehtia millään selväl-
lä kriteerillä; he ovat tulleet Sveitsiin pi-
kemmin seikkailun- ja vaihtelunhalusta 

tai opiskelemaan kuin hyvän työtilaisuu-
den houkuttelemina tai mennäkseen naimi-
siin. Suurin osa miehistä kuuluu tähän ryh-
mään. Naimattomien osuus tässä joukossa 
on isompi kuin edellä mainituissa ryhmissä 
ja vajaa puolet heistä on naimisissa sveit-
siläisen kanssa. Kotirouvien osuus on noin 
viidennes. Merkillepantavaa on, että yksi-
tyisyrittäjien osuus on tässä ryhmässä suu-
rin, liki 15 prosenttia. Koulutukseltaan am-
mattilaiset ovat useimmiten opistotasoa, ja 
suuri ryhmä on terveydenhuoltoalan hen-
kilökunta. He eivät ole asettuneet Sveitsiin 
yhtä pysyvästi kuin Sveitsiin avioituneiden 
ryhmä tai konkarit, vaan ovat samalla ta-
valla ”toistaiseksi” maassa kuin urahakui-
set. He ovat yhdistäneet uuden kokemisen 
halun Sveitsin tarjoamaan hyvään elämään 
ja toimeentuloon, mutta eivät ole lähteneet 
pois Suomesta maan oloihin tyytymättö-
minä, kuten urahakuiset usein, ja viihtyvät 
hieman paremmin Sveitsissä kuin nämä. 
Ammattilaisilla on myös vahva suomalai-
nen identiteetti ja vahvat siteet Suomeen, 
samalla kun he ovat integroituneet hyvin 
sveitsiläiseen yhteiskuntaan.

Tämä jako auttaa myös ymmärtämään, 
miten sveitsinsuomalaiset ovat akkulturoi-
tuneet rakenteellisten ja yksilöllisten teki-
jöiden vuorovaikutuksessa. Sveitsiin avi-
oituneiden ryhmä on selvimmin sitoutunut 
jo aikaisessa vaiheessa, kun taas urahakui-
set ja ammattilaiset ovat vapaampia tart-
tumaan hyvään tilaisuuteen sellaisen ilme-
tessä.

Vaihtelevat muuttovirrat Suomesta 
Sveitsiin ja päinvastoin osoittavat, että on 
huomattava joukko sveitsinsuomalaisia, 
jotka eivät ole lopullisesti ankkuroituneet 
kumpaankaan maahan.
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Saksankielinen Eurooppa oli suosittu 
suomalaisten muuttokohde 1960-lu-

vlta alkaen. Saksa ja Sveitsi vetivät suuren 
määrän suomalaisia siirtolaisia, mutta har-
va muuttaja suuntasi Itävaltaan. Itävaltaan 
ei aktiivisesti rekrytoitu suomalaista työ-
voimaa, sinne muutettiin pääasiassa henki-
lökohtaisista syistä.

Kulttuuri ja tiede veivät ensimmäiset 
suomalaiset Itävaltaan

Verrattuna Saksaan ja Sveitsiin, Itäval-
ta oli muuttokohteena vieraampi. Saksa ja 
Sveitsi ovat myös kulttuurihistoriallises-
ti lähempänä Suomea kuin Itävalta, jolla 
on kaksoismonarkian ajalta periytyvä ka-
tolinen kulttuuri. Itävalta-Unkarin ja Suo-
men välillä ei juuri ollut kontakteja ennen 
1800-luvun jälkipuoliskoa. Kaukainen pro-
testanttinen Suomi ei kuulunut habsburgi-
laiseen intressipiiriin, vaikka henkilötason 
kontakteja on mitä todennäköisimmin ollut 
jo satoja vuosia sitten. Tällaisista varhai-
sista itävallankävijöistä ei ole tietoja kuin 

Itävalta

Krister Björklund
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joitakin yksittäistapauksia. Esimerkiksi 
raumalaisen Johannes Jussoilan tiedetään 
lyhyeksi aikaa kirjoittautuneen Wienin yli-
opistoon 1581.1

Vasta 1800-luvun lopulla, kun habsbur-
gilainen valtiomuodostus jo oli hajoamas-
sa, suomalaisia alkoi enemmän käydä Itä-
vallassa. Wien oli tähän aikaan Euroopan 
kulttuurien risteyspaikka, jossa oli runsaas-
ti eri kansallisuuksia, jotka kuka mistäkin 
syystä olivat sinne päätyneet. Poliittisia pa-
kolaisiakin sinne hakeutui, jopa Suomesta; 
nihilistiksi syytetty Adolf Andreae, pidätet-
tiin Wienissä, Österreichisches Hofissa ke-
säkuussa 1878.2

Tästä saksankielisen maailman kulttuu-
rimetropolista tuli Pariisin ohella vapaa-
mielisen suomalaisen valistuneen porvaris-
ton pyhiinvaelluspaikka. Wienillä oli eri-
tyisen suuri vetovoima suomalaisiin taitei-
lijoihin, siellä kävivät Suomen kulttuurin 
kulta-ajan suuret Akseli Gallen-Kallelasta 
Sibeliukseen – Wienin matka kuului sivis-
tykseen siinä kun Rooma ja Pariisikin.

J.V. Snellman kävi Euroopan matkal-
laan 1840–41 myös Wienissä, johon hän 
mieltyy enemmän kuin mihinkään muuhun 
kaupunkiin. Iloinen Wien, sen kauniit nai-
set ja Johann Strauss vanhemman ja Josef 
Lannerin musiikki hurmaavat hänet. Wie-
niläisten välittömyys ja avoimuus muodos-
tavat kontrastin Saksan sisäänlämpiävälle 
kulttuurille ja ranskalaiselle muodolliselle 
seuraelämälle.3

Suomalaisten itävallanvierailut keskit-
tyivät Wieniin, mutta orastava turismi löy-
si myös alppimaisemat ja maaseudun, var-
sinkin eteläisen Tirolin, joka vuoteen 1918 
saakka kuului Itävaltaan. Meran ja Garda-
järvi olivat monelle suomalaismatkailijal-
le satumaa verrattuna kylmään pohjolaan. 
Meran oli Euroopan ylimystön suosima 
kylpyläkaupunki, jonne suomalainen ylä-
luokkakin matkusti terveyttään hoitamaan. 

Helsingfors Dagblad julkaisi 19.2.1868 ni-
mettömän matkakertomuksen, jossa kir-
joittaja kertoo kolmen maanmiehen myös 
viipyvän parantolassa.4 Kirjailija ja teatte-
riarvostelija Elias Rudolf Erkko lähti vuon-
na 1888 Meranin parantolaan, jossa hän sa-
mana vuonna kuoli. Runoilija J.H. Erkko 
vieraili Euroopan matkoillaan myös Itäval-
lassa, ja hänen Meran-runonsa kuvastavat 
miten suuren vaikutuksen Meranin maise-
mat häneen tekivät:

Oi ruusujen ja laakerien laakso!
Satojen alppivetten virtaukset
Maan allakin tääll’ elämätä soipi
Ja täällä huokuu hienot tuulahdukset,
Niin vienot, että leijonaankin lemmen
Ne liehtoisivat, jos se asuis täällä.
  (Meranin laakso 1898)5

Meranoon suuntasi myöhemminkin suo-
malaisia. Georg Henrik von Wright viet-
ti 12-vuotiaana lääkärin neuvosta vuoden 
siellä. Hän sekä parani fyysisesti että koki 
”intellektuaalisen heräämisensä”, mikä tar-
koitti tuolloin lähinnä kiinnostusta mate-
matiikkaan ja luonnontieteisiin.6

Jo 1800-luvulla solmittiin myös ensim-
mäiset filosofiset yhteydet Suomen ja Itä-
vallan välillä. Kun Nuori Wilhelm Bolin 
(1835–1924) vuonna 1856 esitti maiste-
rin tutkielmansa tarkastettavaksi Helsingin 
yliopistossa, oli J.V. Snellman nimitetty fi-
losofian professoriksi. Bolin ei kuitenkaan 
koskaan ollut Snellmanin varsinainen oppi-
las, eikä hänestä koskaan tullut hegeliläistä 
filosofia, vaikka hän ainoana jatko-opiske-
lijana esitti väitöskirjansa 1860 Snellmanil-
le tarkastettavaksi. Bolin jatkoi opintojaan 
Saksassa, missä hän kuunteli Feuerbachin 
luentoja. Tätä kautta Feuerbachin oppilas 
ja henkilökohtainen ystävä. Tutkimustyös-
sään Bolin solmi Itävaltaan yhteyksiä, jot-
ka jatkuivat koko hänen elämänsä. Bolin 
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oli myös kiinnostunut teatterista, kirjoitti 
näytelmiä ja toimi 1883–87 Svenska Tea-
ternin johtajana Helsingissä. Feuerbachi-
lainen filosofia ja teatterikiinnostus saattoi-
vat Bolinin yhteen itävaltalaisen näytelmä-
kirjailijan Ludwig Anzengruberin kanssa. 
Helmikuussa 1878 Bolin matkusti Wieniin 
tapaamaan Anzegruberia, ja sai tilaisuuden 
tutustua Wienin kulttuurielämään, kirjai-
lijoihin ja teatteriin. Bolin käänsi ja antoi 
julkaista Anzengruberin novelleja ja näy-
telmiä. Vuosina 1903–1911 Bolin toimitti 
yhdessä Wienin yliopiston filosofian pro-
fessori Friedrich Jodlin kanssa Feuerbachin 
kootut teokset. Bolin jäi suhteellisen tunte-
mattomaksi filosofiksi, feuerbachilaisuu-
delle ei ollut tilaa Suomen akateemisessa 
maailmassa.7

Teatteri oli ensimmäisiä taiteenaloja, 
joka haki vaikutteita Wienistä. Kun Suo-
men ensimmäinen suomenkielinen teatteri 
vuonna 1872 perustettiin, monet suomalai-
set teatterinohjaajat, näyttelijät ja kriitikot 
suuntasivat Wieniin opintomatkalle. Use-
at heistä ovat panneet paperille vaikutteita 
matkoistaan. Esimerkiksi kirjallisuushisto-
rian professori Werner Söderhjelm vieraili 
nuorena maisterina Wienissä ensimmäisen 
kerran jo 1885 ja kirjoitti Suomeen palattu-
aan sikäläisestä teatterielämästä.

Eniten vaikutelmia vuosisadan vaih-
teen Wienistä on pannut paperille näytte-
lijä Elli Tompuri, Suomen kulttuurin kul-
ta-ajan kasvatti, Gallén-Kallelan ja Sibe-
liuksen aikalainen. Tompuri lähti Wieniin 
vuonna 1906. Taiteilijapariskunta Römp-
ler-Bliebtreu, Wienin Burgtheaterin vetäviä 
voimia, otti hänet siipiensä suojaan ja ava-
si siten hänelle portit teatterielämään. Tom-
purin oleskelu oli työntäyteinen, hän opis-
keli konservatoriossa ja seurasi teatterihar-
joituksia ja -näytäntöjä. Hyvän saksankie-
lentaitonsa ansiosta hän sulautui vaivatta 
paikallisiin näyttelijä- ja kulttuuripiireihin. 

Tompuri viihtyi niin hyvin Wienissä, että 
viipyi siellä melkein kaksi vuotta. Hänen 
ennestään hyvä saksankielentaitonsa para-
ni niin paljon, että hän sai jopa tehdä sak-
sankielisen debyytin kuuluisan Burgthea-
terin näyttämöllä ennen kuin siirtyi Berlii-
niin Lessingteatterin johtajan kutsusta.8

Teatterin lisäksi musiikki ammensi mo-
lemmin käsin vaikutteita Wienistä. Wien 
oli, kuten Gustav Mahler sen ilmaisi, sak-
salainen musiikin Olympos, jonne jokaisen 
säveltäjän oli suunnattava tiensä. Jean Si-
belius, Leevi Madetoja ja laulajattaret Ida 
Ekman ja Anna Forstén olivat Wienin kä-
vijöistä kuuluisimpia. Suomalaiset hakeu-
tuivat toistensa seuraan ja Pension Engelis-
tä tuli eräänlainen suomalaisten tukikohta 
Wienissä.9

Jean Sibelius lähti lokakuussa 1890 
Wieniin opiskelemaan orkesterisovitusta. 
Ensimmäinen aika siellä ei ollut hänelle 
helppo, koska hän ei löytänyt sopivaa opet-
tajaa. Brahmsin oppilaaksi hän ei pääs-
syt, sen sijaan Karl Goldmarkista hän löysi 
mieleisensä opettajan.

Vähitellen hän omaksui enemmän sä-
veltäjän roolin kuin oppilaan. Hän soitti 
myös viulua Rosenberg-kvartetissa ja niit-
ti mainetta hyvänä viulistina. Vuoden 1891 
alussa hän pyrki Wienin filharmonikkoi-
hin viulistiksi, muttei selvinnyt koesoitosta 
hermostuneisuutensa vuoksi. Arvoitukseksi 
jäi, halusiko Sibelius pysyvästi jäädä Wie-
niin filharmonikkojen ammattimuusikok-
si vai halusiko vain kevään aikana soittaa 
kuuluisassa orkesterissa. Epäonnistuminen 
koesoitossa ja Goldmarkin kritiikki johtivat 
hänet uusille urille, ja hän keskittyi säveltä-
mään suomalaiskansalliselta pohjalta.

Sibelius eli wieniläisittäin ja liikkui mui-
den muusikoiden ja taiteilijoiden parissa. 
Hän istui kahviloissa ja näyttäytyi tanssiai-
sissa frakkiin pukeutuneena esiintyen rik-
kaana miehenä pohjoisesta. Koko ajan hän 
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sävelsi, Wienissä syntyi C-duuri kvartetto, 
kaksi orkesterialkusoittoa, balettikohtaus 
ja Kullervon ensimmäiset luonnokset. Ins-
piraatiota säveltämiseensä hän haki Wienin 
metsistä, koska hän mielestään pääsi siellä 
parhaiten suomalaiseen tunnelmaan. Sibe-
lius ei valitettavasti ollut niin äveriäs kuin 
olisi halunnut, rahahuolet olivat aina läs-
nä. Hänen sairastuttuaan sappivaivoihin ja 
jouduttuaan sairaalahoitoon tilanne paheni 
ennestään. Onnistuttuaan Suomesta saadun 
lainan avulla maksamaan sairaalalaskun-
sa, hän palasi kesäkuussa Suomeen Ber-
liinin kautta.10 Oleskelu Wienissä oli kes-
tänyt seitsemän kuukautta. Wieniin hän ei 
enää palannut kuin kahdella läpikulkumat-
kalla. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin 
Madetoja seurasi opettajansa esimerkkiä 
ja lähti Wieniin opiskelemaan. Sen jälkeen 
sadat suomalaiset ovat siellä harrastaneet 
musiikkiopintoja.

Myös suomalaiset kuvataiteilijat löy-
sivät Wienin vuosisadan vaihteessa. Parii-
sin maailmannäyttelyn jälkimainingeissa 
Wienissä avattiin suomalainen taidenäyt-
tely marraskuussa 1902, jossa oli Edelfel-
tin, Halosen, Järnefeltin ym. kultakauden 
taiteilijoiden töitä. Näyttely toi erityisesti 
Axel Gallénille kuuluisuutta, ja Wienissä 
silloin oleskeleva Wentzel Hagelstam toi-
mi innoittajana uuden näyttelyn alullepa-
nemisessa.

Vuonna 1904 Gallénin taidetta oli taas 
esillä Wienissä. Tällä kertaa taiteilija itse 
matkusti paikan päälle ja viipyi siellä koko 
näyttelyn ajan. Erämaan rauhaan tottunut 
Axel Gallén ei alkuun viihtynyt eloisassa 
Wienissä ollenkaan, mutta kun Pekka Ha-
lonen Italian matkallaan pistäytyi Wienis-
sä, hän totesi Gallénin jo imeytyneen täy-
sin wieniläisen elämän pyörteisiin. Gal-
lén tutustui mm. Gustav Mahleriin, jonka 
loosissa hän nautti oopperasta, arkkitehti 
Josef Hoffmaniin ja Karl Wittgensteiniin, 

Ludwig Wittgensteinin isään. Gallénin vai-
molla Maryllä, joka oli myöhemmin tullut 
Wieniin, oli täysi työ saada miehensä takai-
sin Suomeen.

Muitakin suomalaisia taiteilijoita kävi 
Wienissä vuosisadan alussa. Kuvanveistäjä 
Gunnar Finne opiskeli vuosina 1908–1909 
Wienin taideteollisuuskoulussa ja myös 
taidemuotoilija Eric Ehrström haki oppia 
Wienistä.11

Suomalainen arkkitehtuuri otti vai-
kutteita Itävallan uusista suuntauksista jo 
1890-luvulla. Arkkitehti Sigurd Frosterus 
oli ensimmäisiä modernin eurooppalai-
sen rationalistisen arkkitehtuurin puoles-
tapuhujia Suomessa. Hän poikkesi Italian-
matkallaan ystävänsä kirjallisuustutkijan 
Gunnar Castrénin kanssa Wienissä vuon-
na 1900 tutustumassa mm. Otto Wagnerin 
arkkitehtuuriin. Hänen artikkelinsa Finsk 
Tidskriftissä seuraavana vuonna herätti 
Suomessa uteliaisuutta uutta itävaltalais-
ta rakennustaidetta kohtaan. Tämä innoit-
ti muita arkkitehtejä käymään Itävallassa, 
esimerkiksi Gustaf Strengell vieraili Wie-
nissä 1904 tutustuen Josef Hoffmaniin 
ja hänen arkkitehtuuriinsa. Rafael Blom-
stedt, Jalmari Kekkonen ja Väinö Keinä-
nen asuivat pidempään Wienissä ja toivat 
sieltä vaikutteita suomalaiseen rakentami-
seen.

Säveltäjä Gustav Mahler vieraili Hvit-
träskissä 1907 ja kutsui Eliel Saarisen vai-
moineen Wieniin. Heidän vastavierailunsa 
ajoittui toukokuuhun 1908, Wienin suuren 
”Kunstschau” taidenäyttelyn aikaan. Suo-
men lehdistö kirjoitti paljon tästä itäval-
talaisen taiteen merkkitapahtumasta, ja se 
herätti paljon kiinnostusta suomalaisten 
taiteilijoiden joukossa houkutellen heitä 
Wieniin.12

Vuosisadan vaihteen Wien oli myös kir-
jallisuuden keskus. Siellä kävivät muiden 
muassa V.A. Koskenniemi, Kasimir Lei-
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no ja Gunnar Castrén. Wieniläinen kahvi-
laelämä tuli monelle suomalaiselle tutuksi. 
Ester Ståhlberg kuvaa tunnelmia kirjeessä 
Heidi Krohnille 19.2.1911 näin:

Ihmeellisen miellyttävä kaupunki ja ih- ¸
miset herttaisia, paljon taidetta, paljon 
erinomaista musiikkia – niin, on mahdo-
tonta luetella mitä kaikkea täällä on. Mon-
ta oikein hyvää tuttavaa (...) Musiikkikon-
servatorion professori Filip Forstén ja 
muita suomalaisia, rouva ja Greta Lang, 
Anni Uimonen (myös lauluoppilas), kroati-
lainen oopperalaulajatar ym. Ja kaikki oli-
vat ystävällisiä ja hauskoja ihmisiä.13

Suomalaisia kävi muuallakin Itävallassa 
kuin Wienissä. Romantiikan aikakausi oli 
innoittanut yläluokan matkustelemaan, ja 
siten luonut edellytykset turismille. Alppi-
maisema houkutteli varakkaita matkailijoi-
ta koko Euroopasta Sveitsiin ja Itävaltaan, 
myös suomalaisia. Toisenlainen matkaili-
ja oli Juhani Aho, joka lähti vuonna 1903 
maanpakoon kun venäläinen sorto yltyi. 
Hän asettui perheineen Tiroliin, Mayrho-
feniin koko kesän ajaksi. Sieltä hän lähetti 
useita matkakirjeitä, jotka julkaistiin Päi-
välehdessä ja koottiin myöhemmin kirjak-
si ”Mikä mitäkin Tirolista”. Mayrhofenis-
sa hänellä oli intensiivinen kirjallinen luo-
miskausi, joka tuotti hedelmää vielä kauan 
matkan jälkeenkin. Hänen vaimonsa, tai-
teilija Venny Soldan-Brofeldt julkaisi myö-
hemmin heidän matkastaan kuvitetun las-
tenkirjan ”Meidän Tirolin Matka”.14

Matkustelu Keski-Eurooppaan katke-
si sodan myötä kun Itävalta-Unkari repey-
tyi palasiksi. Itävallan keisari luopui ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen valtaistui-
mestaan ja väliaikainen parlamentti julisti 
Itävallan valtion perustetuksi. Maa kohta-
si suuria taloudellisia vaikeuksia, koska oli 
menettänyt tärkeitä teollisuusalueita ja suu-

ret sisäiset markkinat kaksoismonarkian ha-
joamisen myötä. Yhdysvaltalaiset, englanti-
laiset ja ruotsalaiset järjestöt antoivat apua, 
tilanne oli niin paha että entisen suurvallan 
loistelias pääkaupunki Wien oli nälänhädän 
partaalla. Kansakuntien liiton antaman lai-
nan ansiosta talous saatiin 1920-luvun puo-
livälin jälkeen järjestykseen. Sisäpoliittinen 
tilanne oli kuitenkin kaoottinen, ja kun uusi 
lama iski 1930-luvulla maasta tuli vallan-
kaappauksessa diktatuuri.

Poliittisesta vararikosta huolimatta 
kulttuuri eli ja nousi uuteen kukoistukseen. 
Tässä kukoistuksessa filosofialla oli aivan 
erityinen asemansa ja se muodosti henki-
sen sillan Helsingistä Wieniin. Tämän sil-
lan arkkitehti oli filosofi Eino Kaila. Kai-
la kävi ensimmäisen kerran opintomatkalla 
Wienissä vuonna 1929 ja tutustui kuului-
saan Wienin koulukunnan filosofiaan. Kai-
la oli ajan hermolla, tähän aikaan Wienin 
piiri oli vasta tulossa laajemmin tunnetuk-
si. Hän oli jo aiemmin käynyt kirjeenvaih-
toa sikäläisten filosofien kanssa aikaan jol-
loin Wienin koulukunta käsitteenä ei ol-
lut vielä olemassa. Vuosina 1932 ja 1934 
hän vietti kaksi puolivuotisjaksoa Wienis-
sä Rockefeller-stipendin turvin, jolloin hän 
tapasi mm. Rudolf Carnapin. Kailan vie-
railun aikoihin Wienin koulukunta oli tosin 
jo hajoamassa, sen jäsenet hakeutuivat po-
liittisen tilanteen takia pois Wienistä. Sil-
ti kaupunki houkutteli vielä 1930-luvun lo-
pulla nuoria suomalaisia filosofeja.

G.H. von Wright opiskeli filosofiaa Hel-
singin yliopistossa Eino Kailan oppilaana 
vuodesta 1934. Kailan ohella von Wright 
kertoo saaneensa paljon vaikutteita mm. 
Rolf Nevanlinnalta, joka myös oli sukua 
hänelle. Hän kertoi kasvaneensa opiske-
luvuosinaan filosofisessa ilmapiirissä, jota 
luonnehti Wienin piirin voitonvarma usko 
siitä, että filosofiakin on vihdoin saavut-
tanut ankaran tieteellisyyden.15 Hän kävi 



Krister Björklund – 357 

Wienissä vuonna 1937 matkustellessaan 
Euroopassa ystävänsä Göran Schildtin 
kanssa. Max Söderman opiskeli Prahassa 
ja Wienissä 1936–1938.16

Sota-aika

Vuonna 1938 Saksa liitti Itävallan aluee-
seensa ja Wienin kausi tieteen pyhiinvael-
luspaikkana päättyi. Toisen maailmanso-
dan lopussa liittoutuneet jakoivat Itävallan 
keskenään neljään vyöhykkeeseen, kuten 
myös pääkaupungin, Wienin. Kylmän so-
dan syttyminen esti normaalien valtio-olo-
jen synnyn, ja vasta 1955 tasavalta muo-
dollisesti perustettiin ja sai perustuslain.

Tätä historiallista taustaa vasten on sel-
vää, ettei Itävalta ollut mikään houkutteleva 
muuttokohde tavallisille siirtolaisille ennen 
1960-lukua. Olot ensimmäisen maailman-
sodan jälkeen olivat sellaiset, että on vaikea 
kuvitella, että Itävalta olisi houkutellut mon-
taakaan suomalaista asettumistarkoitukses-
sa. Itävallassa asuikin vuoden 1934 väestö-
laskennan mukaan vain 27 suomalaista.

Suomen jatkosodan aikana ja heti sen 
jälkeen oli pientä erikoislaatuista siirtolai-
suutta Suomesta Itävaltaan. Pohjoissuo-
messa toimi kesäkuusta 1941 syyskuuhun 
1944 asti Saksan 20. Vuoristoarmeija, jos-
sa palveli myös itävaltalaisia. Moni Poh-
jois-suomeen sijoitettu itävaltalainen nuo-
rukainen löysi sieltä suomalaisen naisystä-
vän, ja useat suhteet päättyivät naimisiin-
menoon. On melko mahdotonta arvioida 
kuinka moni sotamorsian lähti Suomes-
ta Itävaltaan. Osa heistä asettui pysyvästi 
maahan, osa muutti takaisin Suomeen.

Vuonna 1951, jolloin Itävallassa vielä 
elettiin vaikeaa sodanjälkeistä pula-aikaa 
ja Wien oli osittain raunioina, siellä oli vi-
rallisten tilastojen mukaan vain kahdeksan 
Suomen kansalaista. On mielenkiintoista 

tehdä vertailu naapurimaahan, Sveitsiin, 
jossa samoihin aikoihin suomalaisia oli 
runsaat 250. Sveitsissä olot olivat vakaat 
ja elintaso suhteellisesti katsoen korkea jo 
heti sotien jälkeen ja tämä houkutteli suo-
malaisia sinne töihin, kun taas Itävaltaan 
mentiin pikemminkin sattuman seuraukse-
na, tavallisimmin itävaltalaisen partnerin 
löytymisen johdosta.

Suomalaiset Itävallassa sodanjälkeisenä 
aikana

Itävalta on 1960-luvulta lähtien ollut siirto-
laisia vastaanottava maa. Maassa nyt asu-
vat toistatuhatta suomalaista ovat muutta-
neet sinne pääasiassa 1960-luvun jälkeen 
ja merkittävässä määrin sattuman oikusta. 
Itävaltaan ei ole rekrytoitu työvoimaa Suo-
mesta samalla tavalla kuten esimerkiksi 
Sveitsiin ja Saksaan, jonne aktiivisesti pal-
kattiin Suomesta terveydenhoitoalan am-
mattilaisia jo 1960- ja 1970-luvuilla. Oma 
vaikutuksensa oli silläkin, että suomalaisen 
ulkomaalaisen aviopuolison oli hyvin vai-
keaa asettua Suomeen. Itävaltalaisen kans-
sa avioituneelle ei ollut muuta mahdolli-
suutta kuin muuttaa Itävaltaan. Melko tyy-
pillistä muuttosyytä kuvaa seuraava itäval-
lansuomalaisen kertomus:

Olimme tulevan mieheni kanssa ulkolai- ¸
sia Ruotsissa. Lapsi syntyi 1966, joten ha-
lusimme että toisen olisi synnyinmaa. Suo-
messa eivät ovet avautuneet -67 ulkolaisil-
le avioliiton kautta. (...) työlupaa ei tullut 
vaikka miehelläni oli työpaikka tiedossa ja 
kansainvälistä kokemusta.17

Luvut eivät kuvaa Itävallassa asuvien suo-
malaisten todellista määrää, koska Itävallan 
kansalaisuuden saaneet suomalaiset puut-
tuvat. Kansalaistamistilastoja ei ole saata-
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villa ennen vuotta 1979, ja virallisten tilas-
tojen mukaan tämän jälkeisenä aikana vuo-
teen 2000 saakka ei kukaan suomalainen 
ole saanut Itävallan kansalaisuutta. Haasta-
teltujen joukossa on kuitenkin useita, jotka 
ovat tänä kautena vaihtaneet kansalaisuut-
ta, joten tilastoinnissa on puutteita, vaikka 
itävaltalainen tiukka ilmoittautumismenet-
tely periaatteessa antaa tarkan numeropoh-
jan. Kaikki, jotka viipyvät maassa yli kolme 
kuukautta, joutuvat ilmoittautumaan asuin-
paikkakuntansa poliisilaitokselle. Tämä on 
tehtävä kolmen vuorokauden sisällä maa-
han saapumisesta. Lisäksi maasta poistues-
sa sinne täytyy mennä ilmoittamaan myös 
poistuminen. Samoin jos muuttaa paikas-
ta toiseen, täytyy muutto ilmoittaa sekä 
sen alueen poliisitoimistoon, josta muuttaa 
pois, että uuteen asuinpaikkaan.

Itävallassa tehdyissä haastatteluissa 
tuotiin ilmi käsitys, että 1960- ja 1970-lu-
vulla kansalaisuuden vaihtaminen suoma-
laisten keskuudessa olisi ollut vilkkaim-
millaan. Syy kansalaisuuden vaihtoon oli 
useimmiten työlupaan liittyvät tekijät. Eri-
tyisesti avioitumisen jälkeen Itävallan kan-
salaisuuden hankkimista pidettiin käytän-
nöllisenä.18 Viimeisten kahdenkymmenen 
vuoden aikana kansalaistaminen on mitä 

todennäköisimmin vähentynyt, koska siir-
tolaisuuden luonne on muuttunut ja Suo-
men EU-jäsenyys vähentää kansalaisuuden 
vaihdosta saatavaa hyötyä. Vuosien 1998–
2007 yhdeksän suomalaista on ottanut Itä-
vallan kansalaisuuden.19

Toinen sukupolvi mukaan lukien Itäval-
lansuomalaisten määrä voidaan arvioida 
noin puoleksitoistatuhanneksi. Itävallan-
suomalaisten väestörakenne on perintei-
sesti naisvaltainen, mutta tilastot osoitta-
vat, että miesten osuus muutosta on lisään-
tynyt viime vuosina.

Suuri osa Itävaltaan lähteneistä suoma-
laisista on lyhytaikaisesti maahan asettu-
via muuttajia, lähinnä suomalaisten, itä-
valtalaisten ja eri kansainvälisten yhti-
öiden työntekijöitä, sesonkityöntekijöitä 
sekä opiskelijoita. Aina joukossa on kui-
tenkin sellaisia siirtolaisia, jotka jäävätkin 
maahan vaikkeivät sitä ole suunnitelleet. 
Suomalaiset kokonaiset perheet eivät juuri 
ole taipuvaisia jäämään, ja muuttavat pois 
viimeistään kun lasten on mentävä kou-
luun. Joukossa on tietysti myös ”aitoja” 
siirtolaisia, jotka tulevat Itävaltaan asettu-
mistarkoituksessa.

Muutto Itävaltaan, kuten muihinkin Eu-
roopan maihin, muutti jonkin verran luon-
netta 1990-luvulla maiden välisen kaupan-
käynnin seurauksena. Itävalta solmi EU 
sopimuksen samaan aikaan kuin Suomi ja 
Ruotsi, vuonna 1995, ja tämä helpotti yri-
tysten henkilökunnan muuttoa maiden vä-
lillä. Samaten erilaiset opiskelijanvaihto-
järjestelmät, kuten Erasmus ja Leonardo 
ovat tuoneet paljon suomalaisia opiske-
lijoita Itävaltaan, erityisesti Wieniin. On 
kuitenkin melko kyseenalaista lukea nämä 
muuttajat siirtolaisten joukkoon, koska he 
viipyvät vain lyhyen ajan, yleensä vähem-
män kuin kaksi vuotta, eivätkä aio asettua 
maahan pysyvästi. Itävallansuomalaiset ja-
kaantuvat siten kahteen kategoriaan: ”to-

Itävallan väestölaskentojen mukaan Itävallas-
sa on ollut Suomen kansalaisia seuraavasti:

Vuosi Yhteensä Miehiä Naisia

1934 27 10 17

1951 8 4 4

1961 58 28 30

1971 305 118 187

1981 366 113 253

1991 521 157 364

2001 1025 340 685

Lähde: Statistik Austria, väestölaskennat. 
Julkaisemattomia taulukoita.
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delliset” muuttajat, he jotka ovat asuneet 
maassa pitkään ja perustaneet sinne pysy-
vän kotinsa, sekä Itävallassa väliaikaisesti, 
tavallisesti ammattiuransa tai opiskelun ta-
kia, asuvat. Nykyisin muutto Itävaltaan ja 
Sveitsiin osoittaa paljolti samoja piirteitä. 
Eroa on kuitenkin siinä, että uusilla Itäval-
taan muuttajilla ei ole yhtä laajaa ja toimi-
vaa suomalaista infrastruktuuria valmiina 
kuin Sveitsiin muuttavilla.

Siirtolaiseksi lähdetään yleensä nuores-
sa iässä, ja Itävallan muutossa tämä koros-
tuu. Aikaisemmassa muutossa lähti pääasi-
assa nuoria naisia, jotka olivat löytäneet 
itävaltalaisen aviopuolison, ja myöhemmin 
opiskelijoita ja juuri koulutuksensa päättä-
neitä ja työuransa alussa olevia. Tilastojen 
mukaan varsinkin 25–34-vuotiaiden osuus 
on lisääntynyt 2000-luvulla.20

Useimmat suomalaiset ovat asettu-
neet Wieniin. Ennen toista maailmanso-
taa melkein kaikki tilastoissa ilmenevät 

suomalaiset asuivat siellä. Sodanjälkeise-
nä aikana alueellinen sijoittuminen on ta-
saantunut hieman, vaikka eniten suoma-
laisia asuu vieläkin Wienissä ja sen ym-
päristössä.

Toiseksi eniten suomalaisia asuu Nie-
derösterreichin osavaltiossa, mutta tämä on 
Wieniä ympäröivä alue, joten voitaneen sa-
noa, että reippaasti yli puolet itävallansuo-
malaisista asuu Wienissä tai sen lähialueil-
la. Luvuista heijastuu suurten kaupunkien 
ja niiden lähialueiden vetovoima; osaval-
tioissa, joissa on iso kaupunki, on enem-
män suomalaisia kuin maaseutuosavalti-
oissa. Steiermarkissa on Grazin kaupunki 
ja Oberösterreichissa Linz, joka myös nä-
kyy suomalaisten lukumäärässä alueilla. 
Suomalaisten määrä on vaihdellut yritys-
kauppojen myötä, esimerkiksi Salzburgis-
sa oli paljon suomalaisia kun Amer yhtiö 
osti Atomicin ja kun UPM-Kymmene osti 
Steier-Papierin Linzissä.

Lähde: Tilastokeskus 2008.
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Virallisia tilastoja ammattijakaumas-
ta ei ole saatavilla, ainoastaan ammatissa 
toimivuudesta. Naisten osalta nämä luvut 
osoittavat kuitenkin, että kuten muuallakin 
Euroopassa, suomalaiset siirtolaisnaiset ei-
vät yleensä kauaa tyydy olemaan kotiäiti-
nä, vaan hakeutuvat työmarkkinoille, joko 
Suomessa saadun ammattitaidon turvin tai 
hankkivat ammatin toiselta alalta Itävallas-
sa. Töihin mennään viimeistään silloin kun 
lapset ovat kasvaneet isoiksi.21

Wienissä on useita kansainvälisiä orga-
nisaatioita, kuten YK, OECD ym. joiden 
palveluksessa on paljon suomalaisia. Itä-
vallassa toimii monta suomalaisia yhtiöitä, 
joilla on henkilökuntaa Suomesta. Tällaisia 
ovat Ahlström, Kone, Kemira, Nokia, Sto-
ra Enso ja monet muut. Suomalaisia yrityk-
siä toimii ympäri Itävaltaa, erityisesti suu-
rissa kaupungeissa, joista Wien on yritys-
toiminnan kannalta tärkein. Näiden orga-
nisaatioiden ja yhtiöiden työntekijät tuovat 
usein perheensä mukanaan, mutta integroi-
tuminen itävaltalaiseen yhteiskuntaan jää 
useimmiten vähäiseksi oleskelun määräai-
kaisuuden takia.

Eläminen Itävallassa

Keitä nämä muuttajat sitten oikeastaan 
ovat ja millainen heidän elämänsä Itäval-
lassa on? Päältä katsoen on houkuttelevaa 
yleistää, että Itävallan suomalaiset ovat 
suurimmaksi osaksi naisia, jotka ovat löy-
täneet itävaltalaisen elämänkumppanin, 
mutta tämä kuva on, kuten edellä on mai-
nittu, muuttumassa.

Syventävä tarkastelu virallisten tilastojen 
pohjalta ei ole mahdollista, koska riittävän 
yksityiskohtaista ja luotettavaa tietoa ei ole 
saatavilla. Siten esimerkiksi avioliittosiir-
tolaisuuden osuutta ei voi määritellä. Lisä-
tietojen saamiseksi tehtiin kyselytutkimus, 
joka täydennettiin haastatteluilla. Otos kä-
sitti yhteensä 56 itävallansuomalista. Haas-
tatteluista ja kyselylomakkeista ei voi vetää 
kvantitatiivisia johtopäätöksiä, mutta ne an-
tavat mielenkiintoista kvalitatiivista tietoa.

Itävallansuomalaiset edustavat suurta 
ammattikirjoa. Haastateltujen joukossa oli 
sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, kau-
pan alan ammattilaisia, kokkeja, toimisto-
alalla työskenteleviä ja monta muuta.

Melkein puolet tutkimukseen osallistu-
neista oli muuttanut Itävaltaan ennen vuot-
ta 1970. Ne haastatellut, jotka olivat tulleet 
jo ennen 1960-lukua, kertoivat, ettei elämä 
1950-luvun Itävallassa ollut helppoa. Wie-
niin silloin muuttaneen suomalaisrouvan 
mukaan puute oli suuri, elämä oli taistelua 
jokapäiväisestä leivästä.

Isä oli kaatunut sodassa ja jouduttiin  ¸
äidin kanssa evakkona Ouluun. Minulla 
ei ollut mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja 
menin ompelijaksi muotisalonkiin. Osasin 
hieman saksaa koska saksalainen upseeri, 
joka oli meillä sodan aikana majoitettuna, 
oli opettanut. Vuonna 1954 tutustuin tans-
seissa itävaltalaiseen mieheen joka opiske-
li insinööriksi ja oli töissä kemian tehtailla 

Itävallan suomalaisten maantieteellinen ja-
kauma vuoden 2001 väestölaskennan mukaan.

Alue Miehet Naiset

Wien 146 303
Vorarlberg 9 18
Tirol 31 48
Steiermark 25 45
Salzburg 33 66
Oberösterreich 25 55
Niederösterreich 51 113
Kärnten 19 24
Burgenland 1 13
Yhteensä 340 685

Lähde: Statistik Austria, väestölaskennat. 
Julkaisemattomia taulukoita.



Krister Björklund – 361 

Oulussa. Poikakaverini järjesti minulle sit-
ten töitä ompelimossa Wienissä, ja vuon-
na -57 mentiin naimisiin. Kesti viisi vuot-
ta ennen kuin voitiin käydä Suomessa uu-
destaan, ja silloinkin sen takia että mies 
oli Finnairilla oppaana kun puhui hieman 
suomea ja saatiin vapaalippu. Ammattinsa 
takia mieheni matkusti paljon. Minulla oli 
niin pieni palkka, että lopetin työni ompeli-
mossa, ostin osamaksulla ompelukoneen ja 
ryhdyin yksityisyrittäjäksi. Elämä oli köy-
hää, ja asunto oli pieni, mutta meillä oli 
paljon ystäviä ja hauskaa osattiin pitää. 
Unelmamme oli oma talo, ja sellainen saa-
tiinkin sitten rakennettua eteläiseen Itäval-
taan kun mieheni tulot paranivat.

Haastatteluista ja vastauslomakkeista il-
meni hyvinkin kirjavia tarinoita Itävaltaan 
muuton syistä. Aikaisin muuttaneille on ta-
vallista, että heillä oli silloin jonkinlainen 
saksankielen taito tai ainakin kiinnostus 
saksankieliseen kulttuuriin. Kyselylomak-
keista ilmenee, että kymmenestä 1960-lu-
vulla Itävaltaan muuttaneista peräti seitse-
män oli tavannut tulevan miehensä Itäval-
lassa; kielikurssilla, lomamatkalla, työhar-
joittelussa, tanssipaikassa ym. tilaisuuksis-
sa. 1970-luvun jälkeen suomalaiset tapasi-
vat itävaltalaisen partnerinsa myös muual-
la Suomen ulkopuolella, kuten Ruotsissa ja 
Englannissa. Kolme neljäsosaa tutkimuk-
seen osallistuneista oli muuttanut pysyväs-
ti Itävaltaan ja jäänyt sinne rakkaussuhteen 
takia, mutta joukossa oli myös muita:

Tulin tänne Wieniin loppuun palanee- ¸
na 36-vuotiaana sairaanhoitajana vuon-
na 1963. Olin ottanut puoli vuotta virka-
vapaata ja löysin työpaikan kotiapulaisena 
anatomisen instituutin professorin luona, 
sitten sain lastentarhanopettajan paikan ja 
äskettäin lopetin työurani täällä kirjanpi-
täjänä.

Muuton luonne muuttui 1970-luvulla, Itä-
valtaan tuli edelleenkin suuri osa avioliit-
toon, mutta myös töihin ja opiskelemaan.

Tulin tänne vuonna 1971 vakavassa mie- ¸
lessä. Halusin saksankieliseen maahan, 
mutten Saksaan. Menin tehtaaseen töihin, 
ja neljän vuoden kuluttua menin naimisiin.

Haastatelluista kenelläkään ei ollut samaa 
ammattia, puolet oli eläkkeellä työelä-
mästä. Kuusikymmenluvulla tulleet olivat 
enimmäkseen niin nuoria, ettei heillä ollut 
ammattia mukana matkatavaroissa. Am-
matti määräytyi vasta Itävallassa asues-
sa. 1970-luvulla ja sen jälkeen tulleilla oli 
usein koulutus ja ammatti. Eräillä aloilla 
suomalaisesta koulutuksesta ja kokemuk-
sesta on ollut suurta hyötyä Itävallassa. Esi-
merkiksi maassa kauan asunut vammaisten 
lasten kanssa työskennellyt opettaja ker-
toi, että Itävallassa henkisesti vammaisten 
lasten hoito oli aivan takapajuista, suoras-
taan olematonta verrattuna Suomeen. Hä-
nen ammattitaitonsa osoittautunut suureksi 
hyödyksi, koska hän oli tuonut mukanaan 
menetelmiä, joita ei Itävallassa sovellettu.

Kymmenen viime vuoden aikana Itä-
valtaan on muuttanut paljon suomalaisia 
perheitä, suurimmaksi osaksi jommankum-
man aviopuolison ammatin tai uran takia, 
mutta myös muista syistä. Tyypillinen ura-
muuttaja on hyvin koulutettu ja hänellä on 
hyvin palkattu työ jo tullessaan. Hän asuu 
vuoden pari maassa, ja muuttaa sitten jo-
honkin muuhun maahan. Itävalta on vain 
yksi maa muiden joukossa. Samalla Itäval-
taan muuton erityispiirteet ovat häviämäs-
sä. Kun ennen kellosepät ja sairaanhoita-
jat suuntasivat Sveitsiin ja wieniläis-sak-
salaisen kulttuurin ihailijat ja rakastuneet 
Itävaltaan, niin tänään molempiin maihin 
muuttavat yritysten palveluksessa olevat 
ammattilaiset, kansainväliset byrokraatit ja 
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yhä harvemmin vailla akateemista koulu-
tusta olevat. Tosin Itävaltaan seikkailijan 
ja uutta elinympäristöä etsivän oli mon-
ta vuotta paljon helpompi tulla kun naa-
purimaahan, koska Sveitsi teki työvoima-
liikkumissopimuksen EU:n kanssa vasta 
vuonna 2002. Lisäksi tulevat kulttuuriteki-
jät. Haastatteluihin osallistuneet Sveitsistä 
Itävaltaan muuttaneet suomalaiset kertoi-
vat viihtyvänsä paremmin Itävallassa lep-
poisamman elämänmenon takia.

Opiskelijoita on hakeutunut Itävaltaan 
kuten muihinkin Euroopan maihin. Suo-
malaisia opiskeli Wienissä lääketiedettä 
saman sopimuksen puitteissa kun Sveitsis-
sä ja Saksassa (ks. ”Suomalaiset Sveitsis-
sä” edellä). On kuitenkin hieman kyseen-
alaista laskea opiskelijat siirtolaisten jouk-
koon, koska valtaosa heistä on maassa vain 
tilapäisesti, eivätkä ole varsinaisen siirto-
laisen asemassa. Wienissä toimii vuodesta 
1979 Wienin suomalainen opiskelijayhdis-
tys (WIESO). Jo seitsemänkymmentälu-
vulla Wienissä oli paljon suomalaisia opis-
kelijoita. Yliopistolle tai korkeakouluihin 
vaadittiin sisäänpääsyyn vain suomalainen 
ylioppilastutkinto (poikkeuksena lääketie-
teellinen tiedekunta, jonne hakeuduttiin 
em. sopimuksen puitteissa). Vuosikymme-
nen lopulla heräsi ajatus yhdistyksen pe-
rustamisesta. Esimerkkinä olivat muutamat 
muut ulkomaalaiset opiskelijayhdistykset 
ja ajatuksena se, että hauskanpidon lisäk-
si siitä olisi etenkin uusille tulijoille hyö-
tyä.22 Vuonna 2001 yhdistyksessä oli 115 
jäsentä,23 mutta kuvaavaa on, että heistä 
vain 15 opiskeli itävaltalaista tutkintoa var-
ten. Opintotukikeskuksen tietojen mukaan 
vuonna 2007 Itävallassa oli 41 suomalais-
ta opiskelijaa,24 eli läheskään kaikki eivät 
opiskele suomalaisen opintotuen turvin.

Wienin yliopistoon perustettiin Fen-
no-Ugristiikan laitos vuonna 1974. Siellä 
aloittaa vuosittain suomen kielen opiske-

lun 30–40 opiskelijaa. Kieliopintojen lisäk-
si laitoksella opetetaan ja tutkitaan kirjalli-
suutta sekä kulttuuria. Suomen kielen mais-
terinkoulutusohjelma käynnistettiin syksyl-
lä 2003. Vuodesta 2005 laitos on toiminut 
”Institut für Europäische und Vergleichen-
de Sprach- und Literaturwissenschaft” alai-
sena. Laitoksen kirjaston Fennica-koko-
elma on Itävallan suurin. Johanna Laakso 
toimii Fenno-Ugristiikan vakituisena pro-
fessorina, ja lisäksi monet suomalaiset ovat 
vierailleet opettajina ja tutkijoina.25

Viime aikoina Alppien talvisesongista 
on tullut myös suomalaisten nuorten työl-
listäjä. Kun Suomi liittyi Euroopan unio-
niin, turistimarkkinat avautuivat suomalai-
sille nuorille. Itävallan Alpeille lähti tämän 
jälkeen töihin satoja suomalaisia. Työvoi-
matoimistot ovat Turussa ja Kajaanissa jär-
jestäneet rekrytointitilaisuuksia, joissa Itä-
valtalaiset työnantajat valitsevat halukkai-
ta. Kun lumi sulaa Alpeilta, nuoret jättävät 
taas maan mahdollisesti palatakseen sinne 
seuraavana talvena.26

Itävallansuomalaisilla on, kuten ulko-
suomalaisilla yleensä, vilkasta seuratoi-
mintaa ja myös vapamuotoista yhteistä va-
paa-ajantoimintaa. Ystävyysyhdistyksiä, 
Österreichisch-Finnische Gesellschaft, toi-
mii Wienissä, Vorarlbergissa, Salzburgissa 
ja Steiermarkissa. Wienin yhdistys on suu-
rin, ja se perustettiin vuonna 1963 edistä-
mään suhteita Itävallan ja Suomen välillä.

Seuran synty oli müncheniläisen suo-
menystävän, Rolf Hoffmanin ansiota. Hoff-
mann oli olympiavuonna 1952 perustanut 
saksalais-suomalaisen seuran (ks. ”Suoma-
laiset Saksassa” tässä kirjassa) ja pian hän 
ryhtyi toimintaan Itävaltalais-suomalaisen 
seuran aikaansaamiseksi. Vuonna 1963 
hän onnistui kokoamaan joukon itävalta-
laisia ja suomalaisia valmistelevaksi toimi-
kunnaksi, joka järjesti yleiskokouksen jos-
sa ”Österreichisch-Finnische Gesellschaft 
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Wien” (ÖFG Wien) perustettiin. Mukana 
oli myös suomalainen insinööri Staffans, 
joka siihen aikaan oli Itävallan Unileve-
rin johtaja. Useilla itävaltalaisilla perusta-
jajäsenillä oli suomalainen vaimo. Seuran 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
professori Karl Hudez Wienin valtionoop-
perasta. Hudezilla oli tiiviit kontaktit suo-
malaiseen musiikkielämään, ja hän johti 
monta vuotta Savonlinnan liedin kursseja. 

Suurlähettiläs Jussi Mäkisen mielestä seu-
ra oli liian keskittynyt taiteen ympärille, ja 
hän toivoi sen saavan myös poliittista pai-
noa. Vuonna 1969 hän onnistui saamaan 
liittokansleri Bruno Kreiskyn suostumaan 
seuran puheenjohtajaksi sillä ehdolla, että 
se ei toisi lisätyötä hänelle. Kreisky oli so-
dan aikana ollut maanpaossa Ruotsissa, ja 
usein vieraillut Suomessa – talvisodan ai-
kana hän oli Suomessa sotakirjeenvaihtaja-

Soile Schäfer on ÖFG:n pitkäaikainen pu-
heenjohtaja, hänen toimintansa seurassa 
alkoi 40 vuotta sitten. Hän oli tavannut tule-
van miehensä ollessaan harjoittelijana Itä-
vallassa. He menivät naimisiin Suomessa 
vuonna 1967 ja muuttivat Wieniin. Suoma-
laisena naisena hänelle oli selvyys pyrkiä 
työhön Itävallassa, ja hän saikin äitiyslo-
masijaisuuden vakuutusyhtiöstä, mistä tuli 
myöhemmin hänen pysyvä työpaikkansa. 
Hän viihtyi General Versicherung AG:ssa 
vuoteen 2003, jolloin jäi eläkkeelle.

”Minulla on ollut vain hyviä kokemuksia 
työurallani. Koskaan en ole joutunut tun-
temaan olevani ulkomaalainen, eikä alku-
aikoina huomautettu edes kielivirheistä”, 
Soile kertoo. Leipätyönsä ohella hän on 
myös ehtinyt toimimaan suomalaisten tu-
ristien oppaana.

Schäfereillä on Wöllersdorfissa vapaa-
ajan talo, joka on aito suomalainen hirsi-
mökki saunoineen. Suomessa käynnit ovat 
vähentyneet vuosien myötä, usein vierailut 
ovat tapahtuneet jouluna.28

Suomalaisten naisten ilta Wienissä. Keskellä yhdistyksen pääsihteeri Soile Schäfer.

Soile Schäfer
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na – ja kirjoittanut maasta paljon. Hän jat-
koi seuran puheenjohtajana kuolemaansa 
saakka vuonna 1990.27

Jäseniä seurassa on noin 750, sekä suo-
malaisia että itävaltalaisia. Toiminta nou-
dattaa samaa linjaa kuin ystävyysseurojen 
toiminta yleensä: järjestetään yhteisiä il-
lanviettoja eri teemojen ympärillä, retkiä, 
konsertteja, filmi- ja kirjallisuusiltoja, orga-
nisoidaan itsenäisyyspäivän vastaanotot ja 
juhannusjuhlat. Seura tukee Wienin suomi-
koulun toimintaa. Omaa lehteä ei ole, mut-
ta jäsenkirje, johon liitetään kooste suoma-
laisista lehtiuutisista, toimitetaan 8 kertaa 
vuodessa. Yhdistys sai aktiivisuudestaan 
Itävallan ystävyysseurojen kattojärjestön 
palkinnon 40-vuotisjuhlallisuuksien aika-
na vuonna 2003.29

Salzburgin ystävyysseura sai alkunsa 
noin 15 vuotta myöhemmin kuin Wienin 
seura, eli se perustettiin 1979 siellä asuvien 
suomalaisten yhteydenpitovälineeksi. Sii-
hen liittyi runsaasti itävaltalaisiakin, joista 
tuli enemmistö. 130 jäsenestä vain runsaat 
30 on suomalaisia.

Suomikoulu saatiin aikaiseksi Wie-
niin vuonna Suomen itsenäisyyspäivänä 
1979, jolloin kouluyhdistys perustettiin. 
Koulu toimi ensin Paulus-kirkon tiloissa, 

joka järjestyi pastori Lea Peikerin toimes-
ta. Tila oli ahdas ja hankala käyttää, kuten 
toimintaa perustamassa ollut Anja Leena 
Holtari kertoi:

Tilava eteishalli ei tietenkään riittänyt  ¸
kolmen koulu- ja yhden leikkikouluryhmän 
tarpeisiin. (…) Parhaiten Suomea osaavien 
koululaisten ryhmä, lähes kymmenkunta op-
pilasta istui puolipimeässä kirkossa, koska 
kirkkoon ei saatu kuin hyvin himmeä valais-
tus (…) jotkut oppilaista onnistuivat livahta-
maan jopa urkupallille soittamaan.30

Seuraavana vuonna koulu sai asianmukai-
set tilat Reisnerstrassen koulusta. Lapsia on 
parhaimmillaan ollut yli 60. Salzburgiinkin 
perustettiin suomikoulu 1980-luvun puo-
livälissä, mutta sen toiminta ei ole ollut 
jatkuvaa. Itävallan suomikoulujen toimin-
ta on vaihdellut oppilasmäärien mukaan, 
Wienissä toiminta on ollut vakaalla pohjal-
la, koska siellä asuu eniten suomalaisia.

Suomalainen kirkollinen toiminta al-
koi epävirallisesti Wienissä jo vuonna 1978 
Wienissä asuvan sairaalapastorin Lea Pei-
kerin toimesta, ja seurakunta aloitti toimin-
tansa neljä vuotta myöhemmin jumalanpal-
veluksineen ja pyhäkouluineen. Peikerin li-

Ylä-Itävallan Steinbach-kylän joulutorin Suomi-
koju. Oikealla Soile Schäfer. – Kuva: ÖFG:n ar-
kisto.

Wienin suomalaisen kouluyhdistyksen joulu-
myyjäiset 1998. Koulun lapset laulavat joulupu-
kille. – Kuva: ÖFG:n arkisto.
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säksi Wienissä oli toisena pappina Johanna 
Uljas-Lutz. Vuosina 1979–1989 Lea Peiker 
kastoi 31 lasta, toimitti 3 ruumiinsiunausta 
ja 4 avioliiton siunausta. Vuonna 1990 seu-
rakunta sai omat tilat Cumberlandstrasse 61 
–talon kellarista ja se ristittiin ”Hyvän tuu-
len tuvaksi”. Tilan kunnostuksesta aiheutui 
seurakunnalle taloudellinen ongelma, joka 
johti välirikkoon pastori Peikerin ja hänen 
seurakuntansa välillä. Vuosina 1996–1998 
seurakunnan raha-asioita selviteltiin yhdes-
sä Itävallan kirkon ja Suomen kirkon ul-
kosuomalaistyön toimiston kanssa erityis-
tilitarkastuksin lähes käräjöintiin saakka. 
Vuonna 1997 perustettiin ja organisoitiin 
uudelleen Itävallan suomalainen evankelis-
luterilainen seurakunta. Sen vapaaehtoisek-
si pastoriksi tuli sairaalapastori Johanna Ul-
jas-Lutz. Jumalanpalveluksia järjestetään 
neljästi vuodessa kirkkokahveineen, mutta 
monelle itävallansuomalaisille matkat ovat 
liian pitkiä, jotta he voisivat osallistua. Suo-
malaisella kirkolla on kuitenkin suuri mer-
kitys katolisessa Itävallassa.31

Itävallan syrjäisemmillä alueilla, kuten 
esimerkiksi Kärntenissä, ei ole varsinais-
ta suomalaisten yhdistystoimintaa, mutta 
siellä asuvilla suomalaisilla on hyvät yh-

teydet toisiinsa ja kerääntyvät viettämään 
joulua ja juhannusta yhdessä. Siellä ei ole 
merkittävää teollisuutta, jonka palveluk-
sessa olisi suomalaisia, vaan siellä asuvat 
suomalaisperheet ovat vaihtelevista syistä 
päätyneet sinne.

Meille on tänne Kärnteniin muodostu- ¸
nut lähes suomalainen kolonia. Aluksi tul-
lessani toista kertaa tänne, tunsin vain kak-
si suomalaista, ja aloin kutsua heitä sauno-
maan. Sitten kuulin aina uusista ihmisistä 
ja otin yhteyttä heti ja niin meille muodos-
tui oikea akkain sauna, johon kaikki tulivat 
ihan mielellään. Mutta sitten löytyi aina li-
sää suomalasia, niin että ne saunaillat al-
koivat olla tosi kekkereitä (...) Siitä lähti-
en olen pitänyt kaikille vain joulujuhlat, 
jolloin meitä on n. 25 henkeä, lähes kaikki 
vain suomalaisia.

Itävallasta puuttuu suomalaisten organisoi-
tuja harrastusryhmiä. Ei ole suomalaisia 
kuoroja, kansantanssiryhmiä, orkestereita 
tai pesäpalloa. Tämä johtuu osin siitä, että 
suomalaisten määrä Itävallassa on niin pie-
ni ja myös siitä, että he asuvat hajallaan ym-
päri suurta maata. Em. vaikeus kerätä suo-
malaisia Wienissä pidettäviin jumalanpal-
veluksiin on esimerkki tästä. Toinen selitys 
voisi olla, että kauan sitten Itävaltaan tulleet 
”konkarit” alkavat tulla vanhoiksi, eivätkä 
he ole onnistuneet juurruttamaan suomalai-
sen kulttuurin vaalimista myöhemmin tul-
leisiin, kuten sveitsinsuomalaiset ovat osit-
tain onnistuneet tekemään. Tällaisen uuden 
toiminnan aikaansaaminen vaatisi yksittäi-
siä suomalaisia kulttuurin tulisieluja siellä 
missä suomalaissiirtolaisia on eniten.

Taloudellista yhteistyötä Suomen ja 
Itävallan välillä on edistänyt jo 30 vuo-
den ajan Finnisch-Österreichisches Wirt-
schaftsforum Wienissä (entinen Finnische 
Handelsgilde in Wien).

Juhannusretkeltä 1978 Weissenkirchen Tona-
van rannalla. Viinikellarin puutarhassa odotet-
tiin pimeän tuloa ja suuren kokon sytyttämistä.  
– Kuva: ÖFG:n arkisto.
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Viihtyminen

Sopeutuminen uuteen maahan ja kulttuu-
riin kysyy muuttajalta henkistä voimaa. 
Maan kielen taitaminen helpottaa suuresti, 
mutta ei yksin riitä. He, jotka ovat avioi-
tuneet itävaltalaisen miehen kanssa, ovat 
saaneet myös oikotien kulttuuriin ja sosi-
aaliseen verkostoon. Haastatelluista puolet 
ilmoitti tulleensa heti alussa pysyvästi Itä-
valtaan ja tämä selittyy avioliitosta itäval-
talaisen kanssa. 40 vuotta Itävallassa asu-
neen naisen sanoin:

Ensimmäiset vuodet olivat vaikeimmat.  ¸
Sopeutuminen uuteen ympäristöön ja men-
taliteettiin kysyi voimia. Kieli sen sijaan ei 
tuottanut vaikeuksia, koska hallitsin sak-
sankielen jo tullessani. Mikä minua sen li-
säksi auttoi, oli myönteinen asennoitumise-
ni. Koska olin sanonut ”kyllä” rakastamal-
leni aviomiehelle, se merkitsi minulle myös 
pyrkimystä rakastaa hänen perhettään, 
kirkkoaan, kulttuuriaan ja taustaansa. Se 
oli pitkä tie, mutta ajan mukaan huoma-
simme molemmat, että erilaiset taustamme 
olivatkin meille rikkaus.

Haastatteluissa tuli huomattavan usein esiin 
kaunis luonto, miellyttävä ilmasto, Itäval-
lan vanha kulttuuriperinne, ja kaunis ra-
kennettu ympäristö. Isoissa kaupungeissa, 
eritoten Wienissä ja Salzburgissa musiikki 
ja myös muu kulttuuritarjonta on runsas, ja 
itävallansuomalaiset osaavat nauttia siitä.

Pidän Itävallan konservatiivisuudes- ¸
ta (kauniit käytöstavat) sekä kauniista ja 
siististä luonnosta. Eniten pidän pitkäs-
tä keväästä, sinivuokot kukkivat jo helmi-
kuussa! Hienoa ovat myös hyvät sosiaali-

set edut, jotka mahdollistavat esim. kotiäi-
tinä olemisen. Huonointa minusta ovat tie-
tyt natsismista periytyvät asenteet.

Huonoina puolina mainitaan eniten byro-
kraattisuutta ja epäaitoutta sosiaalisissa tilan-
teissa, jotkut mainitsivat myös poliittisen ti-
lanteen. mutta yleensä useimmilla oli vaikea 
löytää maasta huonoja puolia. Siten 21 haas-
tatelluista (38:sta) sanoi viihtyvänsä erittäin 
hyvin ja vain neljä valitsi vastausvaihtoeh-
doksi melko hyvin. Kukaan ei sanonut viih-
tyvänsä huonosti, eikä sellaista myöskään 
tullut ilmi henkilökohtaisissa haastatteluis-
sa. Samaa asiaa kuvaa myös se, että vain 
seitsemän ilmaisi kaipaavansa melko paljon 
Suomeen, kun 27 ilmoitti, ettei kaipaa juuri 
lainkaan, tai vain vähän synnyinmaahansa. 
Toisaalta melkein kaikki sanoivat käyvänsä 
Suomessa vähintään kerran vuodessa. Asioi-
ta, joita kaivataan, voidaan tiivistää seuraa-
viin sanoin: Valoisia kesäöitä, järviä ja mer-
ta, sukulaisia, suomen kieltä.

Suomalainen identiteetti on säilynyt 
vahvana. Enimmäkseen suomalaiseksi 
identifioitui 21 haastatellusta joukosta, 12 
katsoi olevansa sekä suomalainen että itä-
valtalainen. On mielenkiintoista, että tämä 
asenne ei riippunut yksiselitteisesti asumis-
ajasta Itävallassa.

En osaa sanoa, olenko enemmän itäval- ¸
talainen vai suomalainen. Rakastan mo-
lempia maita, mutta käyn Suomessa vain 
lomalla. En osaa sanoa kuinka hyvin osai-
sin sopeutua asumaan jatkuvasti yli 30 
vuoden Itävallassa asumisen jälkeen. Luu-
len että se ei olisi helppoa. Molemmat maat 
ovat Euroopassa, mutta ihmisten mentali-
teetti on kuitenkin hieman erilainen. Olen 
jo aika ”itävaltalaistunut.
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Unkari on vetänyt puoleensa suoma-
laisia jo 1800-luvulta lähtien. Aina 

vuosisadan loppuun saakka Suomen ja Un-
karin väliset kosketukset olivat pääasiassa 
kansallisten tieteiden edustajien tutkimus-
matkoja ja tieteellistä yhteistyötä. Kieli-
tieteilijät olivat tähän aikaan ahkerimpia 
Unkarin kävijöitä. Heitä houkutteli sinne 
Suomen ja Unkarin kielisukulaisuus ja yh-
teinen alkuperä. Tämä oli tullut tunnetuk-
si jo 1600-luvulla, mutta vasta seuraavalla 
vuosisadalla se tuli vakavamman tieteelli-
sen mielenkiinnon kohteeksi. Monet tutki-
jat vierailivat maassa useita kertoja ja osa 
viipyi siellä opinto- ja tutkimusmatkoillaan 
pitempiäkin aikoja. 

Suomen ja Unkarin välisten kulttuuri-
suhteiden kehitys voidaan jakaa neljään 
jaksoon:1 ensimmäinen kesti 1840-luvul-
ta ensimmäiseen maailmansotaan. Se toi 
maahan suomalaisia taiteilijoita ja kielen-
tutkijoita. Toinen kausi alkoi Suomen itse-
näistyttyä ja kesti toiseen maailmansotaan 
saakka. 

Diplomaattisuhteet solmittiin 10.9.1920. 
Ensimmäisiä Suomen lähettiläitä olivat 

Unkari

Krister Björklund
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Karl Gustaf Idman (1922–27), E.N. Setälä 
(1927–30) ja Onni Talas (1930–40). Aluksi 
Unkarin lähettiläs hoiti tehtäviään Kööpen-
haminasta käsin ja vasta 1934 Onni Talas 
siirtyi Budapestiin. Hänen lähettiläskau-
dellaan järjestettiin laajamittainen Kaleva-
lan 100-vuotisjuhlien sarja. Pidettiin myös 
suomalais-ugrilaisia kulttuurikongresse-
ja (Helsinki 1921, Tallinna 1924, Buda-
pest 1928, Helsinki 1931, Tallinna 1934). 
Vuonna 1937 solmittiin Suomen ja Unka-
rin välinen kulttuurisopimus, jossa sovit-
tiin mm. lehtori- ja stipendiaattivaihdosta. 
Se oli Suomen valtion ensimmäinen viral-
linen kulttuuriyhteistyösopimus ja tuli toi-
mimaan esikuvana myöhemmin muiden 
maiden kanssa solmittaville sopimuksille, 
erityisesti tieteen osalta.

Suomi joutui katkaisemaan viralliset 
suhteensa Unkariin sodan loputtua. Tämä 
sotienjälkeinen kolmas kausi alkoi varovai-
sin tunnusteluin. Diplomaattisuhteet sol-
mittiin 1949, Suomi-Unkari seura perustet-
tiin 1950 ja uusi kulttuurisopimus solmit-
tiin 1959. Sen vaikutuksesta 1960-luvulta 
alkaen lehtori- ja stipendiaattivaihto elpyi-
vät, tieteelliset laitokset ja yliopistot saat-
toivat aloittaa tutkijavaihdon, eri taiteen-
alojen edustajat pääsivät tutustumaan tois-
tensa saavutuksiin.

Jo tuolloin eri puolilla maata alettiin pe-
rustaa Unkari-Suomi ystävyyspiirejä, joi-
den pohjalta myöhemmin syntyi kukois-
tavia ystävyyskaupunki- ja kuntasuhtei-
ta. Myös matkailu sai tuulta siipiensä alle. 
Yhä useammat suomalaiset suuntasivat 
matkansa sukukansan asuinmaille. Suoma-
laiset matkatoimistot lähettivät Unkariin 
oppaita, jotka tutustuivat perusteellisesti 
maahan, kieleen ja kulttuuriin. 

Neljäs kausi alkoi kun Unkarin poliitti-
sen järjestelmävaihdoksen myötä kun Un-
karin demokraattinen tasavalta perustet-
tiin vuonna 1990. Useat suomalaiset yhtiöt 

ovat sen jälkeen löytäneet tiensä Unkariin 
ja Suomesta sinne suuntautuva muutto on 
nykyisin suurimmaksi osaksi työperäistä.

Kielisukulaisuus ja tieteellinen yhteistyö

Henrik Gabriel Porthan, joka 1700-luvulla 
antoi alkusysäyksen Suomen kansalliselle 
kulttuurille, piti yllä suhteita unkarilaisiin 
kielimiehiin ja oli ensimmäisenä luomas-
sa perustaa Unkarin ja Suomen väliselle 
tiede- ja kulttuurinvaihdolle. 1830-luvulla 
unkarilainen lakimies Antal Reguly vierai-
li Suomessa ja hän otti myöhemmin elä-
mäntehtäväkseen Unkarin ja Suomen kiel-
ten sukulaissuhteiden selvittämisen. Nuori 
suomalainen lääkäri Erik Aleksander Ing-
man vieraili Unkarissa vuonna 1847, osana 
laajempaa Euroopan kiertuettaan. Matka-
kirjeissään vastaperustetulle Suometar-leh-
delle, jonka tavoitteena oli suomalaisuuden 
asian ajaminen ja kansan sivistäminen, hän 
kiinnitti huomiota Suomen ja Unkarin kan-
sojen sukulaisuuteen ja halusi osoittaa, että 
suomalainen kulttuuri voisi saada herättei-
tä Unkarista.2 

Antal Regulyn ja Alexander Ingma-
nin vaikutuksesta tieto kielisukulaisuudes-
ta alkoi levitä ensin tieteellisiin piireihin 
ja niiden välityksellä laajemmallekin. Pál 
Hunfalvy (1810–1891) oli maassaan ver-
tailevan suomalais-ugrilaisen kielitieteen 
perustajia Hän ehdotti vuonna 1853 Eli-
as Lönnrotille heimokielten harrastamista 
molemmissa maissa ja aloitti siten suoma-
lais-unkarilaiset tiedemiessuhteet3. Vuonna 
1859 Lönnrot valittiin Unkarin tiedeakate-
mian kunniajäseneksi.

Muita varhaisia Unkarin-kävijöitä ja 
suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhtei-
den rakentajia olivat tunnetut fennougristit 
kuten Anders Johan Sjögren (1794–1855), 
Mathias Alexander Castrén (1813–1852), 
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August Ahlqvist (1826–1889), J.R. Aspelin 
(1842–1915), Arvid Genetz (1848–1915), 
Otto Donner (1835–1909), Helsingin yli-
opiston ensimmäinen suomen ja unkarin 
kielen dosentti Oskar Blomstedt (1833–
1871), K.E.F. Ignatius (1837–1909) ja Emil 
Nestor Setälä (1848–1915). Setälä kuului 
fennougristiikan johtohahmoihin. Hänen 
tutkimuksillaan oli suuri vaikutus unkarilai-
siin kielitieteilijöihin. Suomen itsenäistymi-
sen jälkeen hän oli lähettiläänä Unkarissa.

Suomen ja Unkarin suhteiden varsinai-
sena perustajana on pidetty toimittajaa ja 
kansanvalistajaa Antti Jalavaa (alk. Alm-
berg, 1846–1909). Hänen matkakirjansa 
Unkarin maa ja kansa (1876), Unkarin Al-
bumi (1881), Unkari I ja II (1882–83), un-
karilaisten suurmiesten monografiat (1901, 
1902), monet suomennokset, lehtikirjoi-
tukset sekä toiminta yliopiston unkarin kie-
len opettajana levittivät tietoa sukukielestä 
ja –kansasta.4 

Unkarilainen kielitieteilijä József Szin-
nyei julkaisi vuonna 1880 Unkarissa Suo-
mea esittelevän teoksen Tuhansien järvien 
maa5. Tärkeä esimerkki maiden molemmin-
puolisesta yhteistyöstä oli Heikki Paasosen 
(1865–1919) vuonna 1917 julkaisema yleis-
katsaus uralilaisesta äännehistoriasta, joka 
Szinnyein oppikirjojen kanssa pitkään oli 
fennougristiikan perusteoksia. Yrjö Wich-
mann (1868–1932), Paasosen seuraaja Hel-
singin yliopistossa, jatkoi Unkari-tutkimusta 
ja laati mm. unkarilaisen csángómurteiden 
sanakirjan. Hänen vaimonsa, unkarilaisen 
etnologin tytär, keräsi myös kansantieteel-
listä aineistoa jota hän julkaisi Suomessa6. 
Muita tämän ajan fennougristeja olivat K.F. 
Karjalainen (1871–1919), Artturi Kannisto 
(1874–1943), Lauri Kettunen (1885–1963) 
ja lukuisat muut. Budapestissä suomalaisten 
keskeisenä tyyssijana oli maineikas Eötvös-
kollegium. Kielitieteellisiä suhteita lujittivat 
myös henkilökohtaiset suhteet ja suoma-

lais-unkarilaiset avioliitot (esim. Szinnyei, 
Wichmann, Paasonen).

Budapestin Pázmány Péter –yliopistoon 
perustettiin 1872 suomalais-ugrilaisen kie-
litieteen laitos, jossa alusta alkaen opetet-
tiin suomen kieltä. 1930-luvulla Budapes-
tiin ja Helsinkiin perustettiin fennougris-
tiikan rinnalle unkarin ja suomen lehtorin 
virka. Monet suomalaiset toimivat Unka-
rissa myös suomen kielen opettajina yli-
opistossa, mm. Aarni Penttilä (Pécs 1928), 
Lauri Kettunen (Budapest 1942–43) ja Vil-
jo Tervonen (Budapest 1943–44). Tieteel-
listen julkaisujen, Unkari-teosten, sana- ja 
oppikirjojen sekä artikkeleiden ohella he 
kirjoittivat ahkerasti myös matkakirjeitä ja 
-muistelmia ajan lehtiin. Vastavierailuilla 
kävi Suomessa puolestaan monia merkit-
täviä unkarilaisia fennougristeja. Ajatus-
tenvaihdon ja yhteistyön kehittämisen kan-
nalta merkittäviksi tapahtumiksi muodos-
tuivat suomalais-ugrilaiset kongressit, joi-
ta pidettiin kaikkiaan viisi, yksi Budapes-
tissä 1928, muut Helsingissä (1921, 1931) 
ja Tallinnassa (1924, 1934). Akateemik-
ko Gyula Ortutay oli Suomen ja Unkarin 
tieteellisten suhteitten ensimmäinen aloit-
teentekijä. Hänen aktiivisuutensa tulokse-
na syntyi sopimus viiden vuoden välein pi-
dettävästä fennougristikongresseista, joista 
ensimmäinen pidettiin Budapestissa vuon-
na 1960.7

Suomen ja Unkarin välille vuonna 1937 
solmittu kulttuurisopimus herätettiin hen-
kiin vuonna 1959. Sen perusteella Buda-
pestin Eötvös Loránd (ent. Pázmány Péter) 
-yliopistoon ryhdyttiin taas lähettämään 
suomen kielen lehtoreita. Budapestin yli-
opistoon perustettiin kulttuurisopimuksen 
perusteella vuonna 1982 suomen kielen 
ja kulttuurin apulaisprofessorin virka, kun 
kyseinen oppiaine itsenäistyi omaksi opin-
tohaarakseen. Ensimmäisenä virkaa hoiti 
Matti Vainio (1982–1985).
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Jo kouluaikanaan Raahessa 
Viljo Tervonen ryhtyi kirjeen-
vaihtoon miskolcilaisen koulu-
pojan kanssa saksan kielellä. 
Hänen kiinnostuksensa herä-
si sukukieltä kohtaan ja aloitet-
tuaan suomen kielen opinton-
sa Helsingin yliopistossa 1935 
hän ryhtyi opiskelemaan unka-
ria tohtori Gyula Weöresin tun-
neilla. Kahtena kesänä 1937 ja 
1938 hän sai stipendin Debre-
cenin kesäyliopistoon. Vijo Ter-
vonen valmistui filosofian kan-
didaatiksi toukokuussa 1939. 
Gradutyön aiheena oli enteellisesti Antti Ja-
lavan elämäntyö ja suomalais-unkarilaisten 
kosketusten alkuvaiheet. Unkarin-ajastaan 
hän kertoi seuraavasti:

”Talvisota muutti monet suunnitelmat. 
Sairastuttuani rintamalla vakavasti mi-
nut siirrettiin nostoväen C-luokkaan. Tästä 
seurasi syksyllä 1942 opetusministeri Ant-
ti Kukkosen henkilökohtainen ilmoitus, että 
minut lähetetään voimassa olevan kulttuu-
risopimuksen perusteella Budapestiin val-
mistautumaan siihen, että syksyllä 1943 
voin ottaa vastaan Pázmány Péter –yli-

opiston suomen kielen lehto-
raatin, joka oli ollut täyttämättä 
vuodesta 1937, jolloin kulttuuri-
sopimus solmittiin.

Minut lähetettiin ensin Un-
karin valtion stipendiaatiksi lu-
kuvuodeksi 1942–43 ja tämän 
jälkeen minun oli otettava vas-
taan lehtoraatti. Jo kielitaidon 
kannalta oli lukuvuosi Budapes-
tin yliopistossa ja Eötvös Kollé-
giumissa erittäin hyödyllinen, 
yliopisto-opinnoista tärkeimpiä 
Unkarin kielen, kirjallisuuden 
ja historian luennot. Tiesin, että 

kiinnostus Suomea kohtaan oli äskeisvuo-
sina voimakkaasti kasvanut, mutta yllätyin 
syyslukukauden alussa 1943, sillä opiskeli-
joita kertyi alun toista sataa.

Lukuvuoden 1943–44 jälkeen toimintani 
lakkasi syyskuussa 1944 siihen, että Suomi 
allekirjoitti 19.9. Moskovassa välirauhaso-
pimuksen. Diplomaattiset suhteet Suomen 
ja Unkarin välillä katkesivat, koska Unka-
ri taisteli vielä silloin Saksan puolella. Viik-
koja kestäneen odotusajan jälkeen pääsin 
palaamaan kotiin Suomeen suurlähetystön 
henkilökunnan mukana.9

Viljo Tervonen

Debrecenin yliopistossa suomen kielen 
opetus aloitettiin unkarilaisin voimin vuon-
na 1914. Suomalais-ugrilaisen kielitieteen 
laitos perustettiin vuonna 1952. Ensimmäi-
nen äidinkielinen suomen lehtori oli Outi 
Karanko (1971–1981). Szegedin yliopis-
tossa suomen kieltä on opetettu unkarilai-
sin voimin yliopiston perustamisesta 1921 
alkaen. Suomalais-ugrilaisen kielitieteen 
laitoksen perustamisen (1959) jälkeen en-
simmäinen äidinkielinen lehtori oli Maria 
Wilkuna (1975–1977). 

Vuonna 1928 perustetussa Pécsin yli-
opistossa suomen kielen opetuksella on 

myös pitkät perinteet. Aarni Penttilän 
(1928) ja Aladár Szabón (1930-luvulla) 
jälkeen varsinainen äidinkielinen lehto-
raatti perustettiin vuonna 1990.8 Suomen 
kielen opetusta annetaan vielä roomalais-
katolisessa Pázmány Péter –yliopistossa 
Piliscsabassa sekä Szombathelyn opettaja-
korkeakoulussa. 

Unkarissa toimineet suomen kielen 
opettajat ovat perinteisesti yliopisto-ope-
tuksen lisäksi kukin omassa kaupungis-
saan ja usein muissakin Unkari-Suomi ys-
tävyyspiireissä, ystävyysseurakunnissa ja 
-kaupungeissa edistäneet suomen kielen ja 
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Suomen kulttuurin tuntemusta. Monet Un-
karissa toimineet Suomen suurlähettiläät 
ovatkin usein turvautuneet heidän apuunsa 
nimittäen heitä Suomen kulttuurin lähetti-
läiksi Unkarissa.

Suomalaisia taiteilijoita Unkarissa

1900-luvun alkupuolella kielitieteen, kan-
santieteen ja kirjallisuuden lisäksi Suomen 
ja Unkarin suhteet laajenivat yhä enem-
män, etenkin taiteen aloille. Unkarissa vie-
raili monia eri alojen suomalaistaiteilijoita 
ja kulttuurivaikuttajia kuten oopperalaula-
jatar Aino Ackté, näyttelijättäret Iida Aal-
berg, Lilli Högdahl ja Elli Tompuri, taitei-
lijat Akseli Gallen-Kallela ja Yrjö Liipola, 
arkkitehti Eliel Saarinen ja monet muut.

Tunnetuin 1900-luvun alun Unkarissa 
vierailleista suomalaisista oli Akseli Gal-
len-Kallela. Hänen maalauksiaan oli ollut 
mukana vuonna 1906 Budapestissa järjes-
tetyssä kansainvälisessä taidenäyttelys-
sä, jonka Suomen osasto oli saanut osak-
seen suurta huomiota. Sitä pidettiin näyt-
telyn parhaana ja merkittävimpänä. Eten-
kin Gallen-Kallelan maalaukset herättivät 
suurta kiinnostusta. Hän sai Unkarin val-
tion suuren kultamitalin, ja hänen teoksi-
aan hankittiin sekä valtion että yksityisiin 
kokoelmiin. Tämän kunnianosoituksen ja 
suunnitteilla olleen Kalevalan unkarinkie-
lisen käännöksen korupainokseen tarvitta-
van kuvituksen vuoksi Gallen-Kallela kut-
suttiin Unkariin. Matka toteutui vuonna 
1907. Sopimusta Kalevalan kuvittamisesta 
ei syntynyt, mutta sen sijaan sovittiin, että 
Gallen-Kallela järjestäisi seuraavan vuo-
den vaihteessa yksityisnäyttelyn Budapes-
tissa. Hänen toivottiin innostavan unkari-
laisia taiteilijoita luomaan omaa kansallista 
taidetta samalla tavalla kuin oli tapahtunut 
Suomessa. Näyttely ja matka toteutuivat ja 

kummastakin tuli suuri menestys. Näytte-
lyssä oli esillä kaikkiaan 473 teosta, joista 
Unkarin valtio hankki monia kokoelmiin-
sa. Kävijöitä näyttelyssä oli yli 100 000. 
Helsingissä sama näyttely houkutteli myö-
hemmin vain vähän yli tuhat kävijää.10

Gallen-Kallelan toinen matka Unkariin 
kesti noin kaksi kuukautta. Työntekoon 
hän ei juuri päässyt keskittymään, koska 
aika kului pääasiassa juhlissa ja kutsuilla 
käymiseen, kiertokäynteihin ja railakkaa-
seen yöelämään ystävien kanssa. Unkari-
laiset taiteilijat ja poliitikot piirittivät häntä 
koko ajan. Joitakin maalauksia hän kuiten-
kin ehti matkalla tehdä, koska hän maalasi 
myös öisin. 

Gallen-Kallela kierteli välillä laajasti 
Unkarin maaseutua. Budapestiin palattuaan 
hän ryhtyi innokkaasti tutkimaan Unkarin 
kansantaidetta. Kaupunkiin tulivat vierai-
lulle myös hänen ystävänsä professori As-
pelin-Haapkylä ja senaattori Neovius, joi-
den kanssa Gallen-Kallela vietti railakas-
ta ilta- ja yöelämää. Mukana oli myös Yrjö 
Liipola, joka muisteli sitä mm. seuraavasti:

Kulkiessamme sillalta alas vieviä por- ¸
taita ja nähdessämme kuinka kylpylän 
portteja juuri avattiin sanoi Haapkylä, 
että tällaisia juopporenttuja varten kai se 
jo näin aikaisin avataankin. Ken ei ole Ru-
daskylpylässä ennen ollut, ei voi aavistaa-
kaan kuinka suloista on kelliä sen lämmin-
vetisissä suurissa altaissa, joita saa valita 
sen mukaan kuinka lämpimästä kukin pi-
tää. Siellä oli matkamiesten mukava kellis-
tellä ja levätä, ja Kallela piti huolen siitä, 
ettei aika pitkäksi tullut.11

Unkarista Gallen-Kallela, jolla oli myös 
perhe mukanaan, palasi Suomeen keväällä 
1908, mutta siirtyi vielä saman vuoden lo-
pulla perheineen Pariisiin ja sieltä seuraa-
vana vuonna Afrikkaan.12
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Kuvanveistäjä Yrjö Liipola mainitsee 
muistelmissaan olleensa ensimmäisinä Un-
karin vuosinaan ainoa maassa asunut suo-
malainen. Ennen häntä, vuosina 1902–1903, 
siellä oli kuitenkin jo ollut opiskelemas-
sa toinen tunnettu kuvanveistäjä Alpo Sai-
lo (1877–1955), Liipolan läheinen ystävä. 
Kumpikin heistä opiskeli Unkarin tuohon 
aikaan kuuluisimman kuvanveistäjän Ala-
jos Stróblin oppilaana Frans Josefin veis-
totaiteen mestarikoulussa. Yhdessä he oli-
vat käyneet jo vuonna 1901 opintomatkalla 
Firenzessä ja toimineet helmikuun manifes-
tin synnyttämässä vastarintaliikkeessä mm. 
kutsuntalakkojen organisoimiseksi. Unka-
rissa opiskeluaan varten Sailo sai stipen-
din, jonka hänelle järjesti tunnettu historian-
tutkija ja suomalais-unkarilaisten suhteiden 
perustajaksi mainittu professori Antti Jala-
va.13 Budapestissä Sailo pääsi asumaan Béla 
Vikárin, Kalevalan unkarintajan ja lämpi-
män Suomen ystävän luo. Sailoa nimitet-
tiin Unkarissa Suomen Rodiniksi hänen im-
pressionistisen tyylinsä vuoksi. Siellä hän 
vaihtoi myös nimensä Alpo Sailoksi oltuaan 
alun perin Albin Enlund. Sailolla oli palava 
halu palata Suomeen ja ottaa osaa maan it-
senäisyyspyrkimyksiin. Siksi hän käytti Un-
karissa suuren osan vapaa-ajastaan ”taiste-
luharjoituksiin” eli ratsastukseen, nyrkkei-
lyyn, painiin ja miekkailuun, jotta olisi ko-
timaahan palattuaan valmis koviin otteisiin, 
jos niitä tarvittaisiin.14

Vuonna 1911 Sailo otti kotiinsa unka-
rilaisia sotapakolaisia ja oli perustamassa 
Unkarilaista yhdistystä. Vuonna 1920 hän 
oli yhdessä Yrjö Liipolan kanssa perusta-
massa Unkarin avustustoimikuntaa ja ke-
räämässä ruokaa ja vaatteita Unkarin lap-
sille. Vuonna 1923 Sailo matkusti vielä 
Unkariin, jossa hänen vaimonsa, laulajatar 
Helga Sailo (os. Lindström), antoi hyvän-
tekeväisyyskonsertteja. Suomeen he pala-
sivat seuraavana vuonna.

Yrjö Liipola (1881–1971) oli aikansa 
johtavia suomalaisia kuvanveistäjiä, joka 
eli tuotteliaimmat vuotensa Unkarissa. Saa-
tuaan kuvanveiston alkeisopetuksen Turun 
Puunveistokoulussa ja suoritettuaan Turun 
Piirustuskoulun hän lähti nuorena taiteili-
jana Italiaan. Palattuaan kotimaahan vuosi-
sadan alun sortovuosina hän joutui innok-
kaana passiivisen vastarinnan kannattajana 
tsaari-Venäjän santarmien silmätikuksi ja 
hänen oli pakko paeta maasta. 

Onni-veljensä passilla Liipola lähti 1904 
Tukholmaan ja jatkoi sieltä ystävänsä Kar-
lon luo Unkariin muistissaan nimismiehen 
ennen lähtöpäivää puhelimessa antama va-
roitus:

Kuuleks Yrjö, lähre sää pois ny niin  ¸
pian ko vaan pääset.” … ”Niin kauas ko 
vaan pääset, mut koht juur. En san sul tele-
foonis yhtään mittään, mut sen voin sannoo 
että huomen mää tulen teil ja sillon sää es 
saa olla koton.15

Unkarissa Yrjö Liipola opiskeli ahkerasti 
veljeskansan kieltä, piti Budapestissä omia 
näyttelyitä ja saavutti pian nimen suosittu-
na muotokuvanveistäjänä maan aristokraat-
tipiireissä. Välillä hän kävi jatko-opiskele-
massa Berliinissä ja Pariisissa. Merkittä-
vimpiä Liipolan Unkarin kauden sadasta 
muotokuvasta ovat arkkiherttua Josef Fran-
zin, Saksan prinsessan Annan Pian ja ark-
kipiispa, kreivi Zichyn muotokuvat (Péc-
sin yliopisto) sekä buurisodassa kaatuneen 
kreivi Wassin muistomerkki Budapestissa. 
Yrjö Liipola teki myös useita yksityisiä hau-
tamuistomerkkejä. Kun vielä keisari Franz 
Josef osti hänen pronssiveistoksensa, ja kun 
hänen Vaaniskelija-pronssiveistoksensa oli 
saanut Venetsian Biennalessa erinomaiset 
arvostelut ja se oli ostettu Unkarin valtion 
kokoelmiin, hänet hyväksyttiin täysivaltai-
sena jäsenenä maan taiteilijapiireihin.16
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Liipola halusi kuitenkin palata koti-
maahansa. Aie toteutui lopullisesti 1934, 
jolloin hän unkarilaissyntyisen puolison-
sa Maran kanssa asettui rakentamaansa re-
nessanssityyliseen huvilaan Kauniaisiin. 
Unkarissa Liipola asui kaikkiaan noin 30 
vuotta. Paluustaan lähtien hän kuului Suo-
men johtaviin kuvanveistäjiin. Hän toimi 
myös Suomen konsulina Unkarissa (1925–
1934) ja Unkarin konsulina Suomessa sekä 
suomensi unkarilaista kirjallisuutta. Hän 
kirjoitti kaksi teosta, Aurinkoista Unkaria 
(1934) sekä muistelmat Vaellusvuosiltani 
(1956, 2. painos 2001).17

Vuonna 1955 Liipolat asettuivat asu-
maan Meranoon Italian Rivieralle. Viisi 
vuotta myöhemmin he muuttivat sieltä ta-
kaisin Suomeen Yrjö Liipolan synnyinpitä-
jään Turun läänin Koskelle, jossa he asuivat 
kuolemaansa asti (1971).18

Aino Hakulinen (1906–1995) valmistui 
Ateneumista piirustuksenopettajaksi ja tai-
demaalariksi 1934, opiskeli välillä vuoden 
1928–29 Pariisin Academie Colarossissa. 
Jo kesällä 1930 hän oli tutustunut unkari-
laiseen ranskanopettajaan Aladár Szabóhon, 
joka opetti Ainon veljelle ranskaa. Nuoret 

olivat kirjeenvaihdossa ja Ainon valmistut-
tua solmivat avioliiton. Aino muutti Pécsiin, 
jossa hänen miehensä opetti ranskaa ja myö-
hemmin myös suomea yliopistossa. Aino 
Hakulinen-Szabó opetteli kutomaan kan-
gaspuilla ja piti myöhemmin kudontakurs-
seja. Hän maalasi kodinhoidon ohella, ku-
toi kaikki kodin tekstiilit, jopa pukukankaat. 
Hän teki myös tilaustöitä.

Vuonna 1941 yliopiston kielitieteellinen 
tiedekunta muutti Szegediin, tohtoriksi väi-
tellyt Aladár Szabó muutti perheineen mui-
den mukana. Perhe joutui pakenemaan ve-
näläisten partisaanien tieltä, ja kun se pää-
si muuttamaan takaisin Szegediin, ”koti oli 
luovutettu jollekulle toiselle, kirjat poltettu 
ja kangaspuut hakattu palasiksi”. 25 vuotta 
perhe joutui asumaan pimeässä asunnossa 
pihan perällä. Aladár Szabón ranskanopet-
tajan virka lakkautettiin ja hän joutui venä-
jän opettajaksi ilman kielitaitoa. Opettaja 
oli kuitenkin viikon edellä oppilaitaan ve-
näjän kielen taidoissa.

Sota-aikana ja sen jälkeenkin perhe eli 
suoranaisessa puutteessa. Vasta 1956 Aino 
pääsi käymään Suomessa, jonne hän sai 
viestin Unkarin vallankumouksesta ja van-

Aino Hakulinen-Szabó: 
Tisza-joki, Szeged, 1976. 
Arto O. Szabón kokoel-
mat.
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hemman pojan Arton osallistumisesta sii-
hen. Tämä joutuikin pakenemaan Englan-
nin kautta Yhdysvaltoihin. Myös nuorempi 
veli Miklós muutti sinne.

Aino asui ja työskenteli Unkarissa vuosi-
na 1934–79. Hän kiteytti 45 vuoden Unka-
rissa elämisensä kokemukset seuraavasti: 

Unkarilaiset ovat hyvin mukavia ihmi- ¸
siä. Vaikeinakin aikoina riitti huumoria, 
vitsejä… Päätin tulla takaisin tänne Suo-
meen. Mieheni oli kuollut, toinen poikani 
kuoli pari vuotta sitten, toinen asuu Ame-
rikassa… En säikähdä enää mistään. Kyllä 
kaikki järjestyy.19

Kuvataiteilija Antero Olin (s. 1948) opis-
keli ensin taidemaalausta Unto Pusan yk-
sityisoppilaana 1965–67, samanaikaises-
ti Lahden taidekoulussa kuvataiteita 1965–
69 ja Tukholman taideakatemiassa 1970: 

”Suomen ja Unkarin välinen ystävyys-
kaupunkitoiminta toi minut ensimmäisen 
kerran Unkariin vuonna 1976. Sain tilaisuu-
den omaan taidenäyttelyyn Pécsissä, joka 
oli silloisen kotikaupunkini Lahden ystä-
vyyskaupunki. Tällöin olin myös jonkin ai-
kaa Budapestissä. Nämä Tonavan laakson 
upeat näkymät ja mielenkiintoinen kaupun-
ki vaikuttivat minuun voimakkaasti. Sitten 
kului kuitenkin vuosia ennen kuin palasin 
tänne.”

Vanhat nostalgiset muistot mielessä-
ni palasin vuonna 1988 Budapestiin. Näh-
dessäni jälleen tämän upean kaupungin ja 
Tonavan rantojen sykähdyttävät näkymät, 
ajattelin, että tässä se on! Tuolloin menin 
ensimmäiseksi ”Nuijatornin” luo, sitä luon-
nostelemaan. Olenkin sitten usein työsken-
nellyt tuon torniteeman parissa. 

Jälleennäkemisen myötä alkoivat aktii-
viset työskentelymatkani Budapestiin. Asu-
minen ja pieni työtilakin järjestyi kaupungin 
laidalta. Useita kertoja vuodessa vierailin 
täällä. Avasin suhteita kollegoihin ja taiteili-
jajärjestöihin. Mukaan tuli näyttelytoiminta, 
suuret yhteisnäyttelyt ja omat näyttelyt eri 
puolilla Unkaria.

Vuonna 1998 minulle tarjoutui hyvien 
ystävien ja tukijoiden myötävaikutuksella 
mahdollisuus pitempiaikaiseen asumiseen 

ja työhuoneeseen Józsefvárosin pittores-
kissa, historiallisessa ja mielenkiintoises-
sa kaupunginosassa. Minulle Józsefváros 
merkitsee työskentelyn ohessa luetun taide-
historian ja taiteilijaelämäkertojen välittämä-
nä mielleyhtymiä maailmankuuluun 1880- ja 
1900-luvun alun pariisilaiseen kaupungin-
osaan.

Unkarin vilkas ja korkeatasoinen kult-
tuurielämä, upeat kaupungit, luonto, ihmi-
set ja ystävyyssuhteet, siinä on loputon 
elämän ja inspiraation lähde.”20

Antero Olin

Antero Olin: Buda IV. –akvatinta, 1996.
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Suomalaisten muusikoidenkin kiinnos-
tus Unkaria kohtaan alkoi 1900-luvun alus-
sa, kun kuvanveistäjä Yrjö Liipola järjes-
ti Suomen Laululle kuorokiertueen 1906. 
Kuoroa johti Heikki Klemetti ja solisteina 
olivat Aino Ackté ja Maikki Järnefelt. Vie-
railu oli suuri menestys. Sen jälkeen muu-
sikkovierailut vilkastuivat ja suomalaisia 
muusikoita hakeutui Unkariin.21

Pasuunataiteilija Pekka Juho Manner 
(1882–1958) opiskeli Helsingissä ja Pieta-
rissa ja soitti Itämeren rannikon saksalaisis-
sa kylpyläorkestereissa. Sieltä hän sai kut-
sun Unkariin jonne hän muutti 1914. Pekka 
Manner toimi useissa orkestereissa pasunis-
tina, kunnes sai vakituisen soittajan paikan 
Budapestin kaupunginteatterin orkesteris-
sa ja viimeksi Szolnokin kaupunginteatte-
rin orkesterissa. Hän solmi 1915 avioliiton 
unkarin ja saksan lehtorin Josefin Geigerin 
kanssa. Perheeseen syntyi kolme poikaa: 
László Jukka, Olof Heikki ja Petteri Paavo.

Muusikko Pekka Mannerin poika Juk-
ka Manner pääsi ylioppilaaksi 1933 ja val-
mistui Budapestissä lääkäriksi 1941. Jatko-
sodan alettua hän matkusti ensi kerran elä-
mässään Suomeen saapuen vuoden lopul-
la Haaparannan kautta junalla perille. Suo-
messa hän ilmoittautui vapaaehtoisena so-
taväkeen, joutui Hennalan kasarmille suo-
menruotsalaisten kanssa koulutettavaksi. 
Sieltä hän sai komennuksen Turun läänin-
sairaalaan ja edelleen kenttäsairaalaan Kar-
humäen suunnalle, jossa viipyi puoli vuotta 
1942 syksystä kevääseen 1943. Siellä hän 
itse sairastui ja joutui Pikonlinnan sotasai-
raalaan Kangasalle. Sotainvalidien veljes-
liiton toimesta hän pääsi hoitoon Sveitsin 
Leysiniin, jossa oli myös sata tuberkuloosia 
sairastavaa suomalaista sotilasta. Kun Man-
ner tervehtyi, hänestä tuli parantolan lääkä-
ri. Palattuaan Unkariin 1947 hän sai apu-
laislääkärin viran budapestiläisen sairaalan 
keuhko-osastolla. Erikoistumisen jälkeen 

hän toimi apulaislääkärinä lääketieteellisen 
yliopiston pulmonologian klinikalla ja XI 
kaupunginosan tuberkuloositoimiston lää-
kärinä eläkeikään saakka. Hän oli Budapes-
tin Suomen ystävien yhdistyksen, Kalevala 
ystävyyspiirin että Unkarin suomalaiset yh-
distyksen perustajajäsen, ja toimi niissä ak-
tiivisesti kuolemaansa sakka 2005.22

Sole Kallioniemi-Garam (1909–1995) 
valmistui pianistiksi Sibelius-Akatemias-
ta. Hän piti ensikonserttinsa vuonna 1932. 
Samana vuonna hän tutustui unkarilaiseen 
teologiin Lajos Garamiin, joka opiske-
li 1932–33 Helsingin yliopistossa teologi-
aa ja myös suomen kieltä. Nuoret solmivat 
avioliiton ja Sole muutti Unkariin. Ózdissa 
pappina ollut Garam sai vuonna 1935 teh-
täväkseen luterilaisen seurakunnan perus-
tamisen Egeriin ja siirtyi sinne papiksi.

Sodan aikana vuonna 1943 Garamit 
päättivät muuttaa Suomeen, jossa Lajos 
Garam toimi sotilaspastorina 1943–1944. 
Rauhan tultua perhe internoitiin ulkomaan 
kansalaisina vuodeksi Lempäälään ja puo-
leksi vuodeksi Tammisaareen.

Suomeen asetuttuaan Sole Kallionie-
mi-Garam työskenteli Sibelius-Akatemian 

Pekka Manner perheineen Budapestissä kesä-
kuussa 1956. – Kuva: Outi Karangon arkisto.
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säestäjänä 30 vuoden ajan ja pastori Lajos 
Garam toimi Helsingin yliopiston unkarin 
opettajana ja myöhemmin uskonnonopet-
tajana puolisoiden erottua.

Kiintymys Unkariin jatkuu toisessa ja 
kolmannessakin polvessa. Lajos Garam 
nuorempi perusti vuonna 2002 Egerin urut 
–kannatusyhdistyksen, koska 1940 vihityn 
kirkon oli aika saada urut. Urkurahaston ke-
ruun tuloksena urut vihittiin käyttöön vuon-
na 2005. Garamin pianistiksi valmistuva ty-
tär Virva Garam opiskeli kevätlukukaudella 
2002 Budapestin Liszt-Akatemiassa.23

Myös musiikkikorkeakoulujen stipen-
dit ovat edistäneet musiikin asiantuntijoi-
den välistä yhteistyötä. Musiikki on ollut 
yhdistävänä tekijänä myös henkilökohtai-
sella tavalla. Suomalais-unkarilaiset mu-
siikkiperheet vievät traditiota eteenpäin. 
Tästä ovat esimerkkinä Mannerin perhe, 
Kallioniemi-Garamin perhe sekä Unkariin 
asettunut Ulla Frösénin – János Bereczkyn 
perhe. Musiikinopettajat Ulla ja János tu-
tustuivat Debrecin kansainvälisillä kuoro-
festivaaleilla. He perustivat perheen ja sai-
vat yksitoista lasta, joista kolme jatkaa am-
mattimuusikkona. János Bereczky on kan-
sanmusiikintutkijana Unkarin Tiedeakate-

mian Musiikintutkimuslaitoksella. Vuonna 
2001 hän puolusti Jyväskylän yliopistossa 
väitöskirjaansa, jonka aiheena on Ilmari 
Krohnin vaikutus unkarilaiseen kansanmu-
siikintutkimukseen (Zoltán Kodály, Béla 
Bartók).24

Suomen ja Unkarin luterilaisen 
kirkon välinen teologivaihto ja sen 
kauaskantoiset seuraukset

Jo ennen Suomen ja Unkarin luterilaisen 
kirkon virallisen vaihtosuhteen solmimis-
ta kielitieteilijä Antti Jalavan oppilas Nii-
lo E. Vainio vieraili kaksikin kertaa Un-
karin luterilaisten seurakuntien kutsusta 
Unkarissa 1800-luvun lopulla ja vuonna 
1907. Hän oppi hyvin unkaria ja käänsi 
Mór Jókain ja Kálmán Mikszáthin teoksia 
suomeksi.

Uusi vaihe myös kirkkojen välisen yh-
teistyön kehityksessä liittyy 1920–30-lu-
kujen heimoinnostukseen. Innokkaimpia 
suhteiden rakentajia oli kouluneuvos Matti 
Pesonen. Virallinen vaihtosopimus solmit-
tiin vuonna 1924, mutta vasta 1929 lähetet-
tiin ensimmäinen stipendiaatti Toivo Laiti-

Sole Kallioniemi-Garam, 
Lajos Garam sekä lap-
set (vasemmalta oikeal-
le) Martti, Lajos, Eeva ja 
Károly. – Kuva: Outi Ka-
rangon arkisto.
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nen Soproniin, jossa hän opiskeli kokonai-
sen vuoden ja vieraili kymmenissä seura-
kunnissa opittuaan hyvin unkaria.

Lukuvuonna 1931–32 oli vuorossa pas-
tori Paavo Viljanen. Seuraava vaihtoteolo-
gi oli pastori Jouko Karanko (1934–35). 
Hän opiskeli unkarin kieltä myös Sopronin 
viinitarhoissa viininkorjuun aikaan. Kevät-
kaudella 1935 Suomen suurlähettiläs pyy-
si Jouko Karankoa järjestämään Kalevalan 

100-vuotisjuhlia eri seurakuntiin ja Unka-
rin kaupunkeihin. 

Kotimaahan palattuaan hän toimi pap-
pina Pitkässärannassa, jossa monet unka-
rilaiset oleskelivat suomen kielen opissa. 
Talvisodan loppuvaiheessa Jouko Karanko 
toimi sotilaspastorina ollessaan unkarilais-
ten vapaaehtoisten tulkkina. Vuonna 1959 
Kirkkojen Maailmanliitto lähetti hänet vir-
kamatkalle Unkariin tarkastamaan vuoden 

Tulin ensi kertaa Unkariin muistaakseni syk-
syllä 1969, jolloin viivähdin syksystä kevää-
seen ja asuin Orbán tér 6:ssa, XII kerületis-
sä, erään pariskunnan yksiön olohuonees-
sa (he itse asuivat keittiössä). Olin Liszt-
akatemian jatko-opiskelijana nauttien mm. 
jo tuolloin maailmanmaineeseen nousseen 
prof. Erzsébet Szőnyin Kodály-luennoista, 
osallistuin hänen solfa-kurssiinsa. Tämän 
lisäksi osallistuin akatemian rehtorin László 
Kovácsin ja prof. Béla Halászin viulutun-
neille ja tunnetun Tátrai-kvartetin primak-
sen Vilmos Tátrain kamarimusiikinopetuk-
seen. Orkesterisoiton ja orkesterin-johdon 
salaisuuksiin minua muiden ohella johdat-
teli viime vuonna edesmennyt prof. Albert 
Simon, jonka kanssa ystävystyin jopa niin, 
että hän kutsui minut viikonloppuisin kotiin-
sa juomaan olutta ja katselemaan TV:stä 
jalkapallo-otteluita. 

Unkarin taitoni ei Unkariin tullessani ol-
lut kovinkaan kehuttava: jotain kyllä ym-
märsin, mutta puhuminen tuotti suurta vai-
vaa. Budapestissa istuin kaiket illat kon-
serteissa ja oopperoissa. Siellä vieraili joi-
tain suuriakin kansainvälisiä nimiä, jos koh-
ta omastakin takaa löytyi huikeita mesta-
reita, joita suuresti ihailin. Kotiin palattuani 
huomasin saaneeni Unkari-tartunnan: olin 
maata ja sen kulttuuria koskevista asioista 
entistä kiinnostuneempi, ja kaikki matkani 
suuntautuivat tästä lähtien Unkariin. Oles-

kelin Unkarissa 1970-luvun alussa useita 
pitkähköjä jaksoja (1–3 kk) ja lukematto-
man määrän viikkoja ja viikonloppuja. 

Kun Budapestin Eötvös Loránd -yliopis-
toon perustettiin 1982 suomen kielen ja kult-
tuurin vieraileva professuuri, ei ollut epäilys-
täkään, ettenkö olisi halunnut lähteä niihin 
tehtäviin pioneerina. Minä pidin luentoja yli-
opistolla Suomen kulttuurihistoriasta, kir-
jallisuudesta ja musiikista. Näiden tehtävi-
en lisäksi minua kutsuttiin jatkuvasti esiinty-
mään joka puolelle Unkaria. Tuolloin kirjoi-
tin myös suomalaisen musiikin historian (A 
finn zene története), joka ilmestyi aikanaan 
ja myytiin pian loppuun. Viivyimme Unkaris-
sa syksyyn 1985 saakka eli likemmäs kol-
me vuotta.

Tultuani nimitetyksi musiikkitieteen pro-
fessoriksi Jyväskylän yliopistoon 1986 ha-
lusin jatkaa uudessa virassani Unkari-työ-
täni. Laitokseeni perustettiin ns. Kodály-
instituutti, jonka puitteissa ryhdyin organi-
soimaan Suomen ja Unkarin välistä musiik-
kiyhteistyötä. 

Yhdeksi tärkeäksi yhteistyölaitokseksi 
on vuosien myötä tullut Kecskemétin Kodá-
ly-instituutti, jonka rehtori Péter Erdei ja va-
rarehtori Mihály Ittzés ovat monilla Suomen-
matkoillaan käyneet hyvin tutuiksi. Unkarin 
tiedeakatemian musiikintutkimuksen laitos 
on toinen instituutti, jossa yhteistyötä on ol-
lut paljon.25

Musiikkitieteen professori Matti Vainio



378 – Unkari

1956 avustusten perillemenoa. Hänen ko-
tinsa oli aina avoin unkarilaisille.

Muutamat suomalaisteologit ehtivät 
vielä ennen sodan syttymistä opiskella ku-
kin yhden lukuvuoden Sopronin teologi-
sessa tiedekunnassa. Toukokuussa 1937 
pidettiin ensimmäinen suomalais-viro-
lais-unkarilainen pappeinkokous Unkaris-
sa. Vasta 1960-luvulla vaihto lähti uudel-
leen käyntiin. 1959 Jouko Karanko ehdot-
ti arkkipiispa Martti Simojoelle, että teolo-
givaihto käynnistettäisiin uudelleen, jotta 
Unkarin luterilaiset saisivat puolueettoman 
kanavan ulkomaailmaan. Samalla uudistet-
tiin myös suomalais-virolais-unkarilaisten 
pappeinkokousten perinne.

Sodanjälkeisen vaihdon suomalaisia teo-
logeja on ollut 28, moni heistä useampaan 
otteeseen. Suomalaisteologien ja heidän 
Suomessa opiskelleiden toveriensa ansiosta 
ja aloitteesta, osaksi muiden henkilökohtais-
ten yhteyksien välityksellä on Suomeen ja 
Unkariin syntynyt tiheä ystävyysseurakun-
taverkosto. Teologivaihdon ja ystävyysseu-
rakuntien vaihtomatkojen kautta lukematto-
mat suomalaiset ja unkarilaiset ovat solmi-
neet yhteyksiä, joista monet jatkuvat henki-
lökohtaisella tasolla ja vaikuttavat virkistä-
västi kummankin maan seurakuntaelämään.

Myös Unkarin suomalaiset ja suomen 
kieltä harrastavat ovat saaneet nauttia teo-
logivaihdon hedelmistä, sillä 1980-luvulla 
rovasti Emil Koren ja suomen kielen leh-
tori Ulla Hauhia-Nagy aloittivat Linnavuo-
ren luterilaisessa kirkossa suomenkielisten 
adventtijumalanpalvelusten perinteen, jol-
loin Emil Koren ja suomalaisstipendiaatit 
saarnasivat. Pari kertaa kokoonnuttiin en-
simmäisenä adventtina Suomen suurlähe-
tystössä. 90-luvulta alkaen suomenkielinen 
kirkkoväki on kokoontunut sekä adventti- 
että pääsiäisjumalanpalvelukseen Kelen-
földin luterilaiseen kirkkoon. Unkarilaiset 
suomentaitoiset teologit Csaba Baranyai, 

Tamás Baranyai ja Máté Joób sekä Aszó-
dissa asuva rovasti Osmo Setälä ovat toi-
mineet sananjulistajina. Suomen evanke-
lisluterilainen kirkko on vuoden 2000 alus-
ta antanut täydet valtuudet pastori Máté 
Joóbille kastaa, vihkiä ja haudata Suomen 
kirkkoon kuuluvia.26

Suhteiden uudelleen solmiminen

Suomen ja Unkarin suhteet jatkuivat so-
tienkin aikana. Kun talvisota syttyi, unka-
rilaiset osoittivat suurta sympatiaa Suomea 
kohtaan. Suomeen toimitettiin avustuksia 
ja sotaan ilmoittautui jopa 341 unkarilaista 
vapaaehtoista, mutta he eivät ehtineet rin-
tamalle ennen kuin talvisota loppui. Vuo-
den 1944 välirauhasopimuksen mukaan 
Suomi joutui katkaisemaan viralliset suh-
teensa Unkariin. Vuonna 1949, kun Unkari 
oli julistautunut sosialistiseksi tasavallaksi, 
diplomaattisuhteet solmittiin uudestaan.27 

Toisen maailmansodan jälkeinen aika 
merkitsi muutosta Suomen ja Unkarin vä-
lisissä suhteissa. Unkarista oli tullut sosi-
alistinen kansantasavalta kun Suomen yh-
teiskunnallinen järjestelmä säilyi ennal-
laan. Maiden kulttuuriyhteistyö elpyi hi-
taasti, mutta se laajeni entistä useimmil-
le aloille ja veti laajemmat kansalaispiirit 
mukaansa. Toista maailmansotaa edeltävä-
nä aikana laajemmilla yhteiskuntakerrok-
silla ei ollut mahdollisuutta tutustua välit-
tömästi sukulaiskansaan. Suomalaisten ja 
unkarilaisten kanssakäyminen kosketti en-
nen toista maailmansotaa lähinnä porva-
rillisia piirejä, mutta vuonna 1950 perus-
tettu Suomi-Unkari seura asetti tavoitteek-
seen kaikkien kansalaispiirien keräämisen 
yhteistyöhön. Kulttuurisopimuksen uudel-
leen solmiminen vuonna 1959 edisti taitei-
lijoiden ja tutkijoiden vierailuja puolin ja 
toisin.28 
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Isoisälleni Paavo Viljaselle (1904–1972) 
tarjottiin sattumalta apurahaa teologian 
opiskelua varten Sopronissa, jossa sijait-
si Pécsin kuninkaallisen Erzsébetin yliopis-
ton luterilainen teologinen tiedekunta. Un-
kariin hän saapui loka-marraskuun vaih-
teessa 1931 ummikkona tietämättä, mihin 
oli päänsä pistänyt.

Opiskelu kieltä taitamattomana oli ras-
kasta ja tylsää. Sanakirjan kanssa luentoja 
oli mahdotonta seurata. Eniten isoisäni op-
pikin sekä kielestä että kulttuurista matkus-
taessaan Unkarissa niin paljon kuin raha-
varat sallivat. Hän teki havaintoja lähinnä 
luterilaisesta kirkosta, mutta tutustui myös 
reformoituun ja katoliseen kirkkoon. Triano-
nin rauha oli tuolloin puheenaiheena ja hän 
kirjoitti siitä kirkollisten olojen lisäksi juttuja 
suomalaisiin lehtiin. 

Toisen Unkarin-matkansa isoisä teki 
vasta 25 vuotta myöhemmin, kun hän ke-
väällä 1957 pääsi tutustumaan kansannou-
sun jälkeiseen tilanteeseen erityisesti Un-
karin luterilaisessa kirkossa. 

Vuonna 1962 isoisä sai suomalais-un-
karilaisen kulttuurikomitean tutkijastipen-
din. Hänen tarkoituksenaan oli kerätä mur-
renäytteitä Helsingin yliopistolle sekä tu-
tustua Unkarin luterilaiseen kirkkoon. Jäl-
kimmäinen tavoite ei toteutunut virallisesti, 
mutta murrenäytteitä kertyi kiitettävä määrä 
Egerin, Debrecenin ja Szegedin alueelta.

Unkaria hän piti jatkuvasti esillä Suo-
messa kirjoittamalla lehtiin sekä osoitta-
en vieraanvaraisuutta kaikille unkarilaisille, 
jotka ottivat häneen yhteyttä. Tampereen 
Kalevan kirkon kirkonkellot soivat hänen 
aloitteestaan ainoina Pohjoismaissa kel-
lo kahdentoista aikaan sen muistoksi, että 
Nándorfehérvárin (nyk. Belgrad) taistelus-
sa vuonna 1456 unkarilaiset joukot saavut-
tivat voiton turkkilaisista.

Vuonna 1957 hän julkaisi romaanin Un-
karin tähdet, jonka pohjana ovat hänen 

oman vaihto-opiskeluvuotensa kokemuk-
set. Hän kirjoitti myös suomalais-unkari-
laista teologivaihtoa maailmansotien väli-
senä aikana käsittelevän kirjan Unkaria ja 
Suomea etsimässä, joka ilmestyi vuonna 
1965.

Isäni Martti Viljanen (s.1951), joka oli 
jo jonkin aikaa surrut perheemme Unkarin-
yhteyksien katkeamista isoisän kuoleman 
jälkeen, päätti hakea stipendiä opiskellak-
seen Unkarin luterilaisen kirkon teologises-
sa akatemiassa Budapestissä. Hän sai sen 
ja opiskeli syksyn 1988 Budapestissä un-
karia ja elämää. Mukaansa hän otti minut, 
silloin 12-vuotiaan tyttärensä.

Suomeen palattuaan isä on ollut hoita-
massa ystävyysseurakunta- ja –kaupunki-
suhteita Nivalasta Unkariin päin. Isä oli YK-
joukkojen sotilaspastorina Bosnia-Herze-
govinassa 2001–2002. Heillä oli tukikohta 
Pécsissä, jossa hän järjesti yhteisiä juma-
lanpalveluksia sikäläisen luterilaisen seu-
rakunnan kanssa.

Ensimmäinen muistikuvani unkarilaisis-
ta on kesältä 1980, kun meillä vieraili iso-
isäni hyvä ystävä Béla Csepregi Iisalmes-
sa järjestetyn Suomalais-unkarilaisen pap-
peinkokouksen jälkeen. Kahdeksan vuot-
ta myöhemmin lähdin isän kanssa Unka-
riin. Asuin Szentendressä Zászkaliczkyn 
perheen luona, kävin koulussa ja olin hil-
jaa. Lukioaikanani järjestin itse itseni vaih-
to-oppilaaksi Budapestiin Deák Térin luki-
oon. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen päädyin 
lukemaan teologiaa Helsingin yliopistoon ja 
varsin pian myös unkarin kieltä ja kulttuu-
ria. Kevätlukukauden 1999 olin vaihto-opis-
kelijana Luterilaisessa teologisessa yliopis-
tossa – siinä samassa, jossa isoisäni ja isä-
nikin olivat opiskelleet.

Anna-Maija Viljanen-Pihkala

Seikkailijoita kolmessa polvessa
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Unkarin radion suomenkieliset 
lähetykset

Unkarin radion suomenkieliset lähetykset 
aloitettiin vuoden 1950 kesäkuussa. Päätös 
Unkarin radion suomenkielisten lähetys-
ten käynnistämisestä tehtiin vuonna 1949 
ja lähetykset alkoivat seuraavana vuonna. 
Päällimmäisin syy lähetysten aloittamiseen 
oli Suomen kommunistien propagandatyön 
tukeminen, mutta perimmäisenä vaikut-
timena on pidettävä unkarilaisten tarvetta 
vakuuttaa ulkomaailmalle, että heidän so-
sialistinen tiensä oli oikea ja ylivertainen. 

Budapestiin lähetettyjä suomalaisia toi-
mittajia oli evästetty välttämään liian kom-
munistista fraseologiaa, mutta loppujen lo-
puksi he huomasivat lukevansa mikrofo-
niin unkarilaisten kirjoittamia tai esimer-
kiksi Pravdasta tai Kominformin lehdestä 
poimittuja käännettyjä tekstejä. 

Elin- ja työskentelyolot 1950-luvun 
alun Budapestissa olivat vaatimattomat. 
Alkuun suomalaiset asuivat asuntolassa ja 
ulkomaalaisten toimittajien ruokahuollossa 
radion johto joutui turvautumaan erityisjär-
jestelyihin. Työn sisällön ohella työskente-
lyä hankaloitti byrokraattisuus ja jopa pa-
peripula. 

Vuonna 1954 Unkarin radioon saapui 
Sakari Selin, ainoa suomalaisen osaston 
työntekijöistä, joka oli jo alun alkaen ko-
kenut toimittaja. Hänen tarmokkuutensa 
johdosta alkoi suomenkielisten lähetysten 
sisältö muuttua. Myös kansainvälisen ti-
lanteen lientyminen Stalinin kuoleman jäl-
keen heijastui radio-ohjelmiin. Suomen-
kielisistä lähetyksistä katosivat paremmin 
Moskovan radioon sopineet ohjelmat, ku-
ten raportit moskovalaisnaisten elämäs-
tä. Selin puhuu ystävyysradiotoiminnasta, 
ja tämä termi on osittain oikeutettu, kos-
ka eri tavoin Suomen ja Unkarin suhteisiin 
ja kulttuuriyhteistyöhön liittyvät aiheet li-

sääntyivät. Alkuaikojen vartista puolitunti-
seksi pidentynyt päivittäinen lähetys sisälsi 
– vakituisen uutiskatsauksen ohella – yhä 
useammin suomalaisten itse tekemää tai 
valitsemaa ohjelmaa. 

Suomenkieliset lähetykset lopetet-
tiin syksyllä 1958, mihin vaikutti ilmei-
sesti eniten se, että kahden maailmanjär-
jestelmän välisen kamppailun painopiste 
oli siirtynyt kehitysmaihin ja ohjelma-ai-
kaa tarvittiin arabiankielisille lähetyksil-
le. Toinen tärkeä syy oli muiden vaikutus-
kanavien avautuminen unkarilaisille Suo-
men ja Unkarin välisen kulttuurisopimuk-
sen myötä.29

Unkarin kansannousu ja Suomi

Oman erikoisen lukunsa Suomen ja Un-
karin välisissä suhteissa oli Unkarin kan-
sannousu, joka alkoi 23. lokakuuta vuonna 
1956. Väkivaltaisuuksien kiihtyessä tuhan-
net unkarilaiset pakenivat Itävaltaan. Suo-
malaisilla oli merkittävä rooli pakolaisten 
huoltamisessa.

Suomen Punainen Ristin vastuulla oli 
kolme pakolaisleiriä, joista ensimmäisen 
eli Wiener-Neustadtin leirin suomalaiset 
ottivat hoitaakseen joulukuun puolivälis-
sä. Wiener-Neustadt oli niin kutsuttu läpi-
kulkuleiri, josta pakolaiset jatkoivat pysy-
viin sijoituspaikkoihinsa. Siellä työskenteli 
seitsemän suomalaista: leirin johtaja, yksi 
lääkäri, kaksi hoitajaa, kaksi keittäjää sekä 
Ilse Koli. Apuna oli myös kolme paikallis-
ta apusisarta sekä itävaltalaispoliiseja pitä-
mässä järjestystä. Pakolaisista suuri osa oli 
sairaita, ja erityisesti lapsilla oli paljon tu-
berkuloosia. Poliklinikalla oli keskimäärin 
400 kävijää päivässä. Työvuorot saattoi-
vat venyä vuorokauden mittaisiksi. 

Ilse Koli työskenteli Wiener-Neustadtis-
sa kaksi kuukautta. Tuona aikana leirin kaut-
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ta kulki noin 10 000 pakolaista. Kokonai-
suudessaan Itävaltaan pakeni kriisin aikana 
180 000 unkarilaista, joista kolmasosa kulki 
suomalaisten hoitamien leirien lävitse.31

Sotien jälkeinen aika

Unkarissa asuvien suomalaisten määrä oli 
vuonna 2007 Budapestin Suomen suurlä-
hetystön mukaan 400 ja 500 hengen välil-
lä. Vielä 1980-luvulla selvästi suurin osa 
unkarinsuomalaisista oli sinne vakituises-
ti asettuneita. Monet heistä ovat aviossa 

unkarilaisen kanssa, ja puhuvat hyvin un-
karia. Unkarilaisen kanssa avioituva suo-
malainen on useammin nainen kuin mies. 
Lapset käyvät unkarilaista koulua ja hei-
dän vahvin kielensä on usein unkari, vaik-
ka perheen sisällä käytetään sekä unkaria 
että suomea. Ammattirakenne on kirjava: 
joukossa on mm. suomen kielen lehtoreita, 
oppaita, maatilan emäntiä, toimistovirkai-
lijoita, kotirouvia, taiteilijoita ja omaa yh-
den hengen yritystä tai perhefirmaa pyörit-
täviä.

Suomalais-unkarilaisilla avioliitoilla on 
vanhat perinteet. Jo 1800-luvulla nuori un-

Tulin ensimmäisen kerran Unkariin 1978 
helmikuussa. Opiskelin siihen aikaan Kou-
volan kieli-instituutissa pääkielenä venäjää 
ja sivukielenä saksaa. Matkatoimisto Area 
etsi opasta Prahaan ja Budapestiin. Mat-
katoimisto ylipuhui minut tulemaan Buda-
pestiin. Rakkautta se oli, ensi silmäyksellä! 
Vietin täällä vuonna 1978 puoli vuotta, jon-
ka jälkeen palasin Suomeen ja päätin opis-
keluni. Vuoden 1979 toukokuussa tulin ta-
kaisin ja sillä tielläni olen. 

Tapasin jo kesällä 1978 tulevan avomie-
heni, joka tietenkin oli oma osasyynsä tän-
ne tulooni, mutta ei suinkaan ainoa syy. Mi-
nua viehätti siihen aikaan Unkarissa kaik-
ki: tietynlainen turmeltumattomuus, ihmis-
ten ystävällisyys, kulttuuri, luonto ja histo-
ria. Sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä oli 
täällä niin toisenlainen, kuin mihin olin usei-
den Neuvostoliitossa viettämieni pitkien-
kin aikojen kuluessa tottunut. Kaikki oli va-
paampaa eikä mistään perusasiasta ollut 
puutetta. Tietenkään en siihen aikaan jou-
tunut kohtaamaan ”todellisuutta”, siis niitä 
rajoituksia, jotka määräsivät unkarilaisten 
elämää. Me oppaat elimme kuin omassa 
pienessä tyhjiössämme. Meillä oli valuut-

taa eikä kukaan estänyt meitä poistumasta 
maasta. En siihen aikaan vielä puhunut un-
karia kovinkaan hyvin, niin että kanssakäy-
minen ”tavallisten” unkarilaisten kanssa jäi 
vähiin. Ystävä- ja tuttavapiirini kuului lähin-
nä muita suomalaisia matkanjohtajia ja un-
karilaisia paikallisoppaita tai hotelleiden ja 
ravintoloiden henkilökuntaa.

Perustin vuonna 1989 oman incoming-
matkatoimiston toisen suomalaisen kans-
sa. Vuonna 1995 siirryin Tikkurilan paikal-
lisen maahantuojan palvelukseen. Siellä 
viihdyin kolme vuotta, jonka jälkeen olen 
toiminut vapaana yksityisenä yrittäjänä. 
Teen erilaisia toimeksiantoja unkarilaisille 
ja suomalaisille yrityksille sekä asiateksti-
suomennoksia ja satunnaisesti toimin myös 
tulkkina sekä erikoisryhmien vetäjänä.

Olen aktiivisesti ottanut osaa myös 
kansalaisjärjestötoimintaan. Olen Unkarin 
suomalaisen kauppakillan perustajajäsen 
(1991), jonka puheenjohtaja olin vuosina 
1998–2000. Olin 8.12.1999 perustamassa 
Unkarin suomalaiset -yhdistystä, jonka pu-
heenjohtajana olen toiminut vuodesta 2001 
alkaen. Yhdistys pyörittää Budapestissa 
mm. Suomi-koulua ja viiniklubia.32

Helena Winnari
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karilainen kielentutkija József Szinnyei otti 
puolisokseen kauniin suomalaisen näytte-
lijän Hilma Rosendahlin. Sittemmin unka-
rilais-suomalaiset avioliitot yleistyivät niin 
paljon, että ensimmäinen yhteistyöelokuva 
maiden kesken ”Tullivapaa avioliitto” teh-
tiin juuri tästä aihepiiristä vuonna 1981. 

1990-luvulla, Unkarin järjestelmänmuu-
toksen jälkeen, suomalaisten muutto Un-
kariin lisääntyi. Monet suomalaisyritykset 
lähtivät perustamaan omia tai yhteistyöyri-
tyksiä maahan. Sitä ennen vain paperifir-
mat olivat uskaltautuneet Unkarin markki-
noille. Ensimmäinen suurehko suomalais-
kolonia syntyi Pécsiin Nokian ja Elcoteqin 
työntekijöistä. Suomalaisten yritysten ha-
keutuminen Unkariin johtuu pitkälti maan 
merkityksestä sähkö- ja elektroniikkateolli-
suudelle, lähinnä Nokian ja muiden tämän 
alan yritysten kautta. Nokia alkoi raken-
taa tehdasta Unkariin vuonna 1999 ja vuo-
den 2005 lopussa Unkarissa oli henkilöstöä 
4 186 henkeä. Maassa valmistetaan langat-
tomia laitteita ja verkkotuotteita ja siellä on 
lisäksi t&k-toimintaa ja myyntiyhtiö. Han-
saprint, Nokia ja Perlos toimivat Komáro-
min teollisuuskylässä Luoteis-Unkarissa, 
Elcoteq Pécsissä ja Scanfil Biatorbagyssa 
Budapestin länsipuolella. Paitsi Nokian ve-
tovoima, myös markkinoiden kasvupoten-
tiaali, Unkarin maantieteellinen sijainti Eu-
roopan sydämessä sekä hyvin koulutettu ja 
suhteellisen edullinen työvoima ovat teki-
jöitä, jotka ovat vetäneet maahan suomalai-
sia yrityksiä.33 

Suomalaisyritysten aktiivit perusti-
vat 1991 Suomalaisen kauppakillan. Näi-
den yritysten suomalaisten työntekijöi-
den mukana maahan muuttaa myös perhe, 
jossa on usein pieniä lapsia. Jotta suoma-
laisperheet helpommin löytäisivät toisen-
sa, perustettiin vuoden 1999 lopulla Un-
karin suomalaiset -yhdistys ja sen yhtey-
teen Suomi-koulu. Suomi-koulun opetta-

jina ovat toimineet maassa asuvat pedago-
git sekä stipendiaatteina olleet opiskelijat. 
Lisäksi pääkaupungissa toimii Kirja kier-
toon –piiri, naisten kerho ja lasten musiik-
kileikkikoulu. Osa suomalaisista on myös 
aktiivisesti mukana muiden pohjoismaa-
laisten toiminnassa.

Suomalaisperheet oleskelevat tavalli-
sesti maassa 2–5 vuotta, jonka jälkeen on 
vuorossa uusi maa, uudet koulut ja uudet 
vaikeudet ja ilot. Perheiden äiti on usein 
kotona lasten kanssa. Muutamassa vuo-
dessa ei ole aikaa ja mahdollisuutta tu-
tustua kovinkaan hyvin asuinmaahan ja 
sen ihmisiin. Unkarin ja Suomen välisten 
kulttuurisuhteiden vaaliminen ei ole heil-
le yhtä tärkeää kuin kauemmin Unkaris-
sa asuneille. Poikkeuksiakin on, ja nämä 

Finnagora
Finnagora on Suomen kulttuurin, tie-
teen ja talouden keskus, joka avattiin 
Budapestissa maaliskuussa 2004. Sen 
pääideana on edistää Suomen ja Unka-
rin välistä vuorovaikutusta. Hanke läh-
ti vauhtiin kun presidentti Tarja Halonen 
vieraili Unkarissa vuonna 2002.

Finnagoran toiminnan tarkoituksena 
on kattaa laajasti yhteiskunnan eri sekto-
rit ja koota eri alojen toimijat laajaksi yh-
teistyöverkostoksi kehittämällä ja koor-
dinoimalla yhteistyötä taiteilijoiden, tut-
kijoiden, opiskelijoiden ja yritysten välil-
lä sekä myös organisoimalla heille suun-
nattuja tapahtumia. 

Tähän verkostoon on liittynyt viimei-
sen parinkymmenen vuoden aikana elin-
keinoelämän organisaatioita ja Unkaris-
sa toimintansa aloittaneita suomalaisyri-
tyksiä. Finnagora on sekä fyysinen että 
virtuaalinen kohtaamispaikka, joka toimii 
kulttuurin, tutkimuksen, elinkeinoelämän, 
ystävyyskuntien ja kansalaistoiminnan 
yhteistyön kanavana.34
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Suhteeni Unkariin alkoi Itävallan kautta. 
Kaksikymmenvuotiaana vietin kesää Wie-
nissä ja tulin tehneeksi retken myös Buda-
pestiin. Kaupunki lumosi minut heti, ja koti-
maahan palattuani aloitin yliopistolla unka-
rin kielen opinnot. Loistava unkarin lehtori 
Márta Csepregi opetti kieliopin ja ääntämi-
sen säännöt ja hurmasi huumorillaan. Pian 
huomasin joutuneeni myös unkarilaisen ru-
nouden pauloihin. Stipendikaudet Unkaris-
sa 80-luvun lopussa olivat mielenkiintoista 
aikaa: vapauden tuulet puhalsivat, ja jokai-
nen hetki tuntui tärkeältä. Valmistuttuani fi-
losofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 
keväällä 1990 muutin Budapestiin, josta tuli 
vähitellen uusi kotikaupunkini.

Olen työskennellyt Unkarissa matkai-
lun, kielen ja kulttuurin parissa. Suomen 
matkatoimiston oppaana 90-luvun alussa 
sain kokea konkreettisesti markkinatalou-
den maihinnousun. Tulkkina pääsin seu-
raamaan niin yritystoiminnan koukeroi-
ta kuin ystävyysseurakuntien tapaamisia. 
Suurlähetystön kulttuurisihteerinä vuosina 
1994–1998 koordinoin monenlaista yhteis-
työtä Suomen ja Unkarin perinteisesti vilk-
kaan kulttuurivaihdon kentällä. Nykyään 
toimin etupäässä suomentajana.

Suomi-Unkari Seura oli minulle tärkeä 
järjestö jo Suomessa asuessani. Olen toi-
mittanut seuran julkaisuja ja kirjoitan artik-
keleja Suomi-Unkari -lehteen. Siinä julkais-
tiin myös ensimmäiset unkarilaisen kirjalli-
suuden suomennokseni.

Suomentajana minua kohtasi onni syk-
syllä 2002, kun unkarilainen Imre Kertész 
sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Olin juuri 
kääntämässä hänen romaaniaan Kohtalot-
tomuus, joka ilmestyi Otavan kustantama-
na syksyllä 2003. Sitä seurasivat romaanit 
Kaddish syntymättömälle lapselle, Tappio, 
Lopetus ja Kaleeripäiväkirja. Olen suomen-

tanut myös Domokos Vargan muistelmate-
oksen Viestejä Suomen talvisodasta ja Un-
karin kansannoususta sekä György Drago-
mánin romaanin Valkoinen kuningas.

Olen naimisissa unkarilaisen miehen 
kanssa ja minulla on monta läheistä unka-
rilaista ystävää. Olen aina viihtynyt Unka-
rissa, mutta tietenkin vaalin omaa ja lasteni 
suomalaisuutta. Lapseni käyvät unkarilais-
ta koulua ja osallistuvat sen rinnalla Buda-
pestin Suomi-koulun viikottaiseen opetuk-
seen. Kesälomilla suuntaamme Suomeen 
koko perheen voimin.

Unkarin muuttaville suomalaisille suosit-
telen tutustumista unkarin kieleen. Vakuu-
tan, että kieliopintoihin satsattu aika ja vai-
va maksaa itsensä moninkertaisesti takai-
sin. Kielitaidon karttuessa saa enemmän irti 
aivan kaikesta: ruoan mausta ja luonnon ih-
meistä, arjen rutiineista ja juhlien kohotta-
vuudesta.

Suomentaja Outi Hassi
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aktiivit suomalaiset rikastuttavat persoo-
nallisella panoksellaan suomalaista siirto-
kuntaa.

Työhön tulleiden joukossa on myös kan-
sainvälisten järjestöjen ja monikansallisten 
yritysten Unkarin edustajia (UNCHR, ILO, 
Punainen Risti, EU). Heidän vuosittainen 
lukumääränsä on 3–4 henkilöä. Suomesta 
CIMO/UKANin lähettämiä suomen kielen 
lehtoreita on enää kolmessa yliopistossa, 
apulaisprofessorin virka puolestaan Buda-
pestissä. Tutkijavaihto (1–6 kk) on vilkasta 
esim. Debrecenin yliopiston kanssa.

Yritysmaailman lisäksi suomalaisia on 
perinteisesti sijoittunut mm. opettajiksi ja 
tutkijoiksi unkarilaisyliopistoihin. Neljäs-
sä suurimmassa yliopistossa, Budapestis-
sä, Debrecenissä, Szegedissä ja Pécsissä, 
on CIMO/UKANin lähettämä suomen kie-
len lehtori tai vieraileva professori, mutta 
näiden lisäksi myös ainakin neljässä muus-
sa yliopistossa opetetaan suomen kieltä ja 
kulttuuria. Kaikkien unkarin kieltä pää-
aineenaan opiskelevien unkarilaistenkin 
opinto-ohjelmaan kuuluu suomen kielen 
peruskurssi.35

Suomalaiset opiskelijat oleskelevat Un-
karissa yleensä kevät- tai syyslukukauden 
aikana. Nykyään suomalaiset tulevat opis-
kelemaan esim. Central European Univer-
sityyn, Budapestin taloustieteen yliopis-
toon, Budapestin yliopiston medialinjalle 
tai Tekniseen yliopistoon. Musiikkiakate-
mian huippukaudella Budapestissa opis-
keli vuosittain jopa 6-8 opiskelijaa, mutta 
1990-luvun jälkeen heidän määränsä vähe-
ni. Vuona 2006 Unkarissa opiskeli yhteen-
sä 170 suomalaista. Unkari on viidenneksi-
toista suosituin opiskelun kohdemaa.36

Uusi ryhmä on muodostumassa hieman 
vanhemmista henkilöistä, jotka 1990-lu-
vulta lähtien ovat ryhtyneet viettämään 2-6 
kuukautta vuodesta Unkarissa. Joukossa on 
myös viinitilojen tai huviloiden omistajia.

Unkarin suomalaiset -yhdistyksen jä-
senkunta koostuu Unkarissa pysyvästi tai 
tilapäisesti asuvista suomalaisista. Yhdis-
tys ylläpitää Budapestin Amerikkalaisen 
koulun tiloissa toimivaa Suomi-koulua.

Maahan muuttaneille tai muuttoa har-
kitseville Unkarin suomalaiset -yhdistys ja 
Suomi-koulu ovat oivallinen tutustumiska-
nava. Seuran jäsenmäärä vaihtelee 20 ja 50 
välillä. Budapestissä on vuonna 2004 aloit-
tanut toimintansa myös Suomen kulttuurin, 
tieteen ja kaupan keskus, Finnagora. Unka-
rin ja Suomen välinen ystävyyskaupunki-
toiminta on erittäin vilkasta: ystävyyskau-
punkipareja on peräti 53. Toimintaa koor-
dinoi Unkarissa valtakunnallinen Unkari-
Suomi Seura, jolla on kattava paikallisjär-
jestöverkko. Näiden lisäksi Unkarissa on 
myös yhdeksän itsenäistä Suomi-ystävyys-
piiriä.

Budapestissä toimii aktiivinen vuon-
na 1984 perustettu Kalevala Ystävyyspii-
ri. Tämä on Budapestin ja ympäristön Suo-
men-ystävien yhdistys, johon kuuluu 500 
jäsentä. Ystävyyspiirin kuukausi-illoissa 
käsitellään Suomen historian, nykypäivän 
ja kulttuurin, suomalaisen elämänmuodon, 
luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä suo-
men kielen kysymyksiä. Yhdistys järjestää 
suomen kielen opetusta neljällä tasolla ja 
kielikerho kokoontuu kerran kuussa. Kale-
vala Kuoro ja Revontulet-yhtye huolehti-
vat suomalaisen musiikin tunnetuksi teke-
misestä.37

Unkarintaitoiset suurlähettiläät

Monet suomalaiset diplomaatit ovat ko-
keneet unkarin kielen taidon tärkeyden. 
Suurlähettiläs Pertti Torstila perusti jopa 
unkarintaitoisten suurlähettiläiden klubin. 
Pertti Torstilan unkarin harrastus juonsi 
juurensa Pariisiin vuonna 1975. Kuultu-
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Olen toiminut Pécsin yliopiston suomen kie-
len lehtorina vuodesta 1991. Opiskelin Tu-
run yliopistossa ja valmistuin filosofian mais-
teriksi 1982 pääaineena suomen kieli. Suo-
men kielen opetus ulkomaalaisille sekä 
Suomessa että ulkomailla on ollut työnäni 
siitä asti. Cluj-Napocan (unkariksi Kolozs-
vár) yliopistossa Transilvaniassa Romani-
assa opetin 1983-87 ja Finnmarkin aluekor-
keakoulussa Alattiossa (Alta) Pohjois-Nor-
jassa 1987–88.

Pécsiin tulin UKANin (Ulkomaanlehto-
ri- ja Kielikurssiasiain Neuvottelukunnan) 
lähettämänä suomen kielen ulkomaanleh-
torina. Koska olen solminut avioliiton un-
karilaisen kanssa ja ollut työssä yli enim-
mäisajan viisi vuotta, olen jo siirtynyt ase-
mamaasta palkatuksi.

Pécsin Unkari-Suomi seurassa olen pi-
tänyt suomen kielikurssia alusta asti. Sen 
johtokunnassa olen ollut vuodesta 1992 ja 
puheenjohtajana tammikuusta 2007. Seu-
rassa on jatkuvasti tulkkaus-, käännös-, 
esitelmä- ym. tehtäviä. Seuran suomalai-
sen pikkujoulun järjestäminen on samoin 
työtäni. Olen vieraillut myös monissa pai-
kallisseuroissa eri puolilla Unkaria.

Olen ollut kääntämässä suomeksi Gy-
ula Paczolayn kokoamaa Tuhat unkarilais-

ta sananlaskua ja sanontaa – englanniksi, 
viroksi, suomeksi ja saksaksi (2000). Sa-
moin olin Valéria Révayn johtamassa työ-
ryhmässä, joka suunnitteli suomen kielen 
oppikirjan unkarilaisille yliopisto-opiskeli-
joille (2006).

Olen usein toiminut tulkkina Pécsin ja 
Lahden ystävyyskaupunkisuhteissa. Péc-
siläisten ja lahtelaisten koulujen vaihto-oh-
jelmia olen myös hoitanut. Suomi-Unkari 
seuran jäsenlehteen kirjoitan ajoittain. Vuo-
desta 1995 monen vuoden ajan Pécsissä 
asui yli sata suomalaista. Pidimme miehe-
ni kanssa vaimoille, joiden miehet olivat 
työssä Nokialla tai Elcoteqillä tai SFORissa 
Kroatiassa ja Bosniassa rauhanturvaajina, 
unkarin alkeiskurssia ja perehdytimme hei-
tä unkarilaiseen elämään. Syksyllä 2004 
Pécsissä avattiin Suomen kunniakonsu-
laatti, ainoa Unkarissa. Olen jatkuvasti yh-
teistyössä kunniakonsulin kanssa.

Vuonna 1994 menin naimisiin pécsiläi-
sen, suomea hyvin taitavan Ernő Kincsesin 
kanssa. Teemme yhdessäkin käännöksiä. 
Poikamme Előd Taneli Kincses, joka on 
kaksikielinen, syntyi vuonna 1998. Pécsis-
sä 8.11.2008. Anja Haaparanta.38

Anja Haaparanta

aan siirrostaan Budapestiin nuori lähetys-
tösihteeri riensi hankkimaan unkarin op-
pikirjan.

Pariisista lähtiessäni olin tietysti hyvin  ¸
tohkeissani ja ajattelin jotenkin sentään 
unkaria jo osaavani, vaikka aidossa ym-
päristössä tuli takaiskuja”. Kieliharrastus 
jatkui vielä, kun siirron aika Budapestista 
1978 koitti.

Palattuaan Unkariin Suomen suurlähetti-
läänä vuonna 1993 Torstila korjasi unkarin 
kieleen panostuksensa runsasta satoa:

Kaikkien pienien kansojen tapaan un- ¸
karilaiset arvostavat ulkomaalaista, joka 
edes yrittää puhua heidän kieltään. Suo-
malaisia pidetään muutenkin kuin kadotet-
tuina veljinä, ja kun tähän lisätään unka-
rin kielen taito – kaikki ovet unkarilaiseen 
yhteiskuntaan ja unkarilaisten sieluihin ja 
sydämiin ovat meille auki. Meidän kannat-
taisi käyttää tätä valttikorttiamme.

Esittäytymiskäyntiensä yhteydessä Tors-
tila havaitsi, että moni Budapestiin akkre-
ditoiduista lähettiläistä osasi asemamaan 
kieltä. Kierroksen loppuun mennessä oli 
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Outi Karanko on Unkarin suomalaisyhtei-
sön tunnetuimpia vaikuttajia. Hän seurasi 
äitinsä esimerkkiä ja opiskeli ylioppilastut-
kintonsa jälkeen suomen kieltä ja Rooman 
kirjallisuutta. Isä, teologi ja oppikoulun reh-
tori Jouko Karanko, oli ollut jo 1930-luvulla 
Unkarissa teologistipendiaattina, joten un-
karin kielen valinta sivuaineeksi oli Outille 
luonnollista. Kieliopintoihin antoi lisäheh-
kua lokakuussa 1956 Unkarissa puhjennut 
kansannousu. Outi keräsi opiskelijatoverei-
densa kanssa avustuksia kotimaastaan pa-
enneille unkarilaisille.

Vuonna 1972 Outi Karanko aloitti suo-
men kielen lehtorina Debrecenin yliopistos-
sa, jossa hän jatkoi myös itse opintojaan ja 
suoritti fennougristiikan tutkijan diplomin. 
Budapestin Loránd Eötvösin yliopiston suo-
men kielen lehtoraattia hän hoiti vuosina 
1981–2000. Lähes 30 vuoden aikana Outin 
opissa on kasvanut satoja suomen kielen 
ammattilaisia ja harrastajia. Opetustyönsä 
ohessa hän on suomentanut kauno- ja tie-
tokirjallisuutta sekä toimittanut oppilaiden-
sa unkarinnoksista koosteita unkarilaisiin 
kirjallisuuslehtiin. Suururakka oli kaksiosai-
sen suomen kielen oppikirjan kirjoitustyö 
yhdessä lehtori Irmeli Kniivilän ja professo-
ri László Keresztesin kanssa 1980-luvulla.

Kalevala Ystävyyspiirin pitkäaikaisena 
puheenjohtajajana Outi Karanko on ollut 
organisoimassa mm. piirin suomen kielen 
kursseja sekä järjestänyt jo 15 suomen ja 
unkarin kielen leiriä, jossa annetaan myös 
tulkkikoulutusta. Hänen ideahautomossaan 
ovat syntyneet seuran Kalevala Kuoro, Re-
vontulet-musiikkiyhtye ja kantelekurssit.

Outi Karanko on tehnyt vuosikymmeni-
en kuluessa tärkeää kulttuurityötä myös toi-
mittamalla tietoa ja aineistoa Suomesta un-
karilaisille tiedotusvälineille ja kouluille. Un-
karissa vähemmistökysymykset ovat olleet 
pitkään polttava puheenaihe. Tähän kes-
kusteluun Kalevala Ystävyyspiiri on osal-

listunut mm. julkaisemalla teoksen Suo-
men kielivähemmistöistä. Uusi ovenavaus 
oli vuoden 2002 suomen ja unkarin kielen 
leiri Brassóssa, Transsilvaniassa.

Outi Karanko on opettanut myös Suo-
mi-koulussa äidinkieltä ja  antanut Suomen 
kirjallisuuden yksityistunteja Budapestin 
amerikkalaista koulua käyville suomalaisil-
le lukiolaisille kansainvälistä ylioppilastut-
kintoa varten.

Suomen ja Unkarin luterilaisten kirkko-
jen välisessä yhteistyössä Outi Karanko on 
toiminut aktiivisena yhdyshenkilönä. Outin 
ansiosta Kalevala Ystävyyspiiri – nyttem-
min yhdessä Unkarin suomalaiset -yhdis-
tyksen kanssa – on järjestänyt suomenkie-
lisiä jumalanpalveluksia kirkkovuoden suu-
rimpina juhlapyhinä.

Outi Karangon Suomen hyväksi tehtyä 
työtä ovat tukeneet juristipuoliso Béla Pap 
ja tyttäret, pianonsoitonopettaja Anna Inke-
ri ja englannin ja viron kielen maisteri Kin-
ga Marjatta. Karanko-Papin kotioven avaus 
on johdattanut lukuisia suomalaisia syvem-
mälle Unkariin ja ainakin yhtä useita unka-
rilaisia suomalaisen kulttuurin saloihin.39

Suomen kielen lehtori Outi Karanko
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jo syntynyt ajatus perustaa unkaria puhu-
vien suurlähettiläiden oma kerho, samaan 
tapaan kuin Helsingissä oli suomea pu-
huvien suurlähettiläiden kerho. Suomen 
suurlähetystössä ensimmäisen päivänva-
lon nähneessä Budapestin klubissa oli lo-
pulta jäseniä 16 – ”enemmän kuin Mosko-
vassa oli tuolloin venäjää puhuvia suurlä-
hettiläitä.”

Vaatimattomalta kuulostavasta kerhosta 
muodostui monella tavalla merkittävä sil-
tojen rakentamisen ja tiedonvaihdon fooru-
mi. Kommunistivallan romahtamisen jäl-
keisessä tyhjiössä entisiltä sosialistimailta 
puuttui luonteva viiteryhmä. Vielä ei oltu 
NATO-maita, ei EU-kandidaatteja, ei si-
toutumattomia, ei kuuluttu Pohjoismaihin.

Klubi oli monelle lähettiläälle murros- ¸
vuosina ensimmäinen viiteryhmä, yllättä-
vän arvokas foorumi tavata läntisiä lähet-
tiläitä ja tuntea olevansa osallisena kan-
sainvälisessä keskustelussa.

Klubin valttikorttina oli nimenomaan un-
karin kieli. Kaikki kanssakäyminen tapah-
tui unkariksi – ja näin ovet olivatkin jo auki 
Unkarin johtoon asti. 

Olihan se kateuden aihe muussa diplo- ¸
maattikunnassa, kun me saimme suunnil-
leen kenet halusimme aina kun halusimme.

Kukapa ei mielellään keskustelisi äidinkie-
lellään: klubi sai paikalle presidentti Árpád 
Gönczistä, pääministeri Gyula Hornista 
ja ulkoministeri Géza Jeszenszkystä sekä 
László Kovácsista lähtien unkarilaisten po-
liitikkojen kavalkadin. ”Suorasta keskuste-
luyhteydestä oli suunnatonta ammatillista 
hyötyä.” 40

Kiitokset Outi Karangolle arvokkaasta 
avusta tietojen antajana.
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Itä-Eurooppa

Jouni Korkiasaari

Itä-Euroopalla tarkoitetaan tässä lu-
vussa Euroopan entisiä sosialistisia 

maita paitsi Neuvostoliittoa, johon myös 
Baltian maat sen aikana kuuluivat. Baltian 
maita, Viroa, Latviaa ja Liettuaa, on tarkas-
teltu tämän kirjan muissa luvuissa ja Neu-
vostoliittoa kirjasarjan edellisessä osassa 
”Suureen Itään”.

Suomalaisten varhaiset kontaktit Itä-
Euroopan maihin, erityisesti Balkanin alu-
eelle, ovat liittyneet paljolti kriisiaikoihin 
ja sotiin. Sotilaina alueella käyneitä ei tie-
tenkään voida pitää siirtolaisina, mutta on 
mahdollista, että muutama on joukosta jää-
nyt sinne asumaankin. Joitakin yksittäi-
siä suomalaisia on varmasti siirtynyt sinne 
myös tavallisina siirtolaisina, mutta tietoa 
heistä on hyvin niukasti. Hyvin vähäises-
tä joukosta on joka tapauksessa ollut ky-
symys. Läheisimmät ja pitkäaikaisimmat 
suhteet suomalaisilla ovat olleet Unkariin. 
Varsinainen siirtolaisuus on sinnekin ol-
lut silti vaatimatonta. Itä-Euroopan maat 
alkoivat kiinnostaa suomalaisia muutto-
kohteina näkyvästi vasta 1990-luvulla nii-
den siirryttyä sosialistisesta yhteiskuntajär-
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jestelmästä länsimaiseen demokratiaan ja 
markkinatalouteen.

Ruotsin kuninkaan joukoissa Balkanilla

Balkanin alueelle suomalaiset saivat en-
simmäisiä kosketuksia Ruotsin suurvalta-
aikana 1600-luvulla turkkilaisia vastaan 
käydyissä sodissa sekä Suuren Pohjan So-
dan aikana (1700–1721) Ruotsin kunin-
kaan Kaarle XII:n joukoissa tämän yli vii-
si vuotta kestäneelle sotaretkellä (1709–
1714), joka ulottui Mustalle merelle asti 
kulkien mm. nykyisen Bulgarian, Roma-
nian ja Unkarin alueiden kautta.

Tuolta ajalta ilmeisesti periytyi soti-
laiden tuomana Pohjoismaihin kaalikää-
ryleiden valmistustaito. Toinen muis-
to tästä oleskelusta on sekä suomen että 
ruotsin kielessä käytetty sana kalabaliik-
ki, kalabalik, ‘kahakka, metakka, meteli’, 
jotka ovat ainoat Länsi- ja Pohjois-Euroo-
pan kielet, joihin tämä sana on lainautu-
nut. Yksi sotaretken muisto on myös Ro-
maniassa Budeasan kylässä oleva muisto-
laatta, peräisin ehkä 1930-luvulta, jonka 
mukaan ”vihollisten takaa-ajama Ruotsin 
kuningas Kaarle XII piileskeli ja lepäsi 
täällä”.1

Suomen kaarti Balkanin sotatantereilla 
1877–1878

Kun Suomi vuonna 1809 liitettiin Venä-
jän keisarikuntaan mm. sen oma sotavä-
ki lakkautettiin ja siksi sotilaskarriääri oli 
suomalaisille mahdollista vain Venäjän ar-
meijassa. Monet suomalaiset palvelivat-
kin siellä eri tehtävissä ja joutuivat myös 
sotimaan hyvin kaukana kotimaastaan. Jo 
vuosina 1828–1829 käytyyn Turkin sotaan 
osallistui kymmeniä suomalaisia upseerei-

ta, kulkien tällöin mm. Romanian halki. 
Monet heistä ovat jättäneet jälkeensä täl-
tä ajalta päiväkirjoja ja kirjeitä. Yksi heistä 
oli eversti Gustaf-Adolf Ramsay.

1800-luvun näkyvin muisto suoma-
laisista Balkanilla on Henkivartioväen 3. 
suomalainen tarkk’ampujapataljoonan eli 
Suomen Kaartin osallistuminen Venäjän ja 
Turkin väliseen sotaan vuosina 1877–1878. 
Tuohon aikaan se oli Suomen ainoa jouk-
ko-osasto.2 Jo ennen kaartin lähtöä sotaan 
tiedetään ainakin kahden suomalaisen, rau-
talampilaisten Kukkosten veljesten, taistel-
leen vapaaehtoisina ja menehtyneen Mon-
tenegron ja Serbian Turkkia vastaan aloit-
tamassa sodassa vuonna 1876.3

Suomen Kaarti lähti junalla 6.9.1877 
Helsingistä Pietarin kautta Bukarestiin, 
josta marssi rintamalle alkoi. Sotatan-
tereelle matkanneet kulkivat Romanian 
kautta.4 Vääpeli Janne Jernvall kirjoit-
ti matkalla päiväkirjaansa mm. seuraa-
vasti: ”Syyskuun 28. päivän aamulla py-
sähdyimme vähäksi aikaa Ploestin kau-
punkiin. Tästä jatkoimme matkaamme 
eteenpäin ja saavuimme klo ½ 12 e.e.p. 
Bukarestiin. Kaupunki näytti suurelta ja 
kauniisti rakennetulta. Meidän ei sallit-
tu mennä kaupunkiin vaan täytyi oleskel-
la siinä, missä juna pysäytettiin. Onneksi 
sattuivat pysäyttämään sen erään suuren 
tehtaan kohdalle, jossa monia satoja nei-
tosia työskenteli. Niiden tultua päivällis-
levolle, eräälle kauniille kedolle lähelle 
sitä paikkaa, missä meidänkin junamme 
seisoi, alettiinpa tässä nyt tanssia oikein 
aika lailla, meidän pojilla kun oli pillit ja 
pelit mukana. Puhetta ei ymmärretty, mut-
ta tytöt hymyilivät niinkuin ainakin tans-
sissa.” 5

Kaarti osallistui Balkanilla moniin 
taisteluihin. Majaillessaan taistelujen vä-
lissä Vratshesin kylässä Bulgariassa suo-
malaiset ristivät paikkakunnan vuoren 
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Finski Gora’ksi eli Suomen vuoreksi. Pa-
taljoona päätyi lopulta Konstantinopolin 
(nyk. Istanbul) esikaupunkiin San Ste-
fanoon, jossa se menetti kulkutauteihin 
kuolleina lähes 30 prosenttia vahvuudes-
taan. Rauhan tultua kaarti lähti 22.4.1878 
laivalla kotimatkalle, joka kulki Konstan-
tinopolin kautta Odessaan ja sieltä junalla 
Pietarin kautta Helsinkiin, jonne se saapui 
9.5.1878.6

Johan Casimir Ehrnrooth Bulgarian 
diktaattorina

Venäjän ja Turkin välisen sodan päätyttyä 
monet suomalaiset upseerit jäivät järjestä-
mään ja kouluttamaan Bulgarian vastape-
rustettua armeijaa. Huomattavin heistä oli 
kenraali Johan Casimir Ehrnrooth (1833–
1913).8

Venäjän vapautettua Bulgarian Tur-
kin vallasta se katsoi oikeudekseen asettaa 
myös maahan hallituksen. Ruhtinaaksi va-
littiin keisari Aleksanteri II:n sukulainen, 
Hesseniläinen prinssi Aleksanteri Batten-
bergiläinen.9 Prinssin hallintoa helpottaak-
seen keisari lähetti hänen sotaministerik-
seen vuonna 1880 mielestään erittäin hy-
vän miehen, suomalaisen kenraali Casimir 
Ehrnroothin.10 Ehrnrooth tuli hyvin toi-
meen nuoren ruhtinaan kanssa. Keisarille 
kirjoittamassaan kirjeessään ruhtinas piti 
Ehrnroothia parhaana sotaministerinä mitä 
hänellä oli ollut. Ehrnrooth ryhtyi ripeäs-
ti toimeen ja aloitti Bulgariassa mm. mitta-
van armeija uudistuksen ja taisteli menes-
tyksekkäästi maaseudulla riehuvia rosvo-
joukkoja vastaan.11

Aleksanteri II kuoli 1881. Ruhtinas mat-
kusti hautajaisiin Pietariin varmistelemaan 
omaa asemaansa ja keskustelemaan uuden 
keisarin kanssa oikeuksistaan Bulgariassa. 
Oppositio pyrki kaikin tavoin häiritsemään 
ruhtinaan hallintoa ja kiihotti kansaa ruh-
tinasta vastaan. Ruhtinas uskoi pystyvänsä 
nostamaan Bulgarian jaloilleen, jos hänen 
hallitsijanvaltuuksiaan tilapäisesti laajen-
nettaisiin. Saatuaan uudelta keisarilta suos-
tumuksen hän palasi Bulgariaan ja teki val-
tiokaappauksen. Maahan perustettiin väli-
aikainen hallitus, jossa Casimir Ehrnrooth 
sai sota-, sisä- ja ulkoasiain ministerien 
salkut ja diktaattorin valtuudet. Keisari lu-
pasi palauttaa vallan  kansalle, jos hän ei 
laillisella tavalla saisi valtuuksia seitsemän 

Lokakuussa 1881 paljastettiin Helsingin ka-
sarmin pihalla muistomerkki kaartin osanotos-
ta Turkin sotaan. Saman vuoden joulukuussa 
paljastettiin vastaava muistomerkki myös Gorni 
Dubniakissa. Muistomerkissä on venäjäksi kir-
joitettu teksti: ”Kaatuneille tovereille Henkikaar-
tin 3. Suomen tarkkampujapataljoona”. Jälkipol-
ville kaartin sotaretken tärkeimmät piirteet ovat 
säilyneet tunnetuissa laulun sanoissa: ”Paljon 
on kärsitty vilua ja nälkää Balkanin vuorilla tais-
tellessa”.7
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vuoden ajaksi. Tätä tarkoitusta varten ruh-
tinas kutsui koolle suuren kansalliskokouk-
sen, sobranjeen, jonka vaaleissa ruhtinaan 
kannattajien oli saatava voitto liberaalista 
oppositiosta. Casimir Ehrnroothin tehtävä-
nä oli tehdä vaalityötä ja vakiinnuttaa ruh-
tinaan valta. 12

Ehrnroothin otteet diktaattorina olivat 
kevyet. Hän oli ruhtinaan kaikkivaltiaan 
pääministerin asemassa joutunut mukaan 
suurpolitiikkaan, jossa hänen oli pakko 
luovia. Hän ymmärsi, että opposition lan-
nistaminen saattaisi suututtaa ulkovaltoja, 
varsinkin Englantia, jonka intressipiirei-
hin kuului jaetun Bulgarian toinen osa Itä-
Rumilia. Virkamieskunnan puhdistamiseen 
poliittisista vastustajista Ehrnrooth ryhtyi 
vain äärimmäisissä tapauksissa. Suurel-
la vaalimatkallaan, jolla hän pyrki kään-
nyttämään kansaa ruhtinaan puolelle, hän 
huomasi vaalipiireissä tapahtuvan liikaa 
virkavirheitä opposition hyväksi. Tällöin 
hän perusti maahan kenttäoikeuksia, jois-
sa virkamiehet vaalipetosten tai jarrutusten 
sattuessa tuomittaisiin. Kenttäoikeuksia ei 
tarvinnut kokeilla käytännössä, ihmisiä ei 
vangittu tai teloitettu, mutta uhka oli ole-
massa ja se riitti. 13

Kesäkuussa 1881 järjestettiin Bulga-
riassa vaalit, jossa sobranjeen valittiin 
suureksi enemmistöksi ruhtinasta kannat-
tavia konservatiiveja. Ehrnrooth oli järjes-
tänyt ruhtinaalle voiton ja tuen hänen yk-
sinvallalleen. Vielä samana päivänä Ehrn-
rooth lähti Bulgariasta Romanian kaut-
ta Venäjälle eikä enää palannut maahan. 
Ehrnrooth ei alun alkaenkaan ollut kovin 
innokas lähtemään Bulgariaan ja hän oli 
ilmoittanut lähtevänsä kun kamppailu val-
tiosäännöstä oli käyty loppuun. Myös eri-
mielisyydet Venäjän Sofiaan lähettämän 
uuden diplomaatin Hitrovon kanssa  ja 
negatiiviset kirjoitukset Venäjän sanoma-
lehdistössä saattoivat jouduttaa päätöstä. 

Ehrnrooth ei peitellyt iloaan päästessään 
pois Bulgariasta. Kerrotaan, että hän hy-
pähteli ilosta laivan kannella.14 Palattuaan 
kotimaahan Ehrnrooth siirtyi aluksi Venä-
jän pääesikunnan palvelukseen. Casimir 
Ehrnrooth kuoli 79-vuotiaana Helsingissä 
vuonna 1913.15

Becker Bey – Sotilas,  seikkailija ja 
poliitikko

Gustaf Waldemar Becker (1840–1907), 
joka tunnetaan paremmin nimellä Becker 
Bay (Becker-Bei) on toinen hyvin tunnettu 
1800-luvun suomalainen, joka oli Balkanil-
la sotilastehtävissä. Tämä tapahtui jo ennen 
Venäjän-Turkin sotaa vuosina 1874–1877. 
Hän toimi tuolloin Serbian palveluksessa 
sotaministerin apulaisena ja Moravian ar-

Ajan sanomalehdissä kenraali Johan Casimir 
Ehrnroothin sanottiin saavuttaneen suurimman 
maineensa Bulgarian ruhtinaskunnan sotami-
nisterinä. – Waasan Lehti 89, 21.11.1888 (His-
toriallinen sanomalehtiarkisto).
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meijakunnan esikuntapäällikkönä. Tätä en-
nen hän oli ehtinyt käydä läpi monenlaisia 
seikkailuja eri puolilla maailmaa.

Becker karkasi 22-vuotiaana luutnantti-
na venäläissyntyisen upseerin vaimon kans-
sa Suomen ja Ruotsin kautta New Yorkiin. 
Beckerin ennen lähtöään laatima eroanomus 
ei saapunut ajoissa perille, minkä vuoksi hä-
net julistettiin sotilaskarkuriksi. Romans-
si päättyi jo ennen pariskunnan saapumista 
uuteen maailmaan.  Beckerillä ei ollut enää 
paluuta Venäjän valtakuntaan eikä hänen ar-
mahduspyyntöihinsä koskaan suostuttu.

Jo vänrikkinä ollessaan Becker oli ha-
keutunut sotakokemusta saadakseen va-
paaehtoisena espanjalaisten puolelle Ma-
rokon sotaan. Maanpaossa Beckerin soti-

lasura jatkui Meksikossa. jossa hän evers-
tiluutnantiksi ylenneenä taisteli ranskalais-
ten rinnalla keisari Maksimillanin joukois-
sa demokraattista presidentti Juárezia vas-
taan. Keisarikunnan luhistuttua ja keisarin 
teloituksen jälkeen Beckerin onnistui pala-
ta Eurooppaan.

Pariisissa pitkä, 11 kieltä puhuva ja vie-
hättävä käytöksinen Becker liikkui – kuten 
aina myöhemminkin – yhteiskunnan johta-
vissa piireissä. Hän liittyi Espanjan valtaa 
tavoittelevien karlistien seuraan, kääntyi ka-
toliseen uskoon ja palveli paavin henkivar-
tiossa eli zuaavijoukoissa. Egyptin kediivin 
eli vara-kuninkaan palveluksessa hän sai 
arvonimen bey (=eversti). Kiinnostus Bal-
kanin asioihin ja turkkilaisvastaisuus johti 

Becker Bey oli aikansa ”julkkis”, jonka seikkai-
luja maailmalla seurattiin suurella mielenkiin-
nolla Suomen sanomalehdissä. – Suometar 87, 
17.4.1890 (Historiallinen sanomalehtiarkisto). 
Kuva Beckeristä Egyptissä, jossa hän oli kedii-
vin palveluksessa vuosina 1871–1873. – Kuva: 
Museovirasto.
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hänet Serbiaan sotaministerin apulaiseksi 
organisoimaan maan armeijaa.16

Jätettyään sotilasuran Becker elätti it-
sensä poliittisena kirjoittajana ensin Parii-
sissa ja sitten toimittamalla kuningas Al-
fonso XII:n toimeksiannosta Madridissa 
valtiollista L’Europe -nimistä sanomaleh-
teä. Myöhemmin erään pariisilaisen lehden 
kirjeenvaihtajana hän matkusti laajalti Bal-
kanin maissa ja lähi-idässä. Sortovuosien 
aikana hän kirjoitti kansainväliseen lehdis-
töön Suomea koskevia artikkeleita.

Vuonna 1889 Becker solmi avioliiton 
varakkaan kreikkalaisen pankkiirinlesken 
Angèle Calvocoressi-Comnènen kanssa, 
joka oli vanhaa bysanttilaista Komnenos 
-sukua. Pariskunta oli tavannut toisensa jo 
kymmenen vuotta aikaisemmin Korfun saa-
rella. Myös vaimon tytär tuli Beckerille lä-
heiseksi. Perhe, johon kuului myös vaimon 
Alexandra (Alma)-tytär, asui Napolissa.

Becker oli ennen kuolemaansa 1907 
toivonut tulevansa haudatuksi kotimaahan. 
Vaimon kuoltua 1929 molempien tuhka 
tuotiin haudattavaksi itsenäiseen Suomeen 
vuonna 1931. Heinäkuun 8. päivänä 1931 
paljastettiin heidän haudallaan Helsingin 
Vanhalla hautausmaalla Beckerin tytärpuo-
len Alexandra Comnène-Evertsin suunnit-
telema ja graniittiin veistetty hautamuisto-
merkki. Kunnianosoitusten joukossa hau-
dalle laskettiin Suomen armeijan seppele.

Mannerheim Romaniassa

Venäläistä ratsuväkidivisioonaa ensimmäi-
sessä maailmansodassa komentanut C.G.E. 
Mannerheim siirtyi joulukuussa 1916 Puo-
lan rintamalta Romaniaan vuoristoiselle 
Vrancean alueelle Etelä-Moldovassa. Man-
nerheim kävi ilmoittautumassa Focsanissa 
kenraali Alexandru Averesculle, Romanian 
2. armeijan komentajalle. Mannerheim jouk-

koineen sai käskyn lähteä heti rintamalle, 
jossa ollut romanialainen prikaati alistettiin 
hänen komentoonsa. Myöhemmin Manner-
heimin ratsuväkidivisioona siirtyi Bessara-
biaan. Mannerheim itse kävi tällä välin lo-
malla Suomessa. Paluumatkalla Pietarissa 
puhkesi maaliskuun vallankumous. Man-
nerheim palasi divisioonaansa ja touko-
kuussa 1917 hänet lähetettiin joukkoineen 
Suceavan länsipuolella olevalle rintamalle 
Bukovinassa, joka sekin oli romaniankie-
listä aluetta, vaikka kuuluikin Itävaltaan. 
Hänet määrättiin ratsuväkiarmeijakunnan 
komentajaksi, johon kuului kolme divisi-
oonaa.

Venäjän sisäisen levottoman tilanteen 
takia armeijan toimintakyky oli kuitenkin 
lamassa ja Mannerheim tuli siihen johto-
päätökseen, että hänen paikkansa ei enää 
ollut Venäjän armeijassa. Syyskuussa 1917 
hän loukkaantui lievästi hevosella ratsasta-
essaan ja lähetettiin Odessaan hoitoa saa-
maan. Lokakuun vallankumouksen jälkeen 
hän palasi junalla Pietarin kautta Suomeen 
joulukuun puolivälissä, Suomen jo julis-
tauduttua itsenäiseksi.17

Muita sotilastehtäviin Balkanille 
siirtyneitä suomalaisia

Ehrnroothin, Becker-Beyn ja Mannerhei-
min ohella Balkanilla kävi lähinnä sotilaal-
lisissa merkeissä useita muitakin suoma-
laisia. Bulgariassa työskenteli vuoden tai 
pari sotilastehtävissä mm. luutnantti (myö-
hemmin kapteeni) Knut Edvin Lagestedt 
(1857–1896). Myös tunnettujen kirjailija-
taiteilija-säveltäjä -Järnefeltien kenraali-isä 
August Aleksander Järnefelt (1833–1896) 
osallistui Venäjän ja Turkin väliseen sotaan 
1877–1878 johtaen valloitettujen alueiden 
kartoitusta. Taiteilija-upseeri Hugo Back-
mansson puolestaan kävi tutustumassa 
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taistelupaikkojen maisemiin sotahistorial-
lisia maalauksiaan varten.18

Sotilaallisissa merkeissä Balkanille jou-
tui myös vuonna 1900 Suomen kadettikou-
lusta upseeriksi valmistunut Emil Arvid 
Berner (s. 1877). Hän oli valtionrautatei-
den liikennetirehtööri Arvid Bernerin poi-
ka, joka ehti palvella vähän aikaa Suomen 
kaartissa aliluutnanttina ja luutnanttina. 
Kaartin lakkauttamisen jälkeen Berner toi-
mi rautateillä, kunnes meni uudelleen 1909 
palvelukseen Venäjän armeijaan alikaptee-
nina. Sieltä hänet erotettiin 1910 suomalai-
sena ja minkä jälkeen elätti itseään kääntä-
jänä Uudenmaan lääninhallituksessa. Maa-
ilmansodan sytyttyä 1914 Berner kutsut-
tiin palvelukseen ja määrättiin ensin pih-
kovalaiseen 7. jalkaväkidrushinaan ja sit-
ten 413. Porhovin jalkaväkirykmenttiin. 
Berner haavoittui pataljoonankomentaja-
na vuonna 1917 ja palasi Suomeen, missä 
liittyi 1918 tammikuussa Helsingin suoje-
luskuntaan. Sodan jälkeen Emil Arvid Ber-
ner osallistui ns. Olonetsin retkikuntaan ja 
palveli vuonna 1920 Etelä-Venäjällä ”val-
koisessa” Wrangelin armeijassa, joka lo-
pulta rintaman murruttua evakuoitiin Bul-
gariaan. Siellä hän joutui elättämään itse-
ään mitä moninaisimmilla tavoilla mm. 
rautatieläisenä ja kalastajana vuoteen 1927 
saakka. Suomeen palattuaan Berner oli 
Varkaudessa A. Ahlström Osakeyhtiön pal-
veluksessa.

Sotilasmiehensä mukana Bulgariaan 
tiedetään siirtyneen 1800-luvulla ainakin 
yhden suomalaisen naisen, Hildur Johan-
na Neoviuksen (1855–1934). Hänet oli 
avioitunut vuonna 1880 Haminassa Venä-
jän armeijassa palvelevan baltiansaksalai-
sen kapteeni Otto von Freymannin (1849–
1924) kanssa. Freymann palveli Bulgari-
an armeijassa everstiluutnanttina jalkavä-
kidrusinan komentajana Lovecissa vuosina 
1880–1884. Hildur matkusti kesällä 1880 

Loveciin, jossa heidän esikoisensa Ernst 
von Freymann syntyi seuraavana vuonna. 
Oleskelu maassa jäi kuitenkin lyhytaikai-
seksi, koska perheen toinen lapsi Hildegard 
syntyi Suomessa keväällä 1882.19

Suomalaisia Romaniassa

Suomen ja Romanian20 diplomaatti- ja 
kauppasuhteet alkoivat kehittyä vuonna 
1890, jolloin helsinkiläinen liikemies ja 
laivanvarustaja Eduard Evensen nimitettiin 
Romanian kunniavarakonsuliksi Helsin-
kiin. Evensenin aikomuksena oli romania-
laisten viinien ja tammipuutavaran tuonti. 
Hänen vaimonsa oli romanialaista synty-
perää, Balche-sukua. Vuonna 1898 Even-
sen ylennettiin kunniakonsuliksi ja hän 
toimi tässä tehtävässä kuolemaansa saak-
ka (1905). Vuonna 1907 nimitettiin Ro-
manian kunniapääkonsuliksi Axel Holm-
ström, samoin kauppias ja laivanvarustaja, 
joka toimi tässä tehtävässä kuolemaansa 
asti (1926). Silloin Suomi ja Romania oli-
vat jo solmineet diplomaattisuhteet vuonna 
1920, ja ensimmäinen Romanian lähettiläs 
oli tullut Helsinkiin vuonna 1921.21

Toisessa maailmansodassa Suomi ja 
Romania taistelivat kumpikin Neuvosto-
liittoa vastaan ja menettivät sille alueitaan. 
Tämä kohtalonyhteys lisäsi kiinnostusta 
puolin ja toisin näiden kahden maan välil-
lä. Ensimmäistä kertaa syntyi myös kum-
massakin maassa kansalaisjärjestötoimin-
taa keskinäisen kulttuurituntemuksen li-
säämiseksi. Lähes samanaikaisesti vuoden 
1943 alussa perustettiin Suomessa Suo-
malais-Romanialainen Yhdistys ja Roma-
niassa Romanialais-Suomalainen Yhdis-
tys. Jälkimmäisen perustajajäseniin kuu-
lui mm. Barbu Brezianu, joka oli julkaissut 
vuonna 1942 ensimmäisen romaniankieli-
sen Kalevalan, sekä George Sbârcea, mu-
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sikologi, joka julkaisi vuonna 1965 lähes 
300-sivuisen Sibeliuksen elämän ja tuotan-
non esittelyn. Romanialainen yhdistys juh-
listi perustamistaan järjestämällä Bukares-
tin Ateneumin salissa suomalaisen musii-
kin konsertin, jonka johti Helsingin sinfo-
niaorkesterin perustaja, kapellimestari Ge-
org Schnéevoigt.22

Ruotsissa asunut suomalaissyntyinen 
Brita Wrede teki keväällä 1943 matkan 
Romaniaan pitämään esitelmiä olosuhteis-
ta sodan tuhoamassa Karjalassa ja avustus-
toiminnasta siellä. Tukholmassa toimiva 
Suomen lasten avustuskomitea oli antanut 
hänelle tehtäväksi neuvotella tuoreen lihan 
toimituksista Romaniasta Suomeen Karja-
lan ja Lapin lasten ruokinta-avustukseen. 
Brita Wrede liikkui sen ajan romanialaisen 
yhteiskunnan kaikilla portailla vieraillen 
eri puolilla maata, vaikka oli sotatila. Mat-
kan tuloksena, osittain oston kautta osittain 
lahjoituksena, Suomeen tuli vuoden 1944 
alkukuukausina 17 000 kg elintarvikkeita 
Mannerheimin Lastensuojeluliitolle. Kar-
jalan ja Lapin lapsille jaettavaksi. Elintar-
viketoimituksia tuli Romaniasta myös ai-
nakin vuosina 1941 ja 1943 Suomen Pu-
naiselle ristille.23

Viipurissa vuonna 1890 syntynyt Jalo 
Antinpoika Kolehmainen kuuluu niihin 
harvinaisiin suomalaisiin, jotka 1900-lu-
vun alkupuolella muuttivat Romaniaan. 
Suku oli kotoisin Kiihtelysvaaran Leh-
mon kylästä Pohjois-Karjalasta. Noin vii-
den vuoden ikäisenä Kolehmainen muut-
ti perheensä kanssa Pietariin, jossa hänel-
le syntyi Hilma-sisko. Sisarukset jäivät sit-
temmin orvoiksi vanhempien kuoltua tau-
tiepidemiaan. Jalo kävi Pietarissa inkeri-
läistä suomenkielistä koulua ja myöhem-
min ammattiopistoa, josta hän valmistui 
mallipuusepäksi. Sieltä hän jatkoi opiske-
lua pianonrakentajan ammattiin Pietarissa 
asuvan suomalaisen Arthur Askolinin pia-

notehtaassa. Vuonna 1910 hän luki pietari-
laisesta sanomalehdestä ilmoituksen, jossa 
etsittiin kokeneita mallipuuseppiä Molda-
viassa eli Bessarabiassa sijaitsevaan lento-
konetehtaaseen. Alue oli tuolloin Venäjän 
hallinnassa.24

Ensimmäisen maailmansodan seurauk-
sena Moldavia (Bessarabia) liitettiin Ro-
maniaan. Jalo Kolehmainen jäi asumaan 
Ferdinand I:n johtamaan kuningaskuntaan 
perustaen Iasin kaupunkiin oman pianoliik-
keen ja korjaamon. Pianonviritys ei tarjon-
nut tuolloin riittävää toimeentuloa ja niinpä 
hän meni myöhemmin töihin Irlannin lähe-
tystön konsulin palvelukseen hoitamaan 
tämän viini- ja hedelmätarhaa Chisinaun 
lähelle. Kolehmainen kirjoitti Viipuriin 
muuttaneelle siskolleen, että nyt oltiin ja 
elettiin vihdoinkin ”hyvissä leivissä”. Tie-

Jalo Kolehmaisen perhe Romanian kuningas-
kunnan Iasiassa vuonna 1926: Isä Jalo Antin-
poika, äiti Zinaida Petruntytär ja pojat Axel (vas.) 
ja Alfred. – Kuva Alfred Kolehmainen.
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don levittyä sukulaisten keskuuteen syntyi 
pian käsitys, että Jalo oli päässyt konsuliksi 
ja hoiteli suuria viiniviljelmiä tiluksillaan.

Jalo Kolehmainen nautti työnteostaan 
maatilalla ja oppi absoluuttisen sävelkor-
vansa ansiosta romanian kielen helpos-
ti. Elettiin vuotta 1919, kun Jalo lähti vie-
mään hedelmäkuormaa myyntiin tukku-
kauppaan Chisinaun kaupunkiin. Tuolla 
matkallaan hän rakastui tulevaan vaimoon-
sa Zinaidaan, jonka kanssa heille syntyi 
myöhemmin kaksi poikaa, Axel (1921) ja 
Alfred (1923). Perhe muutti vaimon kotiti-
lalle, johon Jalo rakensi mm. suomalaisen 
saunan ja pihalle ulkouunin.25

Jalo Kolehmainen suoritti pianonvi-
ritysmatkoja pitkin Romaniaa Iasista Ti-
misoaraan ja Bukarestista Satu Mareen. 
Matkojensa aikana hän joutui kertomaan 
Suomesta eri tilaisuuksissa ja usein luos-
tareissakin, joissa oli käytössä pianoja tai 
flyygeleitä. Tämän seurauksena ihmisten 
puheissa alkoi liikkua sana suomalaisky-
lästä Romaniassa.

Perheessä puhuttiin neljää kieltä: roma-
niaa, ranskaa, muinaisbulgariaan perustu-
vaa venäjää ja sittemmin suomea perheen 
muutettua Viipuriin vuonna 1929. Tuohon 
aikaan Romaniasta ei paljoakaan tiedetty 
ja niin sekä perheen isä että äiti esiintyivät 
informaatiotilaisuuksissa Toukolan vapaa-
opistossa. Romania-tiedon lisäämiseksi pe-
rustettiin Suomi-Romania-yhdistys, johon 
kuului mm. monia näyttelijöitä ja musiik-
ki-ihmisiä.

Kumpikin pojista joutui lähtemään so-
taan Neuvostoliittoa vastaan. Sodan jälkeen 
Alfred Kolehmainen valmistui filosofian 
maisteriksi ja hänestä tuli tunnettu kansa-
tieteen tutkija. Hän erikoistui kansanomai-
sen rakentamisen tutkimiseen ryhtyen en-
tistämään virkatöinä Museovirastossa tie-
teen kannalta arvokkaita hirsirakennuksia. 
Hänen ensimmäisiin töihinsä lukeutui mm. 

Lepakon torpan entistäminen Pielavedel-
lä. Pitkän työuran aikana syntyneistä ko-
kemuksista hän on kirjoittanut kymmenit-
täin julkaisuja, ja on ulkomaillakin tunnet-
tu hahmo kansantieteilijöiden piireissä.26

Synnyinmaassaan Romanissa Alfred 
Kolehmainen vieraili ensimmäisen kerran 
vuosina 1960–1961 osallistuessaan siellä 
pidettyyn kansainväliseen folkflore-konfe-
renssiin yhdessä valtionarkeologi, FT Nils 
Cleven kanssa. Myöhemmin hän on kävi 
siellä useita kertoja mm. tutkimassa raken-
nuksia ja erityisesti puulukkoja.27

Ennen toista maailmansotaa Romani-
assa asuneisiin suomalaisiin kuuluu myös 
vuonna 1902 Ruskealassa syntynyt Mart-
ta (Aurora) Laurikainen-Negrea, jonka vai-
herikas elämä siirtolaisena alkoi jo kahden 
vuoden iässä perheen muuttaessa Pietariin. 
Siellä hän ehti nähdä sekä tsaarinajan lois-
tokkuuden että vallankumouksen kuohut 
ennen kuin perhe joutui pakenemaan Vii-
puriin vuonna 1918. Käytyään Pariisissa 
kolmen viikon opintomatkalla hänelle tar-
jottiin kanslistin paikkaa vastaperustetus-
sa Suomen Moskovan lähetystössä vuon-
na 1925. Sieltä työura jatkui Suomen lähe-
tystöjen palveluksessa Genevessä (1931–
1933), toistamiseen Moskovassa (1933–
1934), Budapestissä (1934–1939) ja Buka-
restissa (1939–1944 ja 1949–1960). Roma-
niassa hän avioitui tunnetun kirurgin ja lah-
jakkaan pianistin Manole Negrean kanssa 
(1944). Toisen maailmansodan aikana 
Martta Laurikainen joutui muun lähetystö-
väen kanssa pakenemaan Bukarestista asu-
en mm. loisteliaassa Mogoshain palatsis-
sa yhdessä maan ylhäisöpiiriin kuuluvien 
kanssa. Sodan jälkeen hän kävi Suomessa 
vierailulla, joka venyi lähes vuodeksi, kos-
ka paluuviisumin saanti Romaniaan oli yl-
häisökytkentöjen hyvin vuoksi vaikeaa.

Olot Romaniassa olivat 1950-luvulla hy-
vin ankeat ja siksi Martta puolisoineen ha-
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lusi muuttaa Suomeen. Tämä onnistui vasta 
katkeran, noin kolme vuotta kestäneen vi-
ranomaisten kanssa käydyn ”taistelun” jäl-
keen vuonna 1960. Muistelmissaan Martta 
Laurikainen-Negrea kertoo värikkäästi mm. 
kokemuksistaan ruhtinaiden loisteliais-
sa palatseissa, mutta myös sodan synkistä 
kokemuksista ja pakomatkoista sekä Carl-
Gustav Mannerheimin Romanian aikaisista 
naisystävistä, kreivitär Benkendorffista ja 
oopperalaulajatar Eugenia Kodrescusta.

Toisen mailmansodan 
jälkeinen aika

Itä-Eurooppaan suuntautunut suomalais-
ten muuttoliike oli sosialismin aikana lä-
hes olematonta, eikä se niiden pääasias-

sa 1990-luvun alkuun ajoittuneen yhteis-
kuntajärjestelmän muutoksen jälkeenkään 
ole ollut kovin merkittävää. Nopeimmin 
taloudellisessa kehityksessään edennei-
siin maihin, Puolaan, Unkariin ja Tsekkiin 
suomalaisten kiinnostus kasvoi kuitenkin 
1990-luvun loppupuolella selvästi, mikä 
näkyi myös maastamuutossa. Kyse oli suu-
relta osin suomalaisyritysten etabloitumi-
sesta näihin maihin samalla tavalla kuin 
Baltian maissa ja Venäjällä. Pääosa muut-
tajista oli yritysten toimihenkilöitä ja hei-
dän perheenjäseniään. Kaikki maat yhteen 
laskienkin kyse on kuitenkin ollut vain 
muutamista sadoista henkilöistä.

Paluumuuttotilastojen perusteella oles-
kelu on myös monissa tapauksissa ollut 
melko lyhytaikaista. Muuttotappiota on 
koitunut selvästi eniten Suomen ja Unkarin 
välisessä muuttoliikkeessä. Läntisen Eu-
roopan maista poiketen miehet ovat olleet 
muuttaneissa enemmistönä. Suomalaisyri-
tysten työntekijöiden ohella näihin maihin 
on siirtynyt jonkin verran mm. opiskeli-
joita ja avioliiton seurauksena muuttanei-
ta. Viimemainituista osa on asunut kohde-
maassa kymmeniä vuosia.

Puola

Venäjänvallan aikana puolalaisia asevel-
vollisia ja sopimussotilaita palveli Suo-
messa Venäjän armeijan varuskunnissa. 
Joidenkin heistä tiedetään avioituneen ja 
jääneen Suomeen. Sen sijaan ei tiedetä ta-
pauksia, joissa nuoripari olisi muuttanut 
Puolaan. On kuitenkin todennäköistä, että 
sellaisiakin on ollut.28

Avioliitot puolalaisen kanssa ovat ol-
leet pääsyy suomalaisten pysyvälle aset-
tumiselle Puolaan. Suomalais-puolalaisia 
avioliittoja solmittiin kymmeniä, kun sa-
toja puolalaisia työskenteli Suomessa ra-

Martta Laurikainen-Negrea muistelmateoksen-
sa kannessa (1987).
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vintolamuusikkoina 1960-luvulta 1980 lu-
vun alkupuolelle. Näistäkin pariskunnista 
suuri enemmistö asettui Suomeen. Usein 
valinnan perusteet olivat taloudelliset eli 
mahdollisuus saavuttaa Suomessa parempi 
elintaso kuin vuoteen 1989 sosialistisessa 
Puolassa olisi ollut mahdollista. Uusin il-
miö ovat kansainvälisessä opiskelijavaih-
dossa syntyneet liitot, jolloin suomalainen 
sijoittuu valmistumisen jälkeen puolison 
kotimaahan, Puolaan kansainvälisten yri-
tysten palvelukseen.29

Suomalaisten tulo Puolaan alkoi vilkas-
tua, kun Puolan sosialistinen kansantasa-
valta muuttui länsimaiseksi demokratiaksi 
vuonna 1989. Tulijat olivat Puolan mark-

kinoille pyrkivien yritysten johtohenkilöi-
tä ja asiantuntijoita perheineen. Suurim-
millaan heidän määränsä laskettiin olleen 
1990-luvun lopulla noin 600.30

Maastamuuttotilastojen mukaan Puo-
laan muutti yli 300 suomalaista vuosina 
1990–2006. Tätä ennen muutto oli hyvin 
vähäistä. Suomen Varsovan suurlähetys-
tön mukaan maassa asui 2000-luvun alus-
sa arviolta 300 suomalaista, joista Varso-
van alueella noin 200. Toinen painopiste 
oli Pohjois-Puolassa ns. kolmoiskaupun-
gin Gdansk-Gdynia-Sopot -alueella (vajaat 
50 suomalaista). Pysyvästi asuvia, etupääs-
sä avioliiton myötä maahan tulleita, heis-
tä oli kuitenkin vain muutamia kymmeniä. 

Itä-Eurooppaan* muuttaneet Suomen kansalaiset 1980–2006.

1980–89 1990–99 2000–06 Yht. Naisia % Netto
Albania – 4 7 11 36,4 9
Bosnia-Hertsegovina – 5 15 20 20,0 –1
Ent. Serbia ja Montenegro – – 26 26 42,3 –11
Bulgaria 14 29 20 63 50,0 –3
Jugoslavia/ Serbia** 14 9 60 83 44,6 30
Kroatia – 20 5 25 40,0 –4
Moldova – – 3 3 100,0 3
Makedonia – 2 6 8 25,0 –3
Puola 18 157 161 336 43,1 –58
Romania 0 11 13 24 25,0 –15
Saksan DT 22 – – 22 59,0 15
Slovakia – 0 19 19 36,8 –10
Tsekki – 44 135 179 45,3 –65
Tsekkoslovakia (ent.) 10 10 – 20 31,2 –1
Unkari 30 177 257 464 46,4 –175
Valko–Venäjä 0 0 3 3 33,3 0
Ukraina 0 22 16 38 42,1 –5
Yhteensä 108 490 746 1344 44,3 –294
Keskim. vuodessa 11 49 107 50 – –

*  Itä-Eurooppa = entiset sosialistiset maat pois lukien Baltian maat ja Venäjä/NL.
** entinen Jugoslavia/Jugoslavian tasavalta/Serbia-Montenegro/Serbia
Lähde: Suomen väestönmuutostilastot 1980-2006. Tilastokeskus.
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Yrityselämän kiinnostus Puolaan näkyi 
myös Finpron ylläpitämässä suomalais-
ten tai suomalaissidonnaisten yritysten lu-
ettelossa, jossa oli noin 130 yritystä vuon-
na 2001. Osalla työhön tulevista oli perhe 
mukanaan, mutta hyvin tavallista oli myös 
se, että perhe oli jäänyt koti-Suomeen. Val-
taosa yrityksistä, yli 80, sijaitsi Varsovan 
alueella. ”Kolmoiskaupungin” alueella nii-
tä oli toistakymmentä. Pitempiaikaisia suo-
malaisopiskelijoita oli Puolassa suurlähe-
tystön arvion mukaan hyvin vähän, vaihto-
oppilaina joitakin.31

Varsinainen ”siirtolaisuus” Puolaan on 
kasvaneista muuttajamääristä huolimatta 
ollut vähäistä, koska kyseessä on ollut tyy-
pillisesti 2–4 vuoden pituiseksi suunniteltu 
työkomennus eikä pysyväksi aiottu muut-
to. Vain harvoissa tapauksissa työntekijä 
on jatkanut sopimusta tai vaihtanut työnan-
tajaa niin, että asuminen Puolassa on jat-
kunut pitempään. Tähän ryhmään kuuluvat 
myös ne harvalukuiset, jotka ovat perusta-
neet Puolaan oman yrityksen.32

Suomen Varsovan kaupallisen edustus-
ton arvion mukaan Puolan markkinoilla 
toimi vuonna 2008 runsaat 300 suomalai-
somisteista yritystä Suomesta tai kolman-
nesta maasta käsin. Niistä Puolaan oli re-
kisteröitynyt runsaat 200, joista tuotannol-
lista toimintaa oli noin 80:lla. Viime vuosi-
na suomalaisen henkilöstön kierto on rat-
kaisevasti vähentynyt suomalaisyritysten 
luovutettua myös johdon täysin puolalai-
siin käsiin. Niinpä suomalaisten määräksi 
Puolassa arvioitiin vuonna 2008 vain run-
saat 200 henkilöä.

Pienessä hajallaan asuvassa joukossa 
ei ole kehittynyt suurille siirtolaiskeskitty-
mille tyypillistä yhdistävää toimintaa ku-
ten Suomi-seuroja.  Merimieskirkon joulu-
myyjäiset Varsovassa ovat koonneet 700–
800 kävijää – siis valtaosin muita kuin 
suomalaisia. Toinen vuotuinen suomalai-

set ja Suomen ystävät kokoava tapahtu-
ma on ollut Skandinaavisen kauppakillan 
Suomen osaston muutaman jäsenyrityksen 
vuorotellen sponsoroima kesäjuhla. Vuon-
na 2008 se kokosi Varsovan lähettyville n. 
250 henkeä.

Varsovassa on toiminut myös kerran vii-
kossa kokoontuva Suomen opetushallituk-
sen tukema Suomi-koulu, jonka tarkoitukse-
na on tukea ja ylläpitää lasten suomen kielen 
ja kulttuurin oppimista. Ongelmana on ollut 
saada kouluun riittävästi oppilaita.33

Suomen merimieskirkko Puolassa

Sosialismin aikana näkyvintä suomalaisuut-
ta Puolassa edusti Suomen merimieskirkon 
Puolan toimipiste. Ensimmäiset yritykset 
suomalaisen merimieslähetyksen rantautu-
misesta Puolaan tehtiin vuonna 1934. Tuol-
loin ajatus merimieskodin perustamisesta 
Gdyniaan ei kuitenkaan toteutunut, mut-
ta toisen maailmansodan muutettua itäme-
renalueiden omistussuhteita tuli asia uu-
delleen ajankohtaiseksi. Toisen maailman-
sodan rauhanteossa Saksa joutui luovutta-
maan Puolalle mm. Gdanskin (aik. Danzig) 
sekä Szeczecinin (ent. Stettin) jotka olivat 
vilkkaita satamakaupunkeja. Suomalaisten 
laivojen saavuttua 1940-luvulla yhä useam-
min varsinkin Gdanskiin ja sen lähinaapu-
riin Gdyniaan, alettiin myös Puolaan kaiva-
ta Merimieslähetysseuran palveluja.  Mo-
lemmissa kaupungeissa oli ruotsalainen 
merimieskirkko, jota myös suomalaiset me-
renkulkijat käyttivät, mutta suomalaisten 
määrän lisääntyessä ruotsalaiset eivät enää 
yksin pystyneet huolehtimaan heistä, var-
sinkin kun yhteinen kieli usein puuttui.34

Merimieslähetysseuran johto suhtautui 
myönteisesti työn aloittamiseen Puolas-
sa, mutta käytännön ongelmia aiheuttivat 
kommunistisen Puolan viranomaiset. Lo-
pulta aikaan saatiin sopimus, jonka mukaan 
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seuran työntekijä voisi toimia muodollises-
ti Gdynian naapurikaupungissa sijainneen 
Suomen konsulinviraston alaisena. Meri-
mieslähetysseuralla ei ollut mahdollisuut-
ta hankkia Puolasta omaa huoneistoa, vaan 
toiminta aloitettiin ruotsalaisen merimies-
kirkon tiloissa Gdanskissa.

Puolassa työskenteli lyhytaikaisesti 
useita merimiespappeja vuodesta 1951 läh-
tien, kunnes vuonna 1953 Pastori Hannu 
Halla-Seppälä jäi Puolaan viideksi vuodek-
si. Kun ruotsalaiset keskittivät omaa toi-
mintaansa Gdynian kirkolle, sai suomalai-
nen pappi yksin käyttöönsä Gdanskin ase-
man tilat. Sen jälkeen 1950-luvulla toimin-
ta Puolassa vakiintui nopeasti.35 

1960-luvulla Puolan aseman kävijämää-
rät alkoivat laskea, kun Gdanskin ja Gdyni-
an satamiin ei enää saapunut suomalaisa-
luksia yhtä usein kuin ennen. Tähän vaikut-
tivat laivojen koon kasvu sekä Puolan tär-
keimmän vientituotteen kivihiilen käytön 
väheneminen. Lisäksi lastaustekniikan ke-
hitys lyhensi laivojen satamassa oloaikoja.  
Ruotsin merimieskirkko myi 1969 Gdans-
kin asemansa ja kun Suomen merimieslä-
hetysseura ei pystynyt sitä ostamaan, joutui 
suomalainen työntekijä muuttamaan Gdy-
nian ruotsalaiselle merimieskirkolle. Tämä 
vaikeutti työtä suomalaisten merimiesten 
parissa, sillä suurin osa suomalaisista lai-
voista saapui Gdanskin satamaan. Puolaan 
ei enää tämän jälkeen lähetetty merimies-
pappia, vaan toimintaa hoiti maallikkoas-
sistentti.

1970-luvulla liikenne Puolaan lisään-
tyi hiukan ja suomalaisia laivoja oli usein 
myös Gdanskissa telakalla. Oman lisän-
sä suomalaisten määrään Puolassa antoi 
vuonna 1972 Helsingin ja Gdanskin välillä 
aloitettu säännöllinen matkustajaliikenne. 
Samana vuonna Suomen merimieskirkolle 
vuokrattiin kaupungista ensimmäiset omat 
vuokratilat, mistä lähtien se oli ns. ”koti-

misuuna” eli samalla kertaa sekä työnteki-
jän koti että kirkko. Asunnon yhteyteen tuli 
myös pieni lukusali.36

Puolassa asuvan siirtokunnan pienuu-
den ja huonojen toimitilojen vuoksi toi-
minta Gdanskissa keskittyi ensisijassa me-
renkulkijoihin ja laivakäynteihin. Matkaili-
joiden määräkin väheni, kun lauttaliikenne 
Suomesta lopetettiin vuonna 1994. Kirkol-
lisia toimituksia ei voitu asemalla toimittaa 
1960-luvun lopun jälkeen, koska asemalla 
ei ollut pappia. Vuodesta 1999 Varsovassa 
toimi kuitenkin pappi, jolla on mahdolli-
suus tarvittaessa kastaa, vihkiä, konfirmoi-
da ja haudata siirtokunnan jäseniä. Varso-
vassa alkaneen säännöllisen jumalanpal-
veluselämän mukana alueella alettiin pitää 
myös lasten pyhäkoulua.37

Suomalainen siirtokunta Puolassa on 
aina ollut vähäinen ja meriliikenteen vä-
hennyttyä Merimieslähetysseura joutui 
pohtimaan Puolan aseman tulevaisuutta. 
Gdanskin alueella ei ole liiemmälti ollut 
suomalaisia yrityksiä Fazerin tehtaita lu-
kuun ottamatta, ja niissäkin on ollut vain 
muutama suomalainen työntekijä. Niin-
pä vuonna 1999 kirkon päätoimisen työn-
tekijän toimi Gdanskissa lakkautettiin ja 
asemaa hoitamaan jäi kaupungissa asunut 
maallikko vapaaehtoistyöntekijöiden avus-
tamana. Kymmenisen vuotta myöhemmin 
(2008) Gdanskin merimieskirkon toimin-
ta lakkautettiin kokonaan, kun sen jatkami-
selle ei enää nähty olevan edellytyksiä.38

Varsovan seudulla suomalainen siirto-
kunta on ollut suurempi kuin Gdanskissa 
ja kasvanut 1990-luvulta lähtien huomatta-
vasti. Vuonna 1997 siellä asui jo noin 300 
suomalaista, mm. lähetystön henkilökun-
taa ja puolalaisen kanssa avioituneita nai-
sia sekä suomalaisten ja kansainvälisten 
yritysten työntekijöitä.  Tuolloin sen palve-
lemiseen eivät enää riittäneet satunnaisesti 
Gdanskista käsin pidetyt jumalanpalveluk-
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set ja siksi alueen työstä huolehtimaan pal-
kattiin osa-aikainen pappi.39

Puolansuomalaisia

Oulussa vuonna 1926 syntynyt ja Tyrnäväl-
lä kasvanut Kirsti Ciesielska os. Alaraap-
pana on yksi kauimmin Puolassa asuneista 
suomalaisista. Puolassa itsekin jo neljän-
nesvuosisadan asunut Jukka Kiljunen kävi 
haastattelemassa Kirsti Ciesielskaa syksyl-
lä 2008 ja tiivisti hänen mielenkiintoisen 
tarinansa seuraavasti:40

Kirstin matka kaipaamaansa ”suureen 
maailmaan” eli työhön Saksaan alkoi syys-
kesällä 1944. Holhoojan suostumuksen 
vasta 17-vuotiaalle Kirstille väärensi työ-
toveri, koska äidiltä ei varmasti olisi lähtö-
lupaa tullut. Kun huolestunut äiti tuli parin 
viikon kuluttua Ouluun etsimään tytärtään, 

hän sai järkytyksekseen kuulla tämän nous-
seen sieltä lähteneeseen saksalaislaivaan.

Saksassa viettämiensä puolentoista vuo-
den aikana Kirstillä ei ollut mitään yhteyttä 
omaisiinsa. Hänen kirjeensä eivät menneet 
perille. Omaiset eivät voineet edes tietää, 
onko tyttö selviytynyt hengissä sodan lop-
pua kohti kiihtyneissä Saksan ilmapommi-
tuksissa.

Odotellessaan Suomeen paluun järjes-
tymistä Saksassa sodan lopussa olleiden 
ulkomaalaissiviilien leirillä v. 1945 Kirs-
ti tutustui sotavankeudessa olleeseen puo-
lalaiseen upseeriin. He avioituivat ja mat-
kustivat Puolaan keväällä 1946. Tarkoi-
tus oli vain käydä tapaamassa aviomiehen 
vanhempia sotavuosien erossaolon jälkeen 
ja sitten muuttaa Suomeen. – Niin Kirsti 
kuvitteli. Mutta rautaesirippu oli sulkenut 
heidät taakseen.

Kirsti Ciesielska miehensä Wincentyn ja neljän lapsensa kanssa 1960-luvulla. 
– Kuva Kirsti Ciesielska.
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Ensimmäiset kirjeet Puolastakaan ke-
väästä 1946 eivät menneet perille Tyrnä-
välle. – Nähtävästi ne joutuivat sensuuri-
viranomaisten roskakoriin, kun nämä eivät 
vaivautuneet puolannuttamaan outoa kiel-
tä, Kirsti arvelee. Hän sai äidiltään ensim-
mäisen vastauksen vasta esikoispoikansa 
juuri synnyttyä loppuvuodesta –46. 

Ensimmäisen kerran Kirsti pääsi Suo-
meen vuonna 1957 oltuaan lähes 13 vuotta 
poissa. Kirsti neljine lapsineen lensi Hel-
sinkiin ja vietti 3 kuukautta äitinsä ja su-
kulaistensa luona Tyrnävällä sekä sisarensa 
luona Porissa.

”Suomessakaan ei silloin vielä ollut 
elintasossa kehumista, mutta Puolassa oli-
vat asiat joka suhteessa paljon huonom-
min”, Kirsti muistelee. Lisäksi vaivasi ko-
ti-ikävä. Hänen sisarensa houkutteli jää-
mään Suomeen. Kirsti keskusteli asiasta 
myös äitinsä kanssa. Kirstin miehen, Win-
centyn, olisi ollut turhaa edes yrittää saada 
matkustuslupaa. Sitä paitsi hän oli joutu-
nut allekirjoittamaan paperin, jossa ilmoit-
ti ottavansa vastuun siitä, että perhe palaa 
Puolaan. Vastuuseen joutuminen perheen 
”loikkaamisesta” olisi merkinnyt hänelle 
pitkää vankeustuomiota. Kirsti ymmärsi, 
ettei valinnanvaraa ollut. Puola oli hänen 
kohtalonsa.

Lasten ollessa vielä pieniä Kirsti otti 
työpaikan. Kielitaidon vajavaisuus ei ol-
lut esteenä, koska tehtävänä toimistossa 
oli laskea koneella numeroita ja kirjoitella 
niitä paperille. Kielitaidon kehityttyä hä-
nelle alkoi tulla nähtävästi ainoana Var-
sovan keskusvirastojen ja myös Suomen 
suurlähetystön tiedossa olevana suomen-
taitoisena tulkin tehtäviä lähinnä ammat-
tiliittojen ja nuorisojärjestöjen virallisten 
valtuuskuntien vierailuilla. Niillä hän näki 
Puolan mielenkiintoisimmat paikat ja kävi 
vastavierailuilla useita kertoja myös Suo-
messa pohjoisinta Lappia myöten. Tul-

kin työt Kirsti lopetti vasta täytettyään 70 
vuotta.

Ennen tulkkaustöiden alkamista 50-lu-
vun puolivälissä Kirstillä ei ollut lainkaan 
mahdollisuutta suomen puhumiseen. Hän 
ei tuntenut muita puolansuomalaisia kuin 
500 kilometrin päässä Varsovassa asuvan 
Suomen lähetystön väen.

Kirsti jäi leskeksi 52-vuotiaana miehen-
sä kuoltua alle 60-vuotiaana vuonna 1978. 
Siitä lähtien hän on asunut nykyisessä 
asunnossaan Głogówin kaupungissa Länsi-
Puolassa. Haastatteluhetkellä lokakuussa 
2008 Kirsti Ciesielska oli juuri saanut val-
miiksi neljälle lapselleen ja viidelle lapsen-
lapselleen puolaksi kirjoittamiensa lapsuu-
den ja nuoruuden muistelmiensa suomen-
kielisen tiivistelmän.

Omasta historiastaan Puolassa Kangas-
niemellä vuonna 1948 syntynyt Jukka Kil-
junen kertoo seuraavasti:41

Olen tyypillinen Puolaan asettuneen ta- ¸
paus. En näet ollut määrätietoisesti täh-
dännyt maahan muuttamiseen saati py-
syvästi jäämiseen. Puolaan tuloni vuon-
na 1984 lehtimiehen ammattia harjoitta-
maan oli sattumien summa. Ja jäämisen 
”toistaiseksi” ratkaisi avioliitto ja per-
heen perustaminen puolalaisen kanssa. 
Puola-”jenkani” eli laajeneva harras-
tus alkoi jo opiskeluaikanani Tampereen 
Yliopistossa. Ensi kerran tutustuin maa-
han vuonna 1974 ja myöhemmin vielä kol-
me kertaa kesätöiden päättymisen ja luku-
vuoden alkamisen välisillä lomamatkoilla. 
Opiskelijan laihalle kukkarolle kohdemaa 
oli otollinen. Viisumeita ei tarvittu ja puo-
lalainen autolautta liikennöi Helsingin-
Gdanskin välillä kaksi vuoroa viikossa. 
Junaliput maassa, ruoka ja asuminen oli-
vat puoli-ilmaisia. Kun vaihtoi 100 dolla-
ria pimeillä markkinoilla kolminkertaiseen 
kurssiin viralliseen verrattuna, opiskelijal-
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lekin oli mahdollista viettää lähes parin 
viikon loma risteillen ympäri maata junal-
la kiinnostavissa paikoissa viivähtäen. Pa-
kollinen virallinen valuutanvaihtosumma 
päivää kohti oli varsin pieni.

Noilla matkoilla tutustuin lähes koko 
Puolaan idästä länteen ja Itämeren ranni-
koilta etelän vuoristoseutuihin – ja myös 
ns. reaalisosialismin arjen ristiriitaisuuk-
siin. Kaikki ei ollut sitä, miltä näytti. Tämä 
lisäsi entisestään kiinnostusta tutustua 
maahan.

Ensimmäisen matkan jälkeen minä ja 
matkakumppanini emme enää tarvinneet 
hotellimajoitustakaan tutustuttuamme puo-
lalaisiin, jotka majoittivat meidät luokseen. 
Näin puolalainen yhteiskunta avautui mi-
nulle pintaa syvemmältä, ikään kuin ”keitti-

ön kautta”. Koska nämä uudet ystävät eivät 
puhuneet muuta kuin omaa äidinkieltään, 
alkoivat myös puolan kielen opintoni. Sitä 
vaati myös kirjeenvaihto heidän kanssaan.

Vaikka lehtimiehen ammatissa kirjoit-
telin matkojeni antina lähinnä turistiaihei-
sia juttuja  Puolasta, en silti ikinä ajatellut 
maahan muuttamista. Aikomukseni oli pi-
tää Puola edelleen vain matkailukohteena 
ja kirjoittamista maasta mukavana vaihte-
luna toimittajan rutiinityölle. 

Koska maa oli minulle tuttu ja kielen al-
keet käytännön elämässä ja lehtityössä sel-
viytymiseen jo välttävät, ehdotti erään suo-
malaislehden toimittaja minulle siirtymistä 
heidän kirjeenvaihtajakseen Puolaan. Em-
pimisen jälkeen hyväksyin tarjouksen oi-
keudella kirjoittaa myös muihin lehtiin.

Jukka Kiljunen 60-vuotispäi-
vänään vuonna 2008 poikan-
sa Pawelin (Paavon) ja tämän 
tyttöystävän Sylwian kans-
sa sylissään Sylwian synty-
mäpäiväsankarista maalaa-
ma muotokuva. – Kuva: Lidia 
Perkowska-Kiljunen. 
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Kolmen vuoden sopimus alkoi maa-
liskuussa 1984. Jatkoin sitä vuonna 1987 
”toistaiseksi”. Euroopan sosialistisen mai-
den mullistusten alkamisvuonna 1989 avi-
oiduin puolalaisen Lidia Perkowskan kans-
sa. Poikamme Pawel syntyi saman vuoden 
marraskuussa. Tämä elämänmuutos ”ank-
kuroi” minut lempeästi Puolaan eli asetti 
tosiasioiden eteen. Vaimoni ei näet halun-
nut ajatellakaan Suomeen muuttoa sukusi-
teidensä ja ammatillisten mahdollisuuksi-
ensa heikkenemisen takia. Oli alettava su-
latella tosiasiaa, että minusta tulee –siis 
että olen  jo – ulkosuomalainen, mutta vain 
”toistaiseksi”.

Suomeen 1990-luvun alussa iskenyt ta-
louslama säteili myös lehdistöön, mikä 
vähensi olennaisesti ansiotulojani. Koti-
markkinalaman ja myös viennin Venäjäl-
le romahtamisen seurauksena suomalaisy-
ritykset alkoivat etsiä tuotteilleen korvaa-
mia markkinoita mm. Puolasta.  Ja tästä 
minulle löytyi uusi toimeentulon oksa niin 
että lehdistöoksa vähitellen kuoleutui ko-
konaan pois, kun sen tilalle olivat tulleet 
suomalaisfirmojen toimeksiannot tulkkina, 
kääntäjänä, liikekontaktien etsijänä, yhte-
ysmiehenä, markkinoiden tutkijana ja lii-
kematkojen toteuttajana.

1990-luvun loppuun mennessä  tämä 
suomalaisfirmojen aktiivisuus lakkasi. Ne 
yritykset, jotka olivat saaneet jalansi-
jaa Puolassa, alkoivat palkata puolalais-
ta kielitaitoista henkilökuntaa. Sen jälkeen 
pääammatikseni jäi kääntäjä. Puolalaiset 
käännöstoimistot työllistävät minua suo-
mennoksilla puolan lisäksi saksasta, ruot-
sista ja englannista. Teen myös satunnai-
sesti pieniä tekniikan alan puolannoksia 
em. kielistä.

Vuodesta 2004 olen toiminut myös suo-
men opettajana Puola-Suomi -seuran kurs-
seilla. Enemmän kuin pelkkä harrastus mi-
nulle ovat luontaisterapiat. Vuonna 2004 

suoritin puolalaisen vyöhyketerapeutin eli 
refleksologin diplomin tutkinnon. Pidän 
tuntumaa ammattiin. 

Harrastukseni lienevät ulkosuomalaisel-
le melko tyypillisiä: suomen murteet, pai-
kan- ja sukunimet, synnyinpaikkakuntani 
paikallishistorialliselle nettisivustolle kir-
joittaminen sekä siirtolaishistoriallinen kir-
jallisuus ja siirtolaisten muistelmateokset.

Vuosikymmeniä Puolassa asuneisiin suo-
malaisiin kuuluu myös Pirjo Turunen-Ru-
sinek. Muutto tapahtui vuoden 1981 alus-
sa, jolloin hänen työnantajansa NBC News 
sai ensimmäisenä yhdysvaltalaisena TV-
yhtiönä luvan toimia Puolassa. Aluksi ky-
seessä oli määräaikainen työkomennus, 
joka muuttui kuitenkin jo runsaan puolen 
vuoden kuluttua pysyväksi. Puolassa tuol-
loin julistetun sotatilan aikana hän oli käy-
mässä Yhdysvalloista ja pystyi aloittamaan 
pysyvän työsuhteensa vasta vuoden 1982 
tammikuussa. Saman vuoden syksyllä hän 
avioitui puolalaisen kuvaajan Tadeusz Ru-
sinekin kanssa. Avioliiton myötä hän aset-
tui Puolaan pysyvästi, vaikka NBC News 
lopettikin toimintansa Varsovassa vuoden 
1993 lopussa. Etunimestään Pirjo Turunen-
Rusek on joutunut käyttämään lempinimi-
versiota Pia, koska kastenimi oli amerikka-
laisille vaikea lausua ja puolalaiset, jotka 
eivät tunne häntä henkilökohtaisesti, olet-
tavan sen olevan miehen nimi.42

Esko Kilpinen tuli Varsovaan syksyl-
lä 1996 suomalaisen Kone Elevators -yh-
tön Puolan toimiston toimitusjohtajaksi. 
Tätä ennen Montrealissa aikuiseksi varttu-
nut diplomi-insinööri Kilpinen työskente-
li Koneen pääkonttorissa Brysselissä vuo-
sina 1992–1996. Vuosikymmenen lopulla 
hän kiinnostui ensi askelia ottaneeseesta 
verkkobisneksestä ja lanseerasi Suomes-
sa ilmestyneen Aktivist-ilmaisjakeluleh-
den Puolan markkinoille. Se ei kuitenkaan 
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vielä tuolloin osoittautunut taloudellises-
ti kannattavaksi, ja Kilpinen palasi välillä 
Suomeen. Vuoden 2001 lopulla hän perus-
ti Valkea Media -nimisen mediakustannus-
yhtiön ja lähti mukaan mobiilimarkkinoil-
le. Sekään ei lähtenyt luistamaan odotetul-
la tavalla, minkä jälkeen Kilpinen muutti 
takaisin Puolaan ja hankki Aktivist-lehden 
omistukseensa. Lehden saneerauksen jäl-
keen mediayhtiöstä tuli Puolassa menestys-
tarina. Sittemmin siihen yhdistettiin eng-
lanninkielinen Warsaw Business Journal ja 
siihen liittyvä Warsaw Insider. Lisäksi leh-
tiperheeseen kuuluu mm. kodinsisustus- ja 
elämäntapalehtiä. Ilmaiseksi nuorisolle ja 
muille meneville ihmisille tarkoitettu Akti-
vist on kuitenkin yhä yhtiön tukipylväs.

Valkean Median 800 neliön toimitilois-
sa Varsovan keskustan tuntumassa ahersi 
vuonna 2008 70 työntekijää. Omistaja Kil-
pinen oli ainoa suomalainen. Vapaa-ajal-
laan hän on osallistunut aktiivisesti mm. 
Puolan suomalaisen kauppakillan toimin-
taan. Kilta kuuluu kolmen muun Pohjois-

maan vuonna 2004 perustamaan Puolalais-
pohjoismaisen kauppakamariin (SPCC). 
Se koostuu noin 350 yrityksestä, joista ne-
lisenkymmentä on suomalaisia. Finpron 
Varsovan vientikeskuksen tietojen mukaan 
Puolassa operoi runsas 200 suomalaisyri-
tystä, joista noin 80:llä on tuotannollista 
toimintaa.43

Jari-Pekka Rautamaa ja Pekka Salmi 
perustivat vuonna 1993 Puolaan kansain-
välisiä asiakkaita palvelevan promootio-
toimiston. Työskennellessään päivittäis-
tavara-alalla Suomessa he olivat havain-
neet tällaisten yrityspalvelujen puutteen ja 
perustivat aukkoa täyttämään Oy Zedonis 
Ab –nimisen yrityksen.  Pian toiminta laa-
jeni myös Ruotsiin ja Puola tuli mukaan 
”puolivahingossa”. Puolan kehittymättö-
mät markkinat olivat suuri haaste. Vuonna 
1993 Pekka Salmi muutti pysyvästi Puo-
laan vetämään Zedoniksen Gdanskin toi-
mistoa. Salmen kokemukset Puolasta ovat 
pääasiassa myönteisiä. Ihmiset ovat yritte-
liäitä, ympäristö siisti ja maassa pärjää hy-

Pirjo Turunen-Rusek ja NBC:n vara-
pääjohtaja Tim Russert puolalaissyn-
tyisen Paavi Johannes Paavali II:n au-
dienssilla Vatikaanissa 25.8.1987. – 
Kuva: Arturo Mori, Vatikaanin ja Paa-
vin ”virallinen” valokuvaaja.
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vin englannilla ja saksalla. Myös maan ho-
mogeenisuus on helpottanut työtä. Hintata-
sokin on ollut alhainen.44

Unkari

Unkarisuomalaisista tarkastellaan lähem-
min erillisessä luvussaan. Kokonaiskuvan 
saamiseksi voidaan kuitenkin tässä yhte-
ydessä todeta, että entisistä sosialistisista 
maista Unkari on Viron, Venäjän ja Puolan 
ohella vetänyt kaikkein eniten suomalaisia 
puoleensa. Yksi syy tähän on se, että Un-
karissa siirtyminen sosialistisesta talousjär-
jestelmästä markkinatalouteen alkoi jo vuo-
sia aikaisemmin kuin muissa sosialistisissa 
maissa. Tästä syystä länsimaiset yritykset, 
suomalaiset niiden joukossa, lähtivät sin-
ne kilvan perustamaan tuotantolaitoksia ja 
laajentamaan liiketoimintaansa. Halvat tuo-
tantokustannukset ja Itä-Euroopan suuri 
markkina-alue tarjosivat siihen erinomaisia 
menestymismahdollisuuksia. Muun muas-
sa Nokia perusti sinne näyttöpäätetehtaan. 
Yritysinvaasion seurauksena maahan muut-
ti yritysten toimihenkilöitä, mikä näkyi sel-
västi Suomenkin maastamuuttotilastois-
sa 1990-luvun lopulla. Sinänsä Unkariin 
muutto on ollut yleispiirteiltään hyvin sa-
manlaista kuin muihinkin entisiin sosialisti-
siin maihin. Työn vuoksi maahan tulleiden 
lisäksi muuttajajoukko on koostunut pää-
asiassa avioitujista sekä joistakin opiskeli-
joista, taiteilijoista ja tutkijoista, joita siellä 
oli jo varhaisempinakin aikoina.

Tsekkoslovakia, Tsekki ja Slovakia

Tsekkoslovakiassa ei ennen sen vuonna 
1993 tapahtunutta jakautumista Tsekin ja 
Slovakian valtioiksi asunut kuin kouralli-
nen suomalaisia. Jakautumisen jälkeen vä-

kirikkaampi ja kehittyneempi Tsekki al-
koi kiinnostaa Suomen yrityselämää, min-
kä seurauksena maahan muuttikin selvästi 
aiempaa enemmän suomalaisia. Suomen 
Tsekin suurlähetystön maassa asuvista suo-
malaisista pitämän postituslistan mukaan 
siellä asui 2000-luvun alussa lopulla yli 20 
Nokian palveluksessa ollutta suomalaista. 
Muiden suomalaisten, ylikansallisten ja ns. 
yhteisyritysten sekä kansainvälisten järjes-
töjen tehtävissä olleita oli vajaat 50.45 Tsek-
kiläisen kanssa avioituneita oli sukunimen 
perusteella noin 20. Tunnetuin heistä oli 
Suomen yleisradion pitkäaikainen, tuolloin 
jo eläkkeelle jäänyt kirjeenvaihtaja Lieko 
Zachovalová.  Kaikkiaan listalla oli noin 
130 osoitetta. Perheenjäsenet mukaan luki-
en Tsekissä asuneiden suomalaisten määrä 
oli em. lukuun verrattuna arviolta 2-kertai-
nen eli noin 250 henkilöä. Suurin osa heis-
tä oli sijoittunut Prahaan. 46 Suomen maas-
tamuuttotilastojen mukaan Tsekin tasaval-
taan muutti vuosina 1990–2006 kaikkiaan 
noin 180 Suomen kansalaista.

Slovakia ei toisin kuin Tsekki ole kiin-
nostanut suomalaisia juuri lainkaan. Suo-
men tilastojen mukaan sinne muutti vuosi-
na 1990–2006 vain parikymmentä Suomen 
kansalaista. Suomen asioita siellä hoitavan 
Suomen Wienin suurlähetystön mukaan 
maassa ei 2000-luvun alussa asunut pysy-
västi yhtään suomalaista.47

”Prahan ääni” Lieko Zachovalová (s. 
1927, os. Leino), tuli tunnetuksi Tsekko-
slovakian miehityksen aikana vuonna 1968 
välittäessään Prahasta raportteja Suomeen. 
Vuoden 1968 elokuussa hän teki yksin 77 
miehityksestä kertovaa radio- ja TV-jut-
tua suomeksi ja ruotsiksi. Suomessa Pra-
han ilmapiiri henkilöityi pitkälti juuri hä-
neen. Lieko Zachovalová syntyi Helsingis-
sä vuonna 1927. Hänen isänsä oli maatalo-
usteknikko ja sittemmin sisäministeri Yrjö 
Leino ja äitinsä kotitalousopettaja Alli Lo-
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viisa Simola-Ketola. Vanhempien poliitti-
nen suuntaus oli äärivasemmistolainen ja 
myöhemmin vanhempien erottua Lieko tu-
likin läheiseksi isän uuden puolison, tun-
netun kommunistin Hertta Kuusisen kans-
sa.  Lieko Leino kirjoitti ylioppilaaksi vuo-
na 1943 ja opiskeli Helsingin yliopiston 
matemaattis-luonnontieteellisessä osastos-
sa 1944–48. Opiskeluja haittasi aktiivinen 
toiminta Akateemisessa sosialistiseurassa.

Lieko Zachovalová avioitui vuonna 1948 
tsekkiläisen historioitsijan Marcel Zacho-
valin kanssa ja muutti samana vuonna Pra-
haan.  Seuraavana vuonna Prahassa vie-
raillut päätoimittaja Raoul Palmgren pyysi 
Liekoa Vapaan sanan kirjeenvaihtajaksi ja 
tästä käynnisti hänen lähes 50 vuotta kes-
tänyt uransa. Lieko Zachovalová toimi Va-
paan sanan kirjeenvaihtajana 1949–1950, 
Prahan radion ruotsinkielisen toimituksen 
toimittajana 1950–1960, Livet i Tjecko-
slovakien -lehden toimittajana 1961–1969 
ja Yleisradion kirjeenvaihtajana vuodesta 
1966. Lisäksi hän on toimittanut lukuisia 
tv-dokumentteja ja tehnyt musiikkiohjel-
mia radioon. hänen muistelmansa Prahan 
ääni ja Toinen kirja Prahasta ilmestyivät 
vuosina 1998 ja 2000.48

Myös toimittaja Pekka J. Virtanen työs-
kenteli Prahassa jo kommunistihallinnon 
aikana. Hän pystyi siten seuraamaan lähel-
tä vanhan järjestelmän kaatumista ja mark-
kinatalouteen siirtymistä. Toimittajana hä-
nelle oli suurin muutos se, että kun jutun 
aiheita aikaisemmin piti etsiä, oli niitä sen 
jälkeen enemmän kuin tarpeeksi. Uuden 
yhteiskuntajärjestelmän myötä työelämä 
Prahassa muuttui niin aikaa vieväksi, ettei 
entisten aikojen tunteja kestäneille kuppi-
lailloille ystävien kanssa juurikaan ole riit-
tänyt enää aikaa. Virtasen mukaan tsekit 
suhtautuvat suomalaisiin ystävällisesti ja 
etenkin jääkiekosta löytyy nopeasti yhtei-
nen jutun aihe. Tsekit tuntuvat myös usein 

tietävän Suomesta enemmän kuin keski-
vertosuomalaiset Tsekistä.49

Mika Yletyinen muutti puolisonsa ja 
kahden lapsensa kanssa Tsekkiin 1990-lu-
vun lopulla saatuaan työpaikan Nokia 
Communicationin tuotemarkkinoinnissa 
Pra hassa. Tsekki ei ollut Yletyisten lapsi-
perheelle helppo muuttomaa, sillä byrokra-
tia oli monimutkaista ja arkinen elämä työ-
lästä monien palvelujen ja tavaroiden puut-
teen tai erilaisuuden vuoksi. Maassa ei ollut 
esimerkiksi neuvoloita ja hyvän lastenlää-
kärin löytäminenkin vei aikansa.  Yletyis-
ten lapset kävivät Prahassa amerikkalaista 
koulua ja lastentarhaa. Niiden kautta per-
he tutustui eri maista tulleisiin emigranttei-
hin. Ystäväpiiriin kuului muutama tsekki-
kin, vaikka vaikea kieli teki lähemmän tut-
tavuuden tekemisen vaikeaksi.50

Lieko Zachovalová vuonna 2000 julkaistun toi-
sen muistelmakirjansa kannessa.
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Kroatia

Kroatiaan muutti tilastojen mukaan vain 21 
Suomen kansalaista vuosina 1990–2006. 
Tämä vastaa hyvin Suomen Kroatian suur-
lähetystön arviota, jonka mukaan siellä 
asui 2000-luvun alussa noin kolmekym-
mentä suomalaista. Kauimmin asuneita 
heistä olivat noin kymmenkunta avioliiton 
vuoksi maahan asumaan asettunutta, jotka 
olivat etupäässä naisia. Alueella riehuneen 
sodan aikana monet pitkään alueella asu-
neet suomalaiset muuttivat pois, ja toisaal-
ta kansainvälisten järjestöjen läsnäolo krii-
sialueella toi useita, jopa useita kymmeniä, 
suomalaisia erilaisiin tarkkailu- ja avustus-
tehtäviin. Muutama näistä jäivät tehtävän 
päätyttyä asumaan Kroatiaan avioliiton ja 
työn tai liiketoiminnan vuoksi.51

Suomen ja Kroatian taloudellinen yh-
teistyö on ollut vähäistä, mutta muutamalla 
yrityksellä on ollut kuitenkin sen verran lii-
kesuhteita Kroatiaan, että vuosittain muuta-
ma suomalainen on viettänyt siellä eripitui-
sia työjaksoja sisaryrityksen koulutus- tai 
valvontatehtävissä. Kansainvälisten järjes-
töjen projekteissa on ollut myös muutamia 
suomalaisia. Suomen vuonna 1997 toimin-
tansa aloittaneen suurlähetystön palveluk-
sessa on ollut kaksi paikalta palkattua suo-
malaista toimihenkilöä ja Kroatian evanke-
lisen kirkon tehtävissä 3–5 suomalaista.

Tulevaisuudessa suomalaisten määrä 
Kroatiassa kuten muissakin entisissä sosi-
alistisissa maissa mitä todennäköisimmin 
lisääntyy maan taloudellisen elpymisen ja 
olojen normaalistumisen myötä. Myös tila-
päinen kausiasuminen maassa tullee yleis-
tymään. Muutamat suomalaiset ovat jo 
hankkineet Adrian meren rannikolta ve-
neen tai huvilan, jossa viettävät osan vuo-
desta.

Unijen saarella on toiminut laajalti tun-
netuksi tullut kulttuurikeskus arkkitehti 

Pekka Salmisen ja hänen puolisonsa Tel-
lervo Nordman-Salmisen talossa, jonka 
taidegalleriassa pidetään näyttelyjä, semi-
naareja ym. kulttuuritapahtumia. Merkittä-
vimmän suomalaisen kulttuurin kädenjäl-
jen Kroatiaan on jättänyt rouva Siiri Ala-
korva-Balagoviæ, joka on 35 vuoden ai-
kana kääntänyt suomalaista kirjallisuutta, 
tv-ohjelmia ja elokuvatekstejä, pitänyt sa-
toja esitelmiä, järjestänyt taidenäyttelyjä ja 
taiteilijavierailuja. Yhdessä edesmenneen 
puolisonsa Dragutinin kanssa hän on teh-
nyt monin tavoin tunnetuksi suomalaista 
kulttuuria Kroatiassa ja koko entisessä Ju-
goslaviassa. Jäätyään leskeksi Siiri Alakor-
va-Balagoviæ palasi vuosituhannen vaih-
teessa Suomeen, jossa hän on jatkanut kult-
tuurityötään.52

Muut entiset sosialistiset maat

Bulgariaan on tilastojen mukaan muut-
tanut muutamia suomalaisia vuosittain. 
Vuosina 1980–2006 heitä oli yhteensä 
vain runsas 60. Maan taloudellinen elpy-
minen on ollut sen verran hidasta, ettei-
vät suomalaiset yritykset ole olleet siitä 
kiinnostuneita markkina-alueena. Suomen 
Bulgarian suurlähetystön mukaan maassa 
asui 2000-luvun alussa pysyväisluontei-
sesti vain muutamia suomalaisia, lähinnä 
naisia, jotka olivat tulleet sinne avioliiton 
seurauksena. Erilaisten projektien ja kau-
pankäynnin myötä suomalaisia on liikku-
nut maiden välillä jonkin verran. Useim-
miten he ovat palanneet viimeistään muu-
taman vuoden päästä kotimaahan, koska 
eläminen on siellä taloudellisesti helpom-
paa. Yksi avioliiton kautta maahan tulleis-
ta on suurlähetystön palveluksessa työs-
kentelevä Sari Petrov, joka arvioi kaltai-
siaan avioitujia olleen maassa korkeintaan 
kymmenen vuonna 2001. Kauimmin, yli 
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20 vuotta maassa asuneisiin kuului Ellie 
Staevska. Yksi liiketoiminnan vuoksi pit-
kään maassa asuneista oli Tommi Luhta-
nen, joka tosin asui työnsä vuoksi puolet 
ajasta Virossa.53

Tomi Luhtanen lähti Bulgarian pääkau-
punkiin Sofiaan vuonna 1988 myymään 
vaatetusteollisuuden koneita ja toimin-
nan laajetessa perusti sitä varten oman yri-
tyksen I.N.A. Trading Ltd. -yhtiön vuon-
na 1991, jonka palveluksessa on nykyisin 
(2008) noin 60 työntekijää. Lähetystön vir-
kamiehiä ja satunnaisia matkailijoita lu-
kuun ottamatta Sofiassa ei tuolloin asunut 
montaakaan suomalaista. Bulgarian kans-
sa kauppaa jo 1980-luvulla tehnyt Luhta-
nen oppi pian maan tavoille ja tietää kuinka 
maassa selvitään.54

Cluj-Nabocan (ent. Kolozvárin ) yli-
opistossa Romanian Transylvaniassa, jon-
ka väestö on pääasiassa unkarilaisperäis-
tä ja joka on kuulunut aikoinaan Unka-

riin, on opetettu suomen kieltä vuodesta 
1886 lähtien. Ensimmäinen Suomesta tul-
lut opettaja, Irmeli Kniivilä, tuli kuitenkin 
yliopistoon vasta vuonna 1975, kun sinne 
oli perustettu suomen kielen ja kirjallisuu-
den lehtoraatti, jonka palkkakustannuksis-
ta vastasi Suomen opetusministeriö. Knii-
vilän jälkeen tehtävää ovat hoitaneet Min-
na Savela (1979–1983), Anja Haaparanta 
(1983–1987), Eira Penttinen (1988–1993), 
Sanna Lähde (1993–1998), Kirsi Seppänen 
(1998–2000), Hanna Pakarinen (2000–
2002), Outi Kultalahti (2002–2007), Ri-
gina Turunen (2007–2008) ja Maria Frick 
(2008–)55

Vaikka unkarilaiset ovat olleet Roma-
niassa suuri vähemmistö, on heidän koulu-
tustaan syrjitty järjestelmällisesti 1950-lu-
vulta lähtien. Nikolae Ceauşescun aikana 
Romanian yliopisto-opetus sulkeutui ul-
komaisilta opettajilta ja vuonna 1983 suo-
men kielen opiskelijoiden pääsy Suomeen 

Tietoja balkaninsuomalaisista löytää tavallisimmin lehtien palstoilta. Leikkeet Helsingin Sanomista 
15.5.2001, 8.1.2006, 28.1.2007 ja Järviseudun Sanomista 1.3.2001.
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kesäkursseille katkaistiin. Salainen polii-
si valvoi Cluj’n yliopiston Suomen kie-
len laitosta ja myöhemmin työhuoneiden 
seinistä on löytynyt salakuuntelulaitteita. 
Kun ulkomaanlehtorina tuolloin ollut Eira 
Penttisen palasi kesälomaltaan jatkamaan 
työtään syyslukukaudeksi 1989 hän löy-
si tavaransa asuntonsa ulkopuolelta. Hä-
net oli julistettu ei-toivotuksi henkilöksi 
Romaniassa eikä hänelle myönnetty enää 
opetuslupaa. Syyksi ilmoitettiin, että hän 
oli tavannut ulkomaisia toimittajia, jot-
ka ovat välittäneet Romaniasta väärää ja 
vihamielistä tietoa. Saman vuoden lopul-
la tapahtuneen vallankumouksen jälkeen 
Eira Penttinen sai jälleen opetusluvan ja 
palasi Romaniaan jatkaen tehtävässä vielä 
noin neljä vuotta.56

Eira Penttisen jälkeen Romaniassa on 
toimi ulkomaan lehtorina Sanna Lähde 
(1993–1998), joka asui maassa yhdessä 
unkarilaisen miehensä ja lapsensa kanssa. 
Olojen puutteellisuuden vuoksi elämä Ro-
maniassa vaati Lähteen mukaan paljon ai-
kaa ja kärsivällisyyttä. Rehellisellä työllä 
oli Romaniassa vaikea tulla toimeen, kos-
ka keskiansiot olivat matalat ja hinnat nou-
sivat jatkuvasti.57

Yksi entisestä Jugoslaviasta 1990-lu-
vun alussa itsenäistyneistä valtioista on 
Slovenia. Suomea siellä edustavan Suo-
men Itävallan suurlähetystön mukaan siel-
lä asuneiden suomalaisten määrä on ollut 
hyvin pieni, arviolta kymmenkunta vuoden 

2001 lopulla.58 Yhtälailla vähäistä on ollut 
suomalaisten kiinnostus muuttaa Bosnia-
Hertsegovinaan ja entisestä Jugoslavias-
ta jäljelle jääneeseen Jugoslavian liittotasa-
valtaan, nykyiseen Serbiaan.

Albania oli pitkään täysin suljettu ja ta-
loudellisesti Euroopan köyhin valtio, jonne 
ei ollut mahdollista ulkomaalaisten muut-
taa eikä siihen varmasti olisi ollut monella 
haluakaan. Maan avautumisen jälkeenkin 
kiinnostus on ollut lähes olematonta. Suo-
men tilastojen mukaan Albaniaan muut-
ti vain kymmenkunta suomalaista vuosina 
1995–2006. Muuton syyt ovat liittyneet lä-
hinnä avustustoimintaan ja uskonnolliseen 
lähetystyöhön.

Reijo Kuokkanen muutti vuonna 1998 
perheineen Albanian pääkaupunkiin Tira-
naan tekemään lähetystyötä. Kuokkaset 
perustivat siellä omaan kaupunginosaansa 
kirkon, joka otettiin hyvin vastaan. Kirkko 
toimii Albanian evankelisen allianssin työ-
yhteydessä erillisenä protestanttisena kirk-
kona. Reijo Kuokkanen on vastannut kir-
kon jumalanpalveluksista ja vaimo Krista 
Kuokkanen naisten, lasten ja nuorten toi-
minnasta. Perheen lapset ovat käyneet kan-
sainvälistä koulua. Työssään Kuokkaset 
ovat pyrkineet auttamaan maan sairaalois-
sa ja hoitokodeissa asuvia lapsia ja kehitys-
vammaisia sekä kaupungin köyhiä. Monis-
ta vaikeuksista huolimatta Kuokkaset ovat 
sopeutuneet Albaniaan. Siinä heitä on aut-
tanut aikaisempi asuminen Keniassa.59
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Italia

Ritva Viertola-Cavallari

Italia on vetänyt puoleensa suomalai-
sia ensimmäisistä kristillisistä vuosi-

sadoista lähtien. Silti se on aina ollut suoma-
laisille vähäisen siirtolaisuuden maa. Itali-
aan muutossa ovat korostuneet ihmissuhtei-
den, itsensä kehittämisen, seikkailun halun 
tai taloudellisten tekijöiden merkitys.1

Katolisella kaudella Italiaan matkaajat 
olivat enimmäkseen pyhiinvaeltajia, joi-
den määränpäänä oli ennen kaikkea Roo-
ma, ikuinen kaupunki. Vuosisatojen ajan 
aatelismiehen kasvatukseen kuului aina 
Italiaan asti ulottuva, suuri kiertomatka, 
nk. Grand tour, joka saattoi kestää vuo-
sia. 1700-luvun lopulla porvarillinenkin 
yhteiskuntaluokka alkoi matkustaa yhä 
enemmän. Yksilöllinen kehitys- ja sivis-
tysmatka, nk. Bildungsreise, vei Goethen 
esimerkkiä seuraten väistämättä Roomaan 
ja sen kautta muuallekin Italiaan.

Taiteilijoille, etenkin kuvataiteilijoille, 
matka Italiaan on merkinnyt eräänlaista py-
hiinvaellusta taiteen alkulähteille ja taiteili-
jakoulutuksen viimeistä vaihetta, ammatil-
lista kruunua. Usein matkat tehtiin aatelis-
ten seurassa ja heidän oppainaan toimien, 
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kunnes luotiin stipendijärjestelmä. Unel-
mana oli Prix de Rome, monivuotinen apu-
raha. Ulkomailla oleskelu merkitsi samal-
la tilaisuutta boheemielämään taiteilijoiden 
muodostamassa yhteisössä, joka merkitsi 
vapautta niin kotimaassa kuin paikallisen 
väen keskuudessa vallitsevista sosiaalisista 
säännöksistä ja rajoituksista.2

1860-luvulta lähtien taiteilijoiden ja 
kirjailijoiden virta Italiaan on ollut jatku-
vaa. Usein tultiin vain joksikin kuukaudek-
si kerrallaan, mutta monet jäivät vuosiksi-
kin, jotkut jopa loppuiäkseen. Italiaan mat-
kustivat arkkitehdeiksi aikovat suomalaiset 
jo ennen virallisen arkkitehtikoulutuksen 
aloittamista Suomessa vuonna 1863 ja vie-
lä sen jälkeenkin.

Tarkkaa lukumäärää ennen toista maail-
mansotaa Italiassa pysyvästi tai ainakin yli 
vuoden asuneista suomalaisista ei ole saa-
tavissa. Vuosina 1930–44 arvioidaan koko 
Keski- ja Etelä-Euroopan alueella asuneen 
vain noin 2000 suomalaista.3 Mielenkiin-
toista on, että Italian ja Suomen välillä oli 
kuitenkin jo vuonna 1924 solmittu sopi-
mus, jonka mukaan Suomen ja Italian kan-
salaiset saivat vapaasti harjoittaa ammatti-
aan toisessa sopimuskumppanimaassa.4

Sodan jälkeen ja erityisesti 1950-luvulle 
tultaessa Italian ja Suomen välinen kaupan-
käynti ja vuorovaikutus yleensäkin vilkas-
tui. Myös suomalaisten matkustelu ulko-
maille vilkastui 1960-luvulla liikenneyhte-
yksien parantuessa. Milanoon saatiin Fin-
nairin suora lento vuonna 1963, ja Itali-
aankin alettiin järjestää seuramatkoja. Var-
sinainen massaturismi Suomesta Italiaan 
käynnistyi 1960-luvun lopulla.5 Sen myö-
tä lisääntyivät myös suomalaisten naisten 
avioliitot italialaisten miesten kanssa. Ita-
lialais-suomalaisten avioliittojen yleisty-
minen näkyykin Italian suomalaisia koske-
vissa tilastoissa naisten suurena osuutena. 
Se on ollut jatkuvasti yli 70 prosenttia.

Vuonna 1994 Suomesta Italiaan muut-
taneiden määrä kaksinkertaistui edelliseen 
vuoteen verrattuna. Erityisesti suomalais-
ten opiskelijoiden ja määräaikaisiin töihin 
tulleiden, nk. Nokia-siirtolaisten määrä Ita-
liassa on kasvanut Suomen liityttyä ensin 
ETA-sopimusalueeseen ja sitten Euroopan 
Unioniin. 

Suomen yhteydet katoliseen Roomaan – 
piispoja, pyhiinvaeltajia ja opiskelijoita

Suomella oli kiinteät suhteet Rooman paa-
viin ja Euroopan sivistyskeskuksiin jo en-
nen alueen liittämistä Ruotsiin vuosien 
1249–50 sodassa. Arkistotiedoissa kerro-
taan jo vuonna 1172 Suomen ja Viron lähe-
tyspiispasta ja vuodesta 1178 lähtien Suo-
men piispasta. Suomen kristillinen hiippa-
kunta mainittiin kuitenkin Ruotsin luette-
lossa, paavin päätöksellä 1164 perustetun 
Uppsalan arkkihiippakunnan alaisuudessa 
vasta vuonna 1253.6 

Turun katolisen kauden piispoilla oli 
vielä sen jälkeenkin suorat yhteydet Roo-
maan, kristikunnan henkiseen keskukseen, 
joka kokosi säännöllisin väliajoin kaikkien 
hiippakuntien johtajat paavin vastaanotol-
le.7 Ajan tavan mukaan tuli piispaksi vali-
tun matkustaa Roomaan saamaan viralleen 
paavin vahvistus. Suomen piispa Bero II 
Bulk vihittiin virkaansa Genovassa vuonna 
1385, ja Suomen huomattavin keskiaikai-
nen piispa Maunu II Tavast vuonna 1412 
Rooman Pyhän Katariinan kirkossa.8 Vuo-
den 1430 tienoilla, piispa Maunu II Tavast 
poikkesi vielä Venetsiassa palatessaan py-
hiinvaellusmatkaltaan Jerusalemiin ja tila-
si siellä kallisarvoisia paramentteja9 kated-
raaliinsa. Viimeinen Turun katolinen piispa 
Yrjö III vihittiin Italiassa vuonna 1506.10

Vakituisemmat yhteydet Italian ja Suo-
men välille syntyivät uskonnollisten veljes-
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järjestöjen, dominikaanien ja fransiskaani-
en ansiosta. Molemmat veljesjärjestöt ko-
koontuivat säännöllisesti Italiassa, domini-
kaanit vuosittain eri paikkakunnilla ja fran-
siskaanit useimmiten Assisissa, ensin joka 
vuosi, sitten joka kolmas vuosi.11 Turkulai-
nen vuonna 1347 kuollut luostariveli Pet-
rus De Abo toimi jopa rippi-isänä paavin 
kuuriassa.12

1400-luvulla Suomeen tuli myös Pyhän 
Birgitan sisarille ja veljille tarkoitettu luos-
tari Vallis Gratiae, josta Naantali sai alkupe-
räisen, ruotsinkielisen nimensä Nådendahl.13 
Tämäkin luostari piti yllä jatkuvia yhteyk-
siä muihin järjestön luostareihin. Rooman 
Piazza Farnese-aukiolla sijaitsevaan Pyhän 
Birgitan taloon14 kokoontuivat keskiajalla ja 
sen jälkeenkin luostarijärjestön jäsenten li-
säksi myös lukuisat muut ikuisen kaupun-
gin ruotsalaiset ja suomalaiset kävijät. Yksi 
ensimmäisistä taloon majoittuneista suoma-
laisista oli vuoden 1370 paikkeilla Henrik 
Caroli, Pyhän Birgitan järjestön piiriin kuu-
lunut oppinut pappi, josta tuli myöhemmin 
Uppsalan arkkipiispa.15

Keskiajan Italia veti puoleensa eri puo-
lilta Eurooppaa myös pyhiinvaeltajia, jotka 
suuntasivat kulkunsa Rooman lisäksi As-
sisiin, Luccaan, Bariin ja Monte Gargan-
oon tai Venetsian kautta jopa Pyhään maa-
han. Pyhä Birgitta kertoo Ilmestyksissään 
yksinkertaisesta suomalaisesta talonpojas-
ta, joka vuoden 1350 tienoilla oli tullut py-
hiinvaeltajana jalan Turun hiippakunnasta 
Roomaan. Pelkästään suomea puhuva mies 
ei ollut löytänyt ketään, jolle ripittäytyä. 
Hän kääntyi Pyhän Birgitan puoleen neu-
vottomana, ja jotenkin Pyhä Rouva onnis-
tuikin selittämään miehelle, että riitti kun 
oli hyvää tahtoa ja aikomusta.16

Todennäköisesti keskiajalla Roomaan 
tuli muitakin suomalaisia pyhiinvaeltajia. 
Ainakin Vesilahden seurakunnan varak-
kaan kirkkoherran Benediktus Thomaen 

kerrotaan lähteneen suunnilleen samoihin 
aikoihin pyhiinvaellusmatkalle Roomaan 
mutta kuolleen matkalla.17 Sen sijaan My-
nämäen kirkkoherra Tidemannus Ulfhardi 
Pampa pääsi kyllä Roomaan saakka vuon-
na 1350, mutta kuoli pian sinne päästy-
ään.18

Italiaan tultiin myös opiskelemaan. En-
nen 1400-luvun loppua, jolloin Kööpen-
haminaan ja Upsalaan saatiin yliopistot, 
oli pohjoismaalaisille varattu mahdolli-
suus opiskella Pariisin lisäksi myös Itali-
assa, lähinnä Bolognassa.19 Tuleva piispa 
Maunu Särkilahti opiskeli Roomassa vuo-
sina 1465–66. Henricus Nicolai Wenne oli 
kirjoittautunut yliopistoon vuonna 1494,20 
Laurentius Pölse vuonna 1496 ja Turun 
tuomiorovastiksi päätynyt Johannes Petri 
(Fleming) vuosina 1513, 1516–17.

Roomassa suomalaisten opiskelupaik-
kana oli joko paavin kuurian yhteydessä 
toiminut Studium curia/ studium sacri pa-
latii tai Rooman kaupungin studium gene-
rale. Erityisesti suomalaisia näyttää kiin-
nostaneen roomalainen sekä kirkon hallin-
toon läheisesti liittynyt kanoninen oikeus, 
jonka parhaana opinahjona oli perinteises-
ti pidetty Bolognan yliopistoa. Bolognassa 
opiskeli ainakin tuleva piispa Konrad Bitz 
vuonna 1448.21

Dominikaanijärjestön Roomassa säily-
tetystä arkistosta on peräisin tieto, jonka 
mukaan Martti Skytte, tuleva Turun piis-
pa hänkin, oli opiskellut Napolissa vuonna 
1490 ja sen jälkeen opettanut teologiaa San 
Domenico Maggioren luostarissa vuosina 
1491–1501. Lisäksi hänen kerrotaan edus-
taneen pohjoismaiden provinssia Genovan 
tuomiokapitulissa vuonna 1513.22

Pohjoismaisten fransiskaanien lähet-
tiläänä paavin kuuriassa Roomassa kävi 
vuonna 1481 Stefan Laurentius, suomalai-
nen fransiskaanimunkki. Paavi Sixtus IV, 
entinen Francesco della Rovere, oli oppi-
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nut mies ja opettanut vuosia munkkijär-
jestön eri kollegioissa. Laurentiuskin, jon-
ka paavi vihki teologian tohtoriksi, saattoi 
olla hänen entinen oppilaansa.23 Myös toi-
nen fransiskaani, Tapani Laurinpoika, saa-
vutti tohtorin tittelin Roomassa vuonna 
1481. Eräät Turun kanonisen oikeuden tuo-
maritkin olivat opiskelleet lakia Roomassa 
1400-luvun lopulla.24

Uskonpuhdistuksen jälkeinen aika

Katolisen kauden aikana Suomen ja Italian 
välille oli kehittynyt kanssakäymistä ensi-
sijaisesti uskonnollisella ja kirkollisella 
pohjalla. Uskonpuhdistus katkaisikin yh-
teydenpidon maiden väliltä pitkiksi ajoiksi. 
Suomessa latinan kielen vaikutus kirkon ja 
oppineiston piirissä säilyi silti jopa voimis-
tuen 1600- ja 1700-luvuilla.25

Tosin muutamat suomalaiset vastaus-
konpuhdistuksen edustajat olivat vielä 
1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alkupuo-
lellakin, katolisen reformin aikana opiske-
lemassa Rooman germaanisessa sisäoppi-
laitoksessa. Näihin kuului muun muassa 
Turun luterilaisen piispan poika, Eerik Ee-
rikinpoika Sorolainen, joka oli Roomassa 
vuosina 1604–1610.

Pidempiä aikoja Roomassa olivat myös 
Viipurin koulumestari Gregorius Clemen-
ti (1578–1583), katolinen pappi Johannes 
Jussoila (1578–1580), Valentinus Thomae, 
ensimmäisiä suomalaisia runoilijoita, jos-
ta tuli Puolan kuninkaan hovipappi (1589–
1593), Petrus Erici Petrosa, kuninkaallisen 
kanslian sihteeri ja seikkailija sekä Paulus 
Ingevaldi, pappi ja jesuiitta (1605–1606).26

Vastauskonpuhdistuksen edustajien tar-
koituksena oli ollut palata Suomeen työs-
kennelläkseen siellä katolisen kirkon uu-
distamisen hyväksi, mutta heidän toiveen-
sa kariutuivat, kun katolinen Ruotsin ku-

ningas Sigismund karkotettiin Puolaan, 
toiseen valtakuntaansa. Sinne joutuivat 
jäämään mainitut suomalaispapitkin lop-
puiäkseen muiden suomalaisten ja ruot-
salaisten maanpakolaisten tavoin. Yhden 
heistä kerrotaan kärsineen jopa marttyyri-
kuoleman uskonsa vuoksi.27

Tämän jälkeen suomalaisten matkat 
Roomaan harvenivat tuntuvasti.28 Eivät 
ne kokonaan lakanneet uskonpuhdistuksen 
jälkeenkään, mutta tärkeämmiksi ne tulivat 
vasta Ruotsi-Suomen suurvaltakaudella.29

Ruotsin virallisten edustajien, diplo-
maattien ja tiedemiesten lisäksi taiteen it-
seoikeutettuna isänmaana pidettyyn Itali-
aan matkusti – ajan eurooppalaisen mallin 
mukaan – myös koulutustaan täydentäviä 
aatelisnuorukaisia. Suomen kenraalikuver-
nöörikin, kreivi Pietari Brahe (1602–1680) 
oli tutustunut Euroopan kiertueellaan myös 
Padovan ja Bolognan yliopistoihin vuonna 
1624. Maaherra, Turun hovioikeuden pre-
sidentti Ernst Johan Creutz (1619–1684) 
oli käynyt Roomassa vuonna 1641, evers-
ti, vapaaherra Lars Jesperinpoika Kruus 
(1621–1656) vuonna 1642 ja valtaneuvos 
Lars Klasinpoika Fleming (1621–1699) 
vuonna 1643.30

Sen sijaan poliitikko, kirjastonhoitaja 
ja historioitsija Johan Archenholz (1695–
1777) oleili Roomassa jo vähän varttu-
neempana 1730-luvulla, kuten myös Turun 
Akatemian filosofian professori Johan We-
lin (noin 1705–1744), joka oleskeli Roo-
massa vuosina 1741–1744.31

1780-luvulla matkusteli Italiassa Suo-
men saaristolaivaston ylipäällikkönäkin 
toiminut kreivi C.A. Ehrensvärd (1745–
1800), taidemaalari ja filosofi, joka herätti 
kirjoillaan Suomessa suuren kiinnostuksen 
Italiaan.32

1800-luvulla suomalaisista akateemi-
koista ja oppineista Italiaan matkustivat 
mm. J.J. Tengström, J.J. Nervander ja Fred-
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rik Cygnaeus. Cygnaeuksen vuosina 1844–
46 Italiaan tekemiin matkoihin liittyvillä ru-
noilla ja muilla kirjoituksilla oli syvällinen 
vaikutus estetiikan professoriin, valtioneu-
vos Carl Gustaf Estlanderiin (1834–1910), 
jonka aloitteesta perustettiin Suomen taide-
teollinen yhdistys kouluineen ja rakennettiin 
Ateneum. Hän oleskeli Italiassa ensimmäi-
sen kerran vuosina 1864–65 ja lukematto-
mia kertoja sen jälkeenkin. Hän tartutti Ita-
lia-innostuksen lukuisiin oppilaisiinsakin.33

Suomessa syntynyt Gustaf Mauritz 
Armfelt (1757–1814) vieraili vuosina 1774 
ja 1783 Roomassa kuningas Kustaa III:n 
seurueessa.34 Jälkimmäisen vierailun aika-
na kuninkaan seurue tutustui myös Firen-
zen kaupunkiin ja Uffizin galleriaan. Arm-
felt lieneekin ensimmäinen galleriassa vie-
raillut suomalainen.35

Kustaa III:n aikana Armfelt oli edennyt 
korkeasta virasta toiseen. Maaliskuussa 
1792 murhattu kuningas oli kuolinvuoteel-
laan nimittänyt suomalaisen Tukholman 
käskynhaltijaksi. Ollessaan Saksassa so-
tavammojaan hoitamassa Armfelt sai kui-
tenkin tietää, että hänet oli vapautettu val-
tion viroista ja nimitetty Napoliin Ruotsin 
suurlähettilääksi.36 Huikentelevainen Arm-
felt matkusti vitkastellen Euroopan halki, 
mutta oli jo ehtinyt luoda itselleen seura-
piirin Pisaan ja Luccaan, ennen kuin Hed-
da-vaimo37 ja perheen silloiset kaksi lasta 
pääsivät Italiaan. Luccasta he siirtyivät Fi-
renzeen ja sieltä Rooman kautta Napoliin 
keväällä 1793.

Tuskin he olivat ehtineet kotiutua sin-
ne, kun helmikuussa 1794 Napoliin saa-
pui ruotsalainen sotalaiva, jonka oli mää-
rä pidättää Armfelt ja viedä tämä Ruotsiin 
tuomittavaksi.38 Syynä olivat Armfeltin sa-
lakielellä kirjoittamat, maapetoksellisiksi 
väitetyt kirjeet pitkäaikaiselle rakastajatta-
relleen, hovineiti Magdalena Rudenschöl-
dille, jonka suosiota myös sijaishallitsija, 

Kaarle-herttua turhaan tavoitteli. Kirjeiden 
takia myös nainen tuomittiin kuolemaan 
ja häpeäpaaluun, joskin kuolemantuomio 
myöhemmin purettiin.39

Napolin hallitus ei luovuttanut Arm-
feltia, ja kuningatar Maria Caroline auttoi 
häntä jopa pakenemaan. Armfelt päätyi Ve-
näjälle, missä hänet karkotettiin Kalugan 
kaupunkiin. Ruotsille häntä ei kuitenkaan 
luovutettu, ja myöhemmin Armfelt toimi 
jopa Suomen kenraalikuvernöörinä.40

Toinenkin suomalaissyntyinen Kus-
taa III:n suosikki ja kreiviksi ylentämä 
Adolph Fredrik Munck karkotettiin Ruot-
sista 1700-luvun lopulla. Hänestä tuli en-
simmäinen Italiaan pysyvästi muuttanut 
suomalainen.

Suomalaiset kuvataiteilijat Italiassa

Suomalaiset kuvataiteilijat opiskelivat 
Tukholman taideakatemiassa vielä Venäjän 
vallan alkuaikoina. Ranskaan ja Italiaan 
mentiin harjoittamaan jatko-opintoja. Aka-
temian kultainen mitali merkitsi voittajalle 
kuuden vuoden ulkomaanmatka-apurahaa. 
Sääntöjen mukaan taiteilijan olisi pitänyt 
oleskella ensin kolme vuotta Pariisissa ja 
loput ajasta Roomassa.41

Käytännössä matkan pituus ja kohteet 
vaihtelivat. Apurahat olivat pieniä, mut-
ta myös varakkaat yksityishenkilöt tukivat 
taiteilijoita matka-avustuksin. Suomeen sti-
pendijärjestelmä syntyi vuonna 1846 perus-
tetun Suomen Taideyhdistyksen myötä. Se 
jakoi matka-avustuksia niin mainetta jo saa-
vuttaneille kuin nuorillekin kuvataiteilijoil-
le. Victor Hoving testamenttasi Taideyhdis-
tykselle huomattavan rahasumman vuonna 
1878, ja ns. Hovingin stipendin turvin mm. 
Akseli Gallén,42 Pekka Halonen ja Elin Da-
nielson tulivat Italiaan. Vuonna 1863 se-
naattikin alkoi jakaa matka-apurahaksi tar-
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koitettua valtionstipendiä, jonka ensimmäi-
senä saajana oli Walter Runeberg.43

Lyhyiden matkojen aikana taiteilijat ja 
kirjailijat majailivat vaatimattomissa hotel-
leissa tai täysihoitoloissa varsinkin oleskel-
lessaan Rooman tai Firenzen ulkopuolella. 
Pidempää oleskelua varten vuokrattiin jol-
tain italialaiselta perheeltä tai leskirouvalta 
huone tai kokonainen huoneisto varsinkin, 
jos perhe oli mukana matkalla. Pitempiai-
kaista työskentelyä varten monet hankkivat 
myös oman ateljeen.44

Naismaalarit hakeutuivat yleensä sa-
maan asuntoon, missä kaupungissa aiem-
min olleet suomalaiset olivat majailleet, tai 
jakoivat huoneen keskenään, kuten Helene 
Schjerfbeck ja Ada Thílen.45 Firenzessä mo-
net naistaiteilijat asuivat Signora Malevol-
tin vuokraamassa huoneessa Via Naziona-
lella.46 Jotkut suomalaiset taiteilijatkin tarjo-
sivat majapaikan uudelle tulokkaalle. Akseli 
Gallénin oppilaana ollut Hugo Simberg ma-
jaili Gallénien luona, ja Juhani Aho majoitti 
luonaan mm. Halosia.47 Suomalaiset ja poh-
joismaiset kuvataiteilijat seurustelivat enim-
mäkseen maanmiestensä tai muiden poh-
joismaalaisten kanssa. Vielä 1950-luvulla 
kirjailija Kersti Bergroth (1886–1975), joka 
asui viimeiset parikymmentä elinvuottaan 
Italiassa, totesi: ”Skandinaavi pysyi skandi-
naavina Roomassakin. Hän seurusteli tus-
kin ollenkaan roomalaisten kanssa. Hän ei 
ymmärtänyt heidän kieltään, eikä oikeas-
taan uskonut heidän olemassaoloonsa.”48

Ensimmäiset suomalaistaiteilijat 
Roomassa

Suomen ensimmäiseksi kuvanveistäjäk-
si mainittu alaveteliläinen Erik Cainberg 
(1771–1816) tuli vuonna 1802 Tukholman 
Kuninkaallisen taideakatemian stipendin 
turvin ensin Genovaan ja sitten Roomaan, 
minne hän jäi peräti seitsemäksi vuodeksi. 

Palattuaan Ruotsiin Cainberg sai tehtäväk-
seen Turun Akatemian uuden rakennuksen 
koristamisen reliefeillä. Kuuden korko-
kuvan sarja valmistui vähän ennen hänen 
kuolemaansa vuonna 1816.49

Turkulainen taidemaalari Alexander 
Lauréus (1783–1823) tuli heinäkuussa 
1820 Roomaan. Marraskuussa 1823 suo-
malainen kuoli yllättäen kuumetautiin, 
mistä hänen ystävänsä syyttivät taitamat-
tomia lääkäreitä. Hänet haudattiin Rooman 
protestanttiselle hautausmaalle.50

Uudenkaupungin pormestarin poika 
Robert Wilhelm Ekman (1803–1873) saa-
pui Italiaan Pariisista vuoden 1840 lopul-
la. Hän asui ensin Subiacossa, josta käsin 
hän kävi Roomassa. Vuonna 1842 Ekman 
lähti vuoden kestäneelle matkalle Napoliin 
ja Firenzeen, missä hän kopioi taideteoksia 
museoissa ja kirkoissa useita kuukausia, ja 
sieltä Venetsiaan. Maalauksissaan hän ku-
vasi Lauréuksen tavoin tavallisen kansan 
elämää, rosvoluolia, täpötäysiä viinitupia, 
kukkaistyttöjä sekä kylämaisemia Subia-
cossa ja muualla. Roomassa kävi silloin 
myös suomalainen tehtailija J.F.M. Hisin-
ger, jolle Ekman sai myytyä nukkuvaa ryö-
väriä esittävän taulunsa.51

Walter Runeberg (1838–1906) tuli Roo-
maan vuonna 1862. Hän asui ja työskenteli 
”taiteen kotimaassa” neljätoista vuotta, pää-
asiassa Roomassa. Skandinaavisessa taitei-
lijasiirtokunnassa hän oli keskeinen hahmo, 
eräänlainen Thorvaldsen kakkonen.52

Taidemaalari Severin Falkman (1831–
1889) asui Roomassa vuosina 1864–1870. 
Hän sopeutui hyvin italialaiseen elämään 
ja kävi ystäviensä kanssa myös Rooman lä-
hiseuduilla mm. Subiacossa, Nemi-järvellä 
ja Tivolissa.53

Roomaan vuonna 1872 tullut kuvan-
veistäjä Robert Stigell (1852–1907) oli 
jonkin aikaa marmorinhakkaajan opissa, 
ja aloitti sitten nelivuotiset opintonsa San 
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Lucan akatemiassa. Hän jäi vielä vuodeksi 
Italiaan, ennen kuin lähti jatkamaan opin-
tojaan Pariisiin.54 Vuonna 1873 Roomaan 
tullut Johannes Takanen (1849–1895) jäi 
sinne loppuiäkseen.55

Victoria Åberg (1824–1892), yksi Suo-
men ensimmäisistä naistaiteilijoista, asui 
Weimarissa mutta teki sieltä käsin lukuisia 
maalausmatkoja Italiaan 1860-luvun lopul-
ta lähtien. Siitä saikin alkunsa hänen ”pu-
naisten Italian maisemiensa” kausi.56

Kultakauden (1880–1910) mestareita ja 
taiteilijoita

1890-luvulla alkoi kuvataiteilijoiden en-
simmäinen Firenzen kausi. Sitä ennen oli 
mm. taidemaalari Wladimir Swertsloff elä-
nyt useita vuosia Firenzessä ja kuollutkin 
siellä vuonna 1888. Auguste Rodinin oppi-
laana ja assistenttina Pariisissa ollut kuvan-
veistäjä Sigrid af Forselles asui Firenzessä 
vuosina 1886–90.57

Suomalaisia taiteilijoita kiehtoivat 
ennen kaikkea renessanssia edeltäneet 
1300-luvun taiteilijat ja varhaisrenessans-
sin edustajat 1400-luvulla, kuten Giotto, 
Ambrosio Lorenzetti, Fra Angelico, Piero 
della Francesca, Benozzo Gozzoli, joiden 
töitä kopioitiin ahkerasti. Sienan, Firenzen, 
Pisan ja Arezzon freskot miellyttivät enem-
män kuin Vatikaanin tai Venetsian.

Akseli Gallén (1865–1931) tuli vuonna 
1897 perheensä kanssa Italiaan ja vuokrasi 
huvilan Firenzestä.58 Sieltä Gallén teki ret-
kiä mm. Roomaan, Orvietoon, Pisaan, Cap-
rin saarelle, Pompeihin ja Vesuviukselle 
sekä Venetsiaan, missä hän kävi lasitehtais-
sa saamassa virikkeitä lasimaalauksiinsa. 
Hän opetteli matkallaan myös freskomaa-
laustekniikan tulevia seinämaalauksiaan 
varten, samalla kun kaksivuotias Kirsti-ty-
tär melkein oppi puhumaan italiaa.59 Gallén 
kokeili fresko-tekniikkaa heti Ruovedelle 

palattuaan. Tulokset olivat nähtävissä Pa-
riisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900. 
Siellä hänellä oli apulaisinaan Albert Geb-
hard, Carl Bengts ja Gabriel Engberg, jotka 
siirtyivät seuraavana vuonna Firenzeen.60

Vuonna 1904 Gallén matkusti Wienin 
kautta Italiaan ja sieltä edelleen Espanjaan. 
Vuoden 1914 keväällä hänet oli kutsuttu 
Venetsian XI biennaaliin, jossa hänellä oli 
oma näyttelyosasto. Yleisö kiinnostui Gal-
lénin töistä, ja Italian opetusministeriö tilasi 
taiteilijalta omakuvan Uffizin galleriaan.61

Ellen Thesleff (1869–1954) oleske-
li useita pitkiä jaksoja Italiassa vuosina 
1893–1939.62 Talvet hän vietti yleensä Fi-
renzessä ja kesät rannikolla Forte dei Mar-
missa. Ensimmäisen matkansa jälkeen hän 
toi Italiaan myös kaksi sisartaan ja vanhan 
äitinsä, mikä varmaan myötävaikutti hänen 
viihtymiseensä. Suomalaisista taiteilijois-
ta hän sopeutuikin parhaiten Italiaan, hal-
litsi italian kielen, tunsi italialaisen arjen ja 
tavallisen elämän, eikä se voinut olla hei-
jastumatta hänen taiteeseensakin. Hän kävi 
myös mm. Roomassa, Venetsiassa, Geno-
vassa, Napolin seudulla ja Taorminassa.63

Helene Schjerfbeck tuli Italiaan veljen-
sä kanssa talvella 1889–90 ja kävi mm. To-
rinossa, Milanossa, Genovassa, Roomas-
sa ja Firenzessä,64 jonne hän palasi vuonna 
1894 päästäkseen eroon masennuksestaan ja 
taiteellisesta lamastaan.65 Neljän kuukauden 
oleskelun aikana hän jäljensi mm. Fra An-
gelicon, Lippin, Botticellin ja Giorgionen 
teoksia osittain Suomen valtion tilaustöinä. 
Firenze oli hänelle pettymys, mutta Fiesolen 
pikkukaupungissa hän maalasi hienostunei-
ta maisemia ja kansankuvauksia.66

Juho Rissanen (1873–1950) matkusti 
vuonna 1900 Firenzeen ja oppi siellä uu-
den akvarellitekniikan. Vuonna 1903 toi-
sella matkallaan hän opiskeli Firenzes-
sä Filadelfio Sinin akatemiassa ja kokeili 
freskotekniikkaa mm. hotellihuoneessaan 
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pienessä Stazzeman vuoristokylässä sekä 
erään yksityiskodin seinään Firenzessä.67

Magnus Enckell (1870–1925) oli Itali-
assa viidesti vuosien 1984 ja 1920 välise-
nä aikana.68 Hänkin omaksui matkoillaan 
freskomaalaustekniikan ja hänen askeetti-
nen väriasteikkonsa laajeni. Erityisen sävä-
yksen häneen tekivät Pompeijin freskot.69

Eero Järnefelt (1863–1937) opiskeli Ita-
liassa 1890-luvulla ja kävi Roomassa usei-
ta kertoja 1920- ja 1930-luvulla perheensä 
kanssa ja vielä viimeisen kerran Saimi-vai-
monsa kanssa vuonna 1937. Mm. Helsingin 
Johanneksen kirkon alttaritaulu, joka kuvaa 
Paavalin kääntymystä, valmistui Roomassa 
taiteilijan vuokraamassa ateljeessa.70

Pekka Halonen (1865–1933) tuli vuonna 
1896 italiankielentaitoisen vaimonsa ja Al-
bert Gebhardin kanssa Firenzeen, missä sil-
loin jo oleskelivat Elin Danielson ja Viktor 
Malmberg ja myöhemmin myös Eero Jär-
nefelt. Vuoden 1897 alussa Haloset lähtivät 
Roomaan ja sieltä Napoliin, Pompeijiin ja 
Sorrentoon, missä Halonen teki muutaman 
maalauksenkin. Sen jälkeen Halonen oles-
keli vielä pari kuukautta yksin Firenzessä 
työskennellen vuokraamassaan ateljeessa., 
missä syntyivät osittain alttaritaulut Mik-
kelin ja Kotkan kirkkoihin. Vuonna 1903 
Haloset tulivat uudelleen Italiaan ja asuivat 
enimmäkseen Juhani Ahon perheen luona 
San Miniatolla Firenzessä.71

Hugo Simberg palasi vuonna 1903 Itali-
aan tutkimaan varhaisrenessanssin fresko-
ja silmälläpitäen Tampereen tuomiokirkon 
yleiskoristelua, jonka hän oli saanut tehtä-
väkseen Magnus Enckellin kanssa. Sim-
bergin tuotannossa onkin havaittavissa vai-
kutteita varhaisen renessanssin maalarei-
den töistä.72

Katukahvila-aiheisia maalauksia tehnyt 
Valle Rosenberg (1891–1919) tuli vuonna 
1915 nuorikkonsa kanssa Italiaan ja kävi 
myös Sisiliassa, ennen kuin asettui pysy-

västi Roomaan. Siellä hän harjoitti antiik-
kikauppaa ja osallistui myös elokuvan te-
koon. Vuonna 1919 hänet karkotettiin yl-
lättäen maasta vakoilusta epäiltynä.73

Wäinö Aaltonen (1894–1966) matkus-
ti ensimmäisellä ulkomaanmatkallaan Ita-
liaan keväällä 1923 vaimonsa Ainon kans-
sa. Roomassa hän tutustui kirkkoihin, pa-
latseihin ja taidekokoelmiin. Kirjeessään 
tuntemattomalle vastaanottajalle Aaltonen 
totesi Michelangelon veistosten olleen täy-
dellinen pettymys, Mooseskin. 

... mutta se sikstiiniläinen kappeli oli vä- ¸
hällä viedä miehen istualleen (...) kahdesta 
syystä, ensiksikin kun rupiaa katselemaan 
kattoon ja taivuttaa aina vain enemmän ja 
enemmän päätänsä taaksepäin ja toiseksi, 
että se on niin kaunis.74

Aaltonen työskenteli kolme kuukautta mi-
nisteri Herman Gummeruksen asunnon, 
Via Vicenza 25, pihalla olleessa autotallis-
sa, jossa valmistui mm. Jättikahlaajan kip-
si. Viisi veistosta punkteerattiin Italiassa. 
Hän tutustui matkallaan myös modernisti-
siin taidevirtauksiin ja italialaisiin taiteili-
joihin ja hankki runsaasti modernia taidetta 
käsittelevää kirjallisuutta.75

Ennen toista maailmansotaa Aaltonen 
vieraili Rooman matkojensa aikana usein 
Liisi Karttusen luona, joka auttoi häntä 
monissa pulmatilanteissa. Karttunen selvit-
ti Aaltosen sekavia raha-asioitakin italia-
laisten pankkien kanssa, kun Carraran kuu-
lua marmoria Suomeen tilannut maestro ei 
ollut noudattanut sovittua maksuaikatau-
lua. Kerran Karttunen joutui hakemaan ku-
vanveistäjän poliisiasemaltakin. Aaltosen 
lonkalla oli heilunut suomalainen puukko, 
jollaista ei julkisella paikalla saanut kan-
taa. Eikä poliisiasemalla kukaan tietenkään 
ollut ymmärtänyt Aaltosen suomenkielistä 
selitystä: ”Sehän on mun leipäveihteni”.76
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Sodan jälkeenkin Aaltonen kävi vielä 
useita kertoja Italiassa, mm. vuonna 1953, 
jolloin hän edusti Tyko Sallisen kanssa 
Suomea Venetsian biennaalissa. Vuonna 
1961 hänet kutsuttiin Carraran kansainväli-
sen taiteilijayhdistyksen kunniajäseneksi.77

Suomalaiset kirjailijat ja kääntäjät 
löysivät Italian

Esteetikko-kirjailija Fredrik Cygnaeus 
(1807–81) oli jo vuosina 1844–46 lähes 
puolitoista vuotta Italiassa ja oleskeli Si-
siliassa kesä-syyskauden 1845, omien sa-
nojensa mukaan elämänsä onnellisimman 
jakson.78 Sen sijaan Zachris Topeliuksen 
jouluna 1853 kirjoittamat sanat rakastet-
tuun Sylvian joululauluun eivät syntyneet 
Sisiliassa, kuten aiemmin uskottiin. Tosi-
asiassa Topelius poikkesi Italiassa vasta 
vuonna 1876 eikä hän silloinkaan käynyt 
Firenzeä etelämpänä.79

1880-luvun puolivälissä J.H. Erkko kir-
joitti Roomassa runonsa Pincion kukat. Hä-
nen veljensä Elias, lupaava runoilija hän-
kin, oleskeli 1880-luvun lopulla Meranos-
sa, missä hän yllättäen kuoli ja sai viimei-
sen leposijansa. Sinne riensi J.H. Erkkokin 
kunnioittamaan veljensä muistoa.80

Useita pitkiä jaksoja Italiassa vuosina 
1893–1938 oleskellut, suomenruotsalai-
nen Aline Pipping (1963–1963) teki ita-
lialaista kirjallisuutta tunnetuksi Suomes-
sa ja Ruotsissa. Hän käänsi mm. Giosue 
Carduccin runoja ruotsiksi. Jotkut väit-
tävät jopa runoilijan saaneen kirjallisuu-
den Nobel-palkintonsa vuonna 1906 juu-
ri tuon käännöksen ansiosta.81 Pipping 
käänsi ruotsiksi myös mm. Danten Juma-
laisen näytelmän, joka julkaistiin ensin 
vuonna 1924 ja vielä tarkistettuna kään-
nöksenä hänen kuolemansa jälkeen vuo-
sina 1965–68.82

Roomassa voi kulkea monen suoma-
laisen kirjailijan jalanjäljissä. Eino Leinon 
suosimassa Café Grecossa, joka oli jo en-
nestään pohjoismaalaisten kuvataiteilijoi-
denkin suosima paikka, voi nauttia kirjal-
liset cappuccinot. Leino jätti lähtemättö-
män jälkensä Roomaan oleskeltuaan siel-
lä vain kolmisen kuukautta. Muistona mat-
kasta komeilee Castel Sant´Angelon ja oi-
keuspalatsin lähellä, Tiber-joen rantakadun 
varrella sijaitsevan talon seinällä Leinolle 
omistettu muistotaulu. Siinä kerrotaan hä-
nen suomentaneen Danten Jumalaista näy-
telmää talossa, jossa siihen aikaan oli suo-
malaisten suosima Pensione Buranelli.83

Leino oli lähtenyt karkuun kotimaan juo-
nitteluja ja ylenmääräisiä töitään ulkomaille 
ja saapunut silloisen rakastettunsa, L. Oner-
vana tunnetun runoilija Onerva Lehtisen84 
kanssa joulukuussa 1908 Roomaan, min-
ne he jäivät talvikaudeksi. He majoittuivat 

Eino Leino asui tässä talossa talvella 1908–
1909 kääntäessään Danten Jumalallista näytel-
mää. – Kuva: Ritva Viertola-Cavallarin arkisto.
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pensionaatti Buranelliin, missä ennestään 
jo asuivat Santeri Ivalo perheensä ja Aar-
ni Kouta vaimonsa Elsa Roschierin kanssa. 
Roomassa oli silloin Liisi Karttusen lasku-
jen mukaan neljätoista suomalaista.85

Vatikaanin arkistossa tutkimuksiaan 
tehnyt Henry Biaudet opasti Leinoa ja 
muita suomalaisia Roomaan tutustumises-
sa. Suomalaiset hakivat toistensa seuraa ja 
viettivät melkein päivittäin yhdessä iltaa 
viinituvissa ja aterioiden.86

Juhani Aho oli ensimmäisiä Firenzeen 
matkustaneita suomalaisia kirjailijoita. 
Hän oleskeli siellä vuonna 1893 taidemaa-
lari-vaimonsa Venny Soldan-Brofeldtin 
kanssa useita kuukausia kirjoittaen Papin 
perhe-romaaniaan.87 Vuonna 1903 hän tuli 
uudelleen Italiaan lähdettyään perheensä 
kanssa vapaaehtoiseen maanpakoon. Hä-
nen lehtimiesveljensä Pekka Brofeldt oli 
saanut karkotusmääräyksen kriittisten kir-
joitustensa vuoksi, ja Aho epäili olevansa 
itsekin Bobrikovin mustalla listalla.88

Vietettyään kesän Tirolissa Aho tuli 
perheineen talveksi Venetsian kautta Firen-
zeen, mistä hän kirjoitti ystävälleen Eliel 
Aspelin-Haapkylälle 15.1.1904: 

Asumme vähän matkaa Viale Collista  ¸
San Miniaton takana yksinäisessä vanhassa 
talossa viinitarhoineen ja oliivipuistoineen. 
Minulla on oma vinttikammarini, tornihuo-
ne, josta raput vievät suoraan katolle, altta-
rille, mistä näen – kaiken maailman ihanuu-
den: Koko Firenzen ja puolet Toscanaa! 89

Juhani Ahon tilapäisestä Firenzen kodista 
tuli vilkas kulttuurinvaihdon keskus. Siellä 
kävi suomalaisten lisäksi italialaisia Suo-
men ystäviä, mm. Domenico Comparetti, 
Kalevalan ja suomalaisen kansanrunouden 
tuntija sekä Paolo Emilio Pavolini, joka oli 
kääntänyt italian kielelle Kalevalan ja Alek-
sis Kiven Lean.90

Joel Lehtonen tuli ensi kerran Italiaan 
tammikuussa 1907. Asunnon hänelle oli 
hankkinut Liisi Karttunen, joka siihen ai-
kaan valmisteli väitöskirjaansa Italiassa.91 
Lehtonen tapasi Roomassa myös jesuiit-
takoulua käyneen luokkatoverinsa Adolf 
Carlingin ja tohtori Henry Biaudet´n, 
joka auttoi häntä Boccaccion Decamero-
nen suomennokseen tarvittavan tausta-ai-
neiston hankinnassa. Lehtonen puolestaan 
hoiti Biaudet´n kontakteja Suomen leh-
distöön.92 Lokakuussa 1908 Lehtonen kir-
joitti Firenzestä: ettei aio kääntää Boccac-
cioa, vaikka Biaudet oli häntä siihen hä-
tistämässä. ”Boccacciosta minä nautin it-
sekseni...” 93

Italiassa jo vuosina 1909 ja 1927 käynyt 
Turun yliopiston professori V.A. Koskennie-
mi kutsuttiin vuonna 1938 esitelmöimään 
Rooman, Napolin, Firenzen, Bolognan ja 
Padovan yliopistoissa. Runoilijaprofessorin 
italiankielisen esitelmän aiheena oli ”Suo-
malainen runous itsenäisyystaistelun kärjes-
sä”. Pari kuukautta kestänyt Italian vierailu 
uutisoitiin italialaisissa lehdissä näyttäväs-
ti. Vuonna 1954 Koskenniemi oli uudelleen 
Italiassa, Suomen Rooman instituutin ava-
jaisten kunniavieraana Villa Lantessa.94

Mika Waltari oli matkustanut Italiaan jo 
nuorukaisena 1920-luvulla. Sodan jälkeen 
hän kävi toistuvasti Italiassa paitsi kerää-
mässä aineistoa teoksiinsa myös lomaile-
massa. Lokakuussa 1953 Italiassa oli Si-
nuhe-elokuvan ansiosta todellinen Walta-
ri-kuume ja Sinuhe-kirjan ostobuumi. Juu-
ri niihin aikoihin kirjailija oli lomalla Itali-
assa Johannes Angeloksen kirjoitusurakan 
jälkeen. Valvottuaan päiväkausia hän jou-
tui lopulta unettomuuden takia kuukaudek-
si milanolaiseen sairaalaan. Italialaislehdet 
kertoivat siitä isoin otsikoin. 

Waltari oli jäänyt yksin Milanoon. Ta-
vattuaan kustantajansa hän oli kiirehtinyt 
Linaten lentokentälle Malpensan asemesta, 
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missä Marjatta-vaimo häntä turhaan odot-
ti ja lensi sitten yksin Suomeen matkatava-
roiden kanssa. Sairaalasta päästyään kirjai-
lija teetti itselleen uusia vaatteita Barattal-
la, jolta hän jatkossakin hankki asunsa.95

Elina Vaaralle Italiasta oli tullut melkein 
toinen koti, missä syntyi suurin osa hänen 
kirjallisesta tuotannostaan. Siellä hän kään-
si myös Tasson Vapautetun Jerusalemin ja 
Danten Jumalaisen näytelmän sekä 49 ita-
lialaisen runoilijan tuotantoa. Ensimmäisen 
matkan hän teki vuonna 1939 tyttärensä ja 
Italiaan liittyvästä tuotannostaan tunnetun 
miehensä, Tatu Vaaskiven kanssa. Varsinai-
set työmatkansa Vaara teki vuosina 1949–
50 Sisiliaan, 1951–53 Sorrentoon ja Roo-
maan ja 1961–62 jälleen Sisiliaan. Vuon-
na 1964 hän vastaanotti Firenzen Palazzo 
Vecchiossa arvostetun Dante-mitalin.96

Lisäksi Elina Vaara on saanut muisto-
laattansa Cardello-nimiseen ravintolaan, 
joka sijaitsee samannimisen kadun varrel-
la lähellä Colosseumia. Laatassa todetaan: 
Elina Vaara, suomalainen runoilija käänsi 
talvella 1952–53 Roomassa Torquato Tas-
son Vapautettua Jerusalemia ja vietti paljon 
ajastaan tämän ravintolan lämmössä. Hän 
kirjoitti siitä päiväkirjassaankin. 97

Ahkera Italian kävijä oli myös piirtä-
jä-kirjailija Henrik Tikkanen, joka kuvitti 
itse mainioilla piirroksillaan Italian vaiku-
telmista kertovat kirjansa. Erityisesti häntä 
kiehtoivat etruskit, joita hän sanoi vanhoik-
si ystävikseen, ja joiden muinaiseen kult-
tuuriin hän tutustui monilla matkoillaan.98

Suomalaiset arkkitehdit ja 
taidemuotoilijat Italiassa

Opintomatkat ovat olleet olennainen osa 
myös arkkitehtien opiskelua 1600-luvulta 
lähtien. Pariisin parhaat pääsivät vuodeksi 
Roomaan, minne siitä pitäen on matkustettu 

aina. Vain sodat rajoittivat opintomatkailua. 
Sukupolvesta toiseen arkkitehdit ovat tutki-
neet ja piirtäneet antiikkia, ennen kaikkea 
Italian ja Kreikan monumentteja, raunioita, 
kaupunkeja ja maaseutua, ja se on inspiroi-
nut heitä uudentyyppisiin toteutuksiin.

Autonomian ajan intendenttikonttorin 
ensimmäinen johtaja, Suomeen pysyväs-
ti asettunut Charles Bassi oli ollut Italias-
sa seitsemän vuotta täydentämässä sivis-
tystään Ruotsin kuninkaan matkastipendil-
lä. Hän oli yksi niistä monista italialaisis-
ta, joita 1500-luvulta lähtien oli ollut Suo-
messa ennen kaikkea linnoitusten raken-
nustöissä. Bassi suunnitteli kirkkoja sekä 
lukuisia yksityisiä ja julkisia rakennuksia, 
mm. vanhan Turun Akatemian pääraken-
nuksen.99

Ennen muodollisen arkkitehtikoulu-
tuksen aloittamista Helsingin Teknillises-
sä reaalikoulussa vuonna 1863,100 arkki-
tehtejä koulutettiin intendenttikonttorissa, 
ja puuttuva muodollinen opetus korvat-
tiin ulkomaisilla opintomatkoilla. Jotkut 
kiersivät vain katselemassa nähtävyyksiä, 
kuten Carl Albert Edelfelt 1852–53, jon-
ka yhdistetty opinto- ja häämatka sekä ter-
veysloma keuhkotaudin hoitamiseksi ulot-
tui Italiaan asti.101

1920-luvulla merkittäviä Italian kävi-
jöitä olivat arkkitehdit Erik Bryggman ja 
P.E. Blomstedt, sekä arkkitehtipariskunta 
Hilding Ekelund ja Eva Kuhlefelt-Ekelund. 
Häämatkallaan talvikaudella 1921–22 he 
viipyivät Italiassa seitsemän kuukautta. 
Molempien teoksissa on nähtävissä italia-
laisen architettura minoren vaikutus.102

Vuonna 1949 professori Erkki Helamaa 
oli mukana Napolinlahdelle asti ulottuval-
la Euroopan matkalla, johon osallistui kol-
misenkymmentä hänen opiskelutoveriaan 
arkkitehtiosastolta. Vain viidellä matkalai-
sista oli ollut mukanaan kamera, luonnos-
lehtiö sen sijaan kaikilla.103
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Tapio Wirkkala voitti Milanon triennaalin 
pääpalkinnon Kantarelli-maljakollaan 1951. 
Se merkitsi kansainvälistä läpimurtoa.109 
1960-luvulla hän sai kutsun saapua muo-
toilemaan lasia maailmankuululle Veninil-
le Muranoon. Yhteistyö italialaisten kanssa 
jatkui parin vuosikymmenen ajan.110

Wirkkala on maininnut tärkeimmäksi op-
pi-isäkseen 1400-luvulla eläneen italialaisen 

taidemaalarin Piero Della Francescan.111 Ita-
liaa Wirkkala ei puhunut, mutta kieli ei hä-
nen mielestään ollut ongelma lasinpuhalta-
jien kanssa, kunhan sai heidät innostumaan 
ja uskomaan tehtäväänsä. – Lasitehtaassa 
muodostuu uunin ympärille työryhmä, joka 
ei paljon sanoja tarvitse, hän totesi.112

Milanon triennaalin pääpalkinnolla on 
palkittu myös mm. Nanny Still vuonna 

Italia ja sen kulttuuri olivat olleet Alvar Aal-
lolle (1898–1976) tärkeitä jo nuoruusvuosi-
na. Ensimmäinen hänen monista matkois-
taan Italiaan oli häämatka vuonna 1924 
Aino Marsio-Aallon kanssa, joka oli mu-
kana useimmilla muillakin Italian matkoil-
la kuolemaansa asti vuonna 1937.104 Aal-
to totesi itse Italian merkityksestä omalle 
työlleen vuonna 1954 italialaisessa Casa-
bella-lehdessä: ”Mielessäni on aina matka 
Italiaan. Voi olla kyse menneestä matkas-
ta, joka vielä elää muistissani, tai matkasta, 
jota olen tekemässä tai suunnittelemassa. 
Joka tapauksessa tuollainen matka on vält-
tämätön edellytys arkkitehdin työlleni.”105

Italiassa Aallon arkkitehtuuri saavut-
ti merkittävää huomiota. Vuonna 1933 hän 
menestyi  ensimmäisenä suomalaisena Mi-
lanon Triennaalissa.106 Ja hänen tuotannol-
leen omistettu näyttely vuonna 1965 Firen-
zessä johti lukuisiin toimeksiantoihin Itali-
assa. Aalto sai tehtäväkseen suunnitella 
parikymmentä työtä, mm. Sienan ja Firen-
zen kulttuurikeskukset. Ne raukesivat kui-
tenkin kahta poikkeusta lukuun ottamatta. 
Postuumisti, vuonna 1980, valmistui Bolog-
nan lähelle Riolan kirkko (kuvassa), jonka 
rakentamista oli ehdottanut Bolognan kar-
dinaali Giacomo Lercaro käytyään Aallon 
Firenzen näyttelyssä. Venetsian biennaali-
puistoon rakennettu Suomen paviljonki on 
ainoa Alvar Aallon elinaikana Italiaan val-
mistunut rakennus.107

Aallon merkkivuosi 1998 sai osakseen 
suurta huomiota Italiassa. Lukemattomat 
lehtiartikkelit oli omistettu hänen muistol-
leen. Mantovassa järjestettiin myös komea 
Aallon 100-vuotisnäyttely (30.8–22.11.). 
Pysyvämpänä muistomerkkinä on kuiten-
kin Torinossa merkkivuoden lopulla avattu 
Alvar Aalto-instituutti, Italian ensimmäinen 
arkkitehtuuri- ja muotoilumuseo.108

Alvar Aallon mielessä oli aina Italian matka
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1954113 ja Timo Sarpaneva vuosina 1954 
ja 1957. Wirkkalan tavoin myös Sarpaneva 
teki vuosia yhteistyötä Veninin kanssa.114

Sibelius Italiassa

Jean Sibelius matkusti ensimmäisen ker-
ran Italiaan elokuussa 1894, mutta ihastel-
tuaan Venetsiaa jonkin päivän hän joutui 
palaamaan Suomeen kaupungissa puhjen-
neen malaria-epidemian vuoksi.115 Kesä-
kuussa 1897 säveltäjämestari palasi Itali-
aan lapsuudenystävänsä Walter Konovin 
seurassa. Heinäkuun viidentenä hän kir-
joitti Ainolleen:

Olemme kolmatta päivää Firenzessä ja  ¸
kierrelleet museosta toiseen. Ihastuttavaa, 
ihastuttavaa. Uskon, että kaikella tällä on 
minulle suuri merkitys.116 

Sitten museot vaihtuivat Firenzeä ympäröi-
vään maaseutuun, ja Sibelius löysi etelästä 
aivan uuden valon ja uudet värit.

Vuoden 1900 lopulla koko Sibeliuksen 
perhe laittautui matkalle Italiaan. He ma-
joittuivat Genovan lahden rannalla sijaitse-
vaan Rapallon kylään Pensione Suisseen.117 
Täysihoitolasta tuli myöhemmin Hotel Si-
belius, jonka julkisivuun muurattiin vuon-
na 1965 muistolaatta säveltäjän satavuotis-
päivän muistoksi.118

Säveltäjällä ei ollut työrauhaa ainoas-
sa, perheen käytössä olleessa huoneessa. 
Hän vuokrasikin kauempaa vuorenrinteeltä 
tyhjän huvilan ja kävi siellä säveltämässä 
Toista sinfoniaansa. Sibeliukset viipyivät 
Rapallossa aina toukokuulle asti. Maalis-
kuussa Ruth-tytär sairastui lavantautiin.119 
Sibelius matkusti siinä vaiheessa yksin 
Roomaan Ainon ja tyttärien jäädessä Ra-
palloon. Maestro oli näkemästään haltiois-
saan ja ylisti sitä kirjeessään perheelleen:

Rooma on kaikista näkemistäni kau- ¸
pungeista kaunein ja aristokraattisin. Pal-
jon enemmän kuin Pariisi.120

Maaliskuussa 1923 roomalaisen musiik-
kiakatemian Santa Cecilian kunniajäsen 
Sibelius tuli konserttimatkalle Roomaan. 
Sävellyskonsertti pidettiin Euroopan kuu-
luisimmassa konserttisalissa Augusteossa, 
jonne mahtui kolmetuhantinen yleisö.121 
Maaliskuussa 1926 tehdyllä matkalla Sibe-
lius oleskeli myös Caprilla, missä ”Tapio-
lan sävellystyö pääsi hyvään vauhtiin.”122

Roomassa on Sibeliukselle omistettu 
katukin. Via Sibelius sijaitsee Santa Ma-
ria di Soccorso- nimisessä kaupunginosas-
sa, missä on myös Mozartille, Wagnerille, 
Brahmsille ja Bartokille nimetyt kadut.123 
Lisäksi Pantheonin lähellä olevan Gran Al-
bergo Minervan seinälle on ollut suunnit-
teilla muistolaatta, jossa kerrottaisiin Si-
beliuksen majailleen kyseisessä hotellissa 
Rooman matkoillaan.

Sotureita ja seikkailijoita

Suomessa elettiin 1860-luvulla kansallisen 
heräämisen aikaa, ja Italian kansannousul-
la oli suomalaisiin suorastaan sähköistä-
vä vaikutus. Euroopan vapaussymboliksi 
nousseesta Giuseppe Garibaldista tuli Suo-
messakin idoli. Tämän vapauttaessa Sisili-
aa vuonna 1860 saattoi Helsingissä ostaa 
miestä kuvaavia julisteita, mitaleja ja rin-
takuvia, ja moni poika sai kasteessa nimen 
Garibaldi.124

Kansojen vapauttamisesta haaveileva 
Herman Liikanen seurasi aktiivisesti Ga-
ribaldin toimintaa ja lähti varoituksista 
huolimatta Italiaan liittyäkseen Garibaldin 
joukkoihin. Hän saapui määränpäähän lo-
kakuussa 1861, kun oikeat taistelut olivat-
kin jo ohi. Hänet otettiin kuitenkin vapaa-
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ehtoisena kenraali Tynin johtamaan unka-
rilaislegioonaan, joka taisteli partisaani- ja 
rosvojoukkoja vastaan Roomassa.125

Unkarilaiskenraali aikoi vapauttaa Itä-
vallan herruudesta Venetsian lisäksi myös 
Unkarin. Unkarilaislegioona ei kuitenkaan 
ehtinyt kunnolla toimia, kun Italia oli jo yh-
distetty. Luutnantti Herman Liikanen pala-
sikin Suomeen huhtikuussa 1862.126

Muistona Herman Liikasen Italian ret-
kestä on professori Roberto Wisin lahjoit-
tama Herman Liikasen rintakuva Villa Lan-
ten portin vieressä Gianicolossa.127

Myös yksi J.L. Runebergin pojista, Lo-
renzo, halusi lähteä Italiaan vapaaehtoise-
na. Kansallisrunoilija vaati kuitenkin, että 
nuorukainen hankkisi ensin itselleen up-
seerinarvon, eikä tämä ehtinyt matkaan en-
nen rauhan solmimista.128

Pariisin maineikkaassa College de Fran-
cessa opiskellut Carl August Weurlander oli 
liittynyt monien opiskelijatoveriensa tavoin 

vapaaehtoisena Ranskan armeijaan vuonna 
1859 ja taistellut Sardinian puolella Itäval-
taa vastaan puhjenneessa sodassa. Muistora-
ha rinnassaan sodasta palannut Weurlander 
opiskeli englantia Lontoossa, kun hän sai 
kuulla Garibaldin joukkoineen rientäneen 
auttamaan kapinaan noussutta Sisiliaa.129

Suomalainen purjehti Sisiliaan taskus-
saan vaikutusvaltaisen englantilaistutta-
van suosituskirje, mutta sotatoimet olikin 
jo siirretty mantereelle. Sinne Weurlander-
kin kiirehti värväytyäkseen vapaaehtoisena 
vuoristojääkäreihin Cosenzassa.130

Hän osallistui useihin taisteluihin Mo-
lempain Sisiliain kuningaskunnan kukis-
tamiseksi ja liittämiseksi Italian kunin-
gaskuntaan. Helmikuussa 1861 kersantti 
Weurlander sai upseerinvaltakirjan, ja hä-
net mainittiin jopa kuningas Viktor Ema-
nuelin päiväkäskyissä.131 Jonkin aikaa hän 
ehti opiskella italiaakin Torinossa, kunnes 
tuli komennus Napoliin ”Garde mobileen”. 
Loppuvuoden 1861 vänrikki Weurlander 
miehineen ajoi Napolin lähistöllä takaa 
”rosvojoukkoja”, joiden uskotaan olleen 
pääasiassa Kirkkovaltion nimissä taistelua 
jatkavia partisaaneja.132

Syyskesällä 1862 luutnantiksi ylennet-
ty Weurlander sai siirron kenraali Istvan 
Türrin unkarilaiseen legioonaan ja osallis-
tui ilmeisesti myös Garibaldin yritykseen 
vallata Rooma.133

Weurlandia ei ajanut Italiaan haave kan-
sojen vapaudesta, vaan taistelun ja seikkai-
lun halu. Samaa kerrotaan lukuisiin sotiin 
eri puolilla maapalloa osallistuneesta suo-
malaisesta Waldemar Beckeristä (1840–
1907), joka oli palvellut myös paavin hen-
kivartiostossa.134

Suomen itsenäisyyden alkuvuosina To-
rinon sotilasakatemia kilpaili Ranskan 
opinahjojen kanssa suomalaisten upseerien 
jatkokoulutuspaikkana. Vuonna 1924 siellä 
opiskeli Sotakorkeakoulun johtajaksi mää-

Herman Liikanen on saanut rintakuvansa Villa 
Lanten muiden Garibaldin sotilaiden joukkoon. 
– Kuva: Ritva Viertola-Cavallarin arkisto.



Ritva Viertola-Cavallari – 425 

rätty eversti Aarne Sihvo,135 joka puuhasi 
valtion vuoden 1925 talousarvioon soti-
las-attashean viran perustamista Roomaan. 
Myös meripuolustuksen esikuntapäällik-
könä vuosina 1932–1936 ja laivaston ko-
mentajana sotavuodet toiminut Eero Raho-
la oli viettänyt 1920-luvulla monta vuotta 
Italian meriakatemian kursseilla.

Tammikuussa 1934 Välimerellä purjeh-
tinut Suomen laivaston koululaiva Suomen 
Joutsen teki laivastovierailun Napoliin.136

Ensimmäiset Italiaan kotiutuneet 
suomalaiset

Adolph Fredrik Munck (1749–1831)

Ensimmäinen Italiassa vakituisesti asunut 
suomalainen oli Mikkelin Rantakylässä 
syntynyt ja ansioistaan kreiviksi ylennet-
ty ylitallimestari Adolph Fredrich Munck. 
Kuningas Kustaa III:n hoviherrana ja neu-
vonantajana toiminut Munck joutui ku-
ninkaan kuoltua vuonna 1792 lähtemään 
maanpakoon Ruotsista syytettynä Kustaa 
III:n toimesta väärennettyjen ruplien levit-
tämisestä.

Hän valitsi asuinmaakseen Italian, kos-
ka hänellä oli ollut suhde ja pari lastakin 
italialaisen laulajattaren kanssa. Avioliittoa 
hän ei kuitenkaan naisen kanssa solminut. 

Munck eli maanpaossa Italiassa kuole-
maansa asti, lähes 40 vuotta. Suurimman 
osan ajasta hän asui Massan kaupungissa 
Toskanan ja Ligurian rajalla. Kreivi Adol-
fo Federico Munck oli hankkinut omis-
tukseensa kuuluisan Villa Massonin. Upe-
an huvilan ja sitä ympäröivän puutarhan 
kunnostamiseen hupenivat kreivin rahat, 
ja hän joutui viimeisinä vuosinaan myy-
mään huvilan rahapulan takia. Historialli-
nen huvila on nyt Massan kaupungin hal-
linnassa.137

Johannes Takanen (1849–1885)

Virolahdella syntyneen Johannes Takasen 
jo varhain ilmenneet kuvanveistolahjat vei-
vät hänet vuonna 1867 Kööpenhaminan 
taideakatemiaan ja sieltä vuonna 1873 Roo-
maan,138 jossa siihen aikaan olivat myös 
Robert Stigell ja Walter Runeberg. Hän ys-
tävystyi Stigellin kanssa ja vuonna 1874 he 
vuokrasivat yhdessä pienen ateljeen Vicolo 
delle Lavandaien varrella.139

Vuonna 1879 Takanen avioitui italialai-
sen Giacinta Biavascon kanssa, johon hän 
oli tutustunut pian Italiaan tulonsa jälkeen. 
Pariskunta sai kolme lasta. Esikoinen, Kul-
lervo, kuoli aivan pienenä. Toivosta tuli 

Johannes Takasen (1849–85) Aino-patsas – ku-
ten hänen muutkin veistoksensa – lumosi kat-
sojat kauneudellaan. Lahjakas taiteilija kuo-
li Roomassa 36-vuotiaana puutteen ja sairau-
den murtamana. – Kuva: Ritva Viertola-Caval-
larin arkisto.
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isänsä lailla kuvanveistäjä. Perhe eli jatku-
vasti taloudellisissa vaikeuksissa taiteilijan 
tuotteliaisuudesta huolimatta.140

Takanen menehtyi vain 36-vuotiaana 
vuonna 1885 roomalaiseen kuumetautiin, 
joka oli ollut monille muillekin pohjois-
maalaisille kohtalokas.141 Hänen viimeinen 
leposijansa on Rooman protestanttisella 
hautausmaalla.

Takasen lesken, signora Giacintan kon-
taktit suomalaisiin eivät vielä katkenneet, 
sillä hän majoitti lukuisia suomalaisia ko-
tiinsa Via Gregoriana 13:ssa. Muun mu-
assa Takasen elämäkerran kirjoittaja Eliel 
Aspelin-Haapkylä sekä J.H. Erkko, Helmi 
Krohn miehineen ja J.J. Tikkanen majaili-
vat hänen kodissaan.142

Roomassa elää vielä parikymmentä ku-
vanveistäjä Johannes Takasen jälkeläistä, 
joista nuorimmat edustavat jo viidettä su-
kupolvea. Kolmellatoista on sukunime-
näänkin Takanen, joskin paino on italia-
laisittain toiseksi viimeisellä tavulla. Aina-
kin pojanpoika Giovanni Takanen ja hänen 
sisarensa Giacinta ovat olleet yhteydessä 
Suomeen ja suomalaisiin.143

Ida Lönnrot (1855–1915)

Elias Lönnrotin Ida-tytär myi isänsä kuol-
tua 1884 – tämän toivomuksen mukaisesti 
– heidän Lammin kotinsa. Hän kierteli kuu-
kausia ystäviensä luona Suomessa, ja lähti 
lopulta pitkälle ulkomaanmatkalle. Tarkoi-
tuksena oli kielitaidon parantaminen, mut-
ta myös halu paeta julkisuutta Lönnrotin 
ainoana eloonjääneenä tyttärenä.144

Kierreltyään Eurooppaa Ida opiskeli 
italian kieltä Roomassa vuosina 1892–95. 
Sitten hän ihastui Toscanan maisemiin ja 
asettui Sienaan. Ensin hän vuokrasi itselleen 
huoneet, mutta osti sitten parin englantilai-
sen ystävättären kanssa talon Porta Camol-
lian läheltä.145 Ida sai vastikkeena isänperin-

töön liittyvistä lahjoituksista valtioneläkettä 
ja saattoi myöhemmin taloudellisesti oma-
varaisena lunastaa koko talon itselleen.146

Viimeiset kuusi elinvuottaan Ida oli täy-
sin sokea ja muutenkin kivulloinen. Hän 
kuoli kotonaan heinäkuussa 1915. Hänen 
viimeinen leposijansa on Sienan Laterano-
hautaus maalla.147 

Elin Danielson-Gambogi (1861–1919)

Noormarkussa syntynyt Elin Danielson-
Gambogi kuului Suomen maalaustaiteen 
kultakauden maalareihin. Häntä pidettiin 
jopa Akseli Gallen-Kallelan veroisena. Sen 
aikuisista naistaiteilijoista hän oli maineel-
taan ehdottomasti hurjin: hän matkusteli 
yksin, rakasti juhlimista, poltti tupakkaa, 
joi viiniä ja maalasi alastonmallia jopa ul-
koilmassa.148 Hän oli tiettävästi myös en-
simmäinen italialaisen kanssa avioitunut 
suomalainen nainen.

Danielson oli lähtenyt taidetta opiskele-
maan Helsinkiin jo 15-vuotiaana ja myö-
hemmin Pariisiin, mistä hän matkusti Ita-

Elin Danielson-Gambogi ei koskaan oppinut 
kunnolla puhumaan italiaa. – Kuva: Ritva Vier-
tola-Cavallarin arkisto.
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liaan vuonna 1895. Seuraavana vuonna hä-
nellä oli näyttely Firenzessä yhdessä Eero 
Järnefeltin, Pekka Halosen, Viktor Malm-
bergin ja Albert Gebhardin kanssa.149

Pian Italiaan tultuaan Danielson meni 
naimisiin italialaisen maalarin Rafaello 
Gambogin kanssa. Aviopari asettui asu-
maan Torre del Lagoon ja myöhemmin Li-
vornon lähelle Antignanoon.150 Avioliitto 
oli sensaatio, olihan morsian sulhasta 13 
vuotta vanhempi.151 Italian kieltä taiteilija 
ei avioliitosta ja pitkästä Italiassa oleske-
lusta huolimatta koskaan oppinut kunnolla. 
Sanavarasto oli runsas, mutta sanat tulivat 
perätysten taivuttamattomina ja verbi aina 
perusmuodossa.152

Danielson-Gambogi oli suosittu muo-
tokuvamaalari ja kävikin sen vuoksi usein 
Suomessa. Hän ikuisti mm. Ahlströmin su-
vun jäseniä ja Maire Gullichsenin äidin. 
Italiassa hän sai virallisena tunnustuksena 
työstään Firenzen kaupungin rahapalkin-
non vuonna 1899,153 ja kaupungin taidemu-
seossa on yhä esillä hänen töitään.154

Italiassa on viime aikoina herännyt 
kiinnostus Elin Danielson-Gambogin tai-
teeseen, minkä seurauksena italialaisista 
yksityiskokoelmista on jo löydetty pari-
kymmentä hänen maalaustaan, joiden ole-
massaolosta Suomessa ei tiedetty mitään. 
Kyseiset maalaukset olivat olleet tiettäväs-
ti ensimmäistä kertaa esillä Livornon taide-
museon näyttelyssä vuonna 2002.

Suomen Livornon kunniakonsulin, Gio-
vanni Novellin aloitteesta Livornon kaupun-
gin kulttuuriviranomaiset päättivät pystyttää 
Elin Danielson-Gambogille ja hänen puoli-
solleen taidemaalari Raffaello Gambogille 
(1874–1943) uuden hautamonumentin, jon-
ka kustansi Fondazione della Cassa di Ris-
parmio di Livorno. Pariskunnan hauta oli 
ollut Livornon Misericordian hautausmaal-
la, mutta ajan myötä heidän hautakivensä 
oli kadonnut tietämättömiin. Uusi, kuvan-

veistäjä Antonio Vinciguerran suunnittele-
ma hautamuistomerkki paljastettiin juhlalli-
sesti Livornon kuuluisien taiteilijoiden hau-
tausmaalla 14. joulukuuta 2004.155

Ida Silfverberg (1834–1899)

Toinenkin suomalainen naismaalari, Ida 
Silfverberg (1834–1899) asui Firenzessä lä-
hes 30 vuotta, loppuelämänsä. Hän oli paen-
nut Italiaan vuonna 1871 Pariisista jouduttu-
aan epäilyksenalaiseksi, koska hän oli maa-
lannut tauluihinsa sosialistinaisia.156

Ebba zu Solms-Braunfels, os. Lavonius 
(1850–1927)

Suomalaissyntyinen ruhtinatar, Oulun ken-
raalikuvernöörin tytär, Ebba Luisa Charlot-
te zu Solms-Braunfels, os. Lavonius, asui 
Roomassa kaikkiaan parikymmentä vuot-
ta. Hänen puolisollaan, saksalaisella ruhti-
naalla oli talo Roomassa ja huvila Peglissä, 
Genovan lähellä. Jäätyään leskeksi vuonna 
1901 ruhtinatar asui Rooman talossaan kä-

Ebba Luisa Charlotte zu Solms-Braunfels. – 
Kuva: Ritva Viertola-Cavallarin arkisto.
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tossa Firenzeen opiskelemaan, työskente-
lemään tai vain innoitusta ja vaikutteita et-
simään.160

Kuuluisista kuvataiteilijavieraista com-
mendatore161 Ugolino Ugolini (1915–
1995) mainitsi mm. kuvanveistäjät Aimo 
Tukiaisen, Ben Renvallin, Laila Pullisen, 
Eila Hiltusen, Raimo Utriaisen ja Yrjö Lii-
polan, joka oli asunutkin Italiassa vuosina 

lynsä kanssa ensimmäisen maailmansodan 
puhkeamiseen asti vuonna 1914, jolloin 
hänen oli vihollismaan edustajana jätettä-
vä Italia.

Roomaan hän palasi vasta vuonna 1922. 
Sodan aikana hänen talonsa ja omaisuuten-
sa Italiassa oli takavarikoitu, ja hän jou-
tui asumaan loppuelämänsä hotelleissa ja 
täysihoitoloissa. Vanhana patrioottina hän 
osallistui vielä vuonna 1924 Roomassa jär-
jestettyyn Suomen itsenäisyyspäiväjuh-
laan.157

Tukikohtia suomalaisille Italiassa

Ugolinien koti suomalaisten 
taiteilijakeskuksena

Turkulainen kuvanveistäjä Jon Karsten 
oli ollut Firenzessä jo vuonna 1912 jonkin 
kuukauden. Yhdeksän vuotta myöhemmin 
hän palasi sinne perheensä kanssa ja uu-
delleen taas vuonna 1925 avatakseen siel-
lä oman studionsa. Vuoden hän asui myös 
Quercianellassa, Livornon rannikolla.158

Vuonna 1929 hän tuli opiskelemaan Fi-
renzen taideakatemiaan ja majoittui per-
heensä kanssa kahdeksan kilometrin pääs-
sä sijaitsevaan Fiesoleen. Samaan taloon 
muutti pari vuotta myöhemmin italialainen 
juristi, lehtimies ja taidemaalari Luigi Ugo-
lini perheineen. Karstenin 14-vuotias El-
ma-tytär ja Ugolinien saman ikäinen poi-
ka Ugolino tutustuivat toisiinsa, ja vuonna 
1938 he solmivat lähes 57 vuotta kestäneen 
avioliiton.159

Ugolinit toimivat kaikki nuo vuodet 
kulttuurisiltana Suomen ja Italian välillä. 
Ennen kuin Grassinan ateljeetalo saatiin 
hankituksi vuonna 1968, heidän kotinsa 
oli eräänlainen taiteilijakeskus, jonka ovet 
olivat aina avoinna lukemattomille taiteili-
joille ja kirjailijoille, joita tuli vuosien saa-

Julie Fanny Cronstedt (1853–1882) oli senaat-
tori Henrik Adolf Mechelinin ja tämän ranskalai-
sen vaimon tytär. Hän meni naimisiin vapaaher-
ra Jean Frans Andreas Cronstedtin kanssa ja 
sai kolme lasta. Kuvassa hän on vanhimman 
lapsensa Einarin kanssa. Julie sairastui tuber-
kuloosiin ja muutti Pisaan terveellisemmän il-
maston takia. Siellä hän muutaman vuoden jäl-
keen kuoli ja sai viimeisen lepopaikkansa Via C. 
Cammeon viereisellä hautausmaalla. – Kuva: 
Eric Cronstedtin arkisto.
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1955–1960162 sekä kirjailijoista kolme Tap-
perin veljestä, Tatu Vaaskiven, Elina Vaa-
ran, Lauri Viljasen ja Tyyni Tuulion.163

Tukiainen oli Ugolinien vieraana suun-
nitellessaan Mannerheimille ratsastajapat-
sasta. Italialainen ajelutti kuvanveistäjää 
Toskanan maaseudulla. Siellä oli paljon 
hevosia, joita Tukiainen tutki ja luonnos-
teli, ja marsalkka saikin alleen italialaisen 
hevosen.164

Ugolini kertoi löytäneensä Firenzen 
protestanttiselta hautausmaalta marsalkan 
sukulaisen, paroni August Mannerheimin 
haudan. Unohdetulla, rappeutuvalla hau-
dalla on miehen korkuinen, kaunis marmo-
rimuistomerkki, jossa pienet kerubit tutki-
vat muistonauhaa. Alaosan ranskankieli-
sessä tekstissä todetaan: ”Tässä lepää Au-
guste de Mannerheim, syntynyt Suomes-
sa 1805 – kuollut Firenzessä Donato Villa 
Demidoffissa 19. huhtikuuta 1876”.165

August Mannerheim, ensimmäisen Carl 
Mannerheimin nuorempi poika, oli tun-

nustettu maisemamaalari ja piirtäjä. Poi-
kamiestaiteilijana hän ilmeisesti vietti suu-
rimman osan elämästään ulkomailla. En-
nen kuolemaansa hän oli ollut vieraana Ve-
näjältä Firenzeen muuttaneen prinssi De-
midoffin luona, jonka maatila on nykyään 
Firenzen kaupungin museona.166

Ugolini taisteli kuuden vuoden ajan Tu-
run ja Firenzen ystävyyskaupunki-hank-
keen puolesta, joka oli ollut hänen edes-
menneen ystävänsä, Turun yliopiston enti-
sen rehtorin Tauno Nurmelankin sydämen 
asia. – Turulla ja Firenzellä on paljon yh-
teistä. Molemmat ovat olleet pääkaupun-
keja, molempien vaakunassa on lilja, ja 
molempien läpi virtaa joki, Arno ja Aura, 
Ugolini totesi. Hanke toteutuikin helmi-
kuussa 1992.167

La Dottoressa Liisi Karttunen 
(1880–1957)

Vuodesta 1907 Roomassa asunut filosofian 
tohtori ja Suomen Tiedeakatemian jäsen168 
Liisi Karttunen (1880–1957) otettiin vas-
taperustetun Rooman Suomen lähetystön 
palvelukseen vuoden 1919 lopulla. Tohtori 
Karttunen, La Dottoressa, ei koskaan eden-
nyt urallaan nuoremman kanslia-apulaisen 
virkaa pidemmälle. Siihen aikaan ulkomi-
nisteriö varjeli härkäpäisesti ulkomaan-
edustuksen virat naisilta.169

Kanslia-apulaisen pienellä palkalla Kart-
tunen sai hoitaa myös mm. sanomalehti-at-
tasean työt.170 Lähettilään poissa ollessa hän 
vastasi virastosta joskus seitsemänkin viik-
koa yhteen menoon. Työskentelyolosuh-
teet olivat ajoittain ankeat ja hänen käytet-

Elma, omaa sukua Karsten ja Ugolino Ugolini 
elivät onnellisessa avioliitossa lähes 60 vuotta. 
Heidän kotinsa toimi tukikohtana lukuisille suo-
malaisille Italiassa. – Kuva: Ritva Viertola-Ca-
vallarin arkisto.
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tävissään olleet varat täysin riittämättömät, 
kun ottaa huomioon, mitä häneltä ulkomaan 
edustustossa työskentelevänä henkilönä 
odotettiin.171 Heinäkuussa 1921 hänen kuu-
kausipalkkansa oli noussut 1 125 liiraan ol-
tuaan siihen saakka vain 750 liiraa. Samaan 
aikaan Saksan lähetystö maksoi konekirjoit-
tajilleen 1 500 liiraa kuussa.172

Tullakseen toimeen hän suomensi ita-
lialaisia näytelmiä, mm. Benito Musso-
linin kirjoittaman näytelmän Sata päivää 
(Campo di Maggio), joka esitettiin vuo-
denvaihteessa 1933–34 Kansallisteatteris-
sa peräti 30 kertaa. Hän avusti myös vuo-
desta 1907 Suometarta, Päivä-viikkolehteä, 
Naisten Ääntä, Emäntälehteä ja Helsingin 
Sanomia, jonka kanssa hänellä oli vuodesta 
1912 kirjeenvaihtosopimus. Sopimus edel-
lytti vähintään kolmea artikkelia kuukau-
dessa 90 markan kuukausikorvausta vas-
taan.173 Roomassa toimivaan ulkomaankir-
jeenvaihtajien yhdistykseen, Stampa Este-
raan, hän liittyi samana vuonna tiettävästi 
ensimmäisenä suomalaisena.174

Vakituisen toimen saatuaan Karttunen 
pääsi vihdoin 12 vuoden jälkeen kesällä 
1922 käymään Suomessa. Ja vuonna 1924 
hän osti itselleen Rooman oikeustalon 
vieressä sijaitsevasta korttelista 82 neliön 
huoneiston, jossa hän oli asunut vuokral-
la jo kymmenisen vuotta.175 Via Ulpiano 
47 tulikin tutuksi lukuisille suomalaisille 
Rooman kävijöille ja italialaisille tuttavil-
le. Apulaiskanslistin rauhalliset koti-illat 
harvenivat sitä mukaa, kun sana tuosta yk-
sityisestä kohtaamispaikasta levisi. Sinne 
kokoontui suomalainen siirtokunta myös 
joulupuurolle ja laulamaan Sylvian joulu-
laulua ja muita silmää kostuttavia sävel-
miä.176

Kuudennessa kerroksessa oli neljä huo-
netta ja keittiö sekä mukava parvekete-
rassi. Perisuomalaiseen tapaan Karttunen 
käytti huoneiston kunnostuksessa suoma-
laista talkooapua. Itse hän ehosti vapaa-ai-
koinaan kotinsa huonekaluja. Suurimman 
osan niistä hän oli saanut ystävältään Wol-
ter Stenbäckiltä, joka Siperiasta karattuaan 
oli ollut parikymmentä vuotta Roomassa 
maanpaossa.177

Liisi Karttunen tapasi myös Mussoli-
nin ainakin kahdesti silmästä silmään, eikä 
hänkään aivan immuuni ollut miehen ka-
rismalle. Huhtikuussa 1936 Aprilia-nimi-
sen kunnan lehdistöaamiaisella Il Duce 
kutsui Karttusen jopa pöytäseurakseen. 
Pääministeri oli iloisella tuulella ja laski 
leikkiä. Kateelliset kollegat halusivat aa-
miaisen jälkeen tietää, mitä Il Duce oikein 
oli sanonut.178

Muutamaa päivää myöhemmin Roo-
massa, Palazzo Veneziassa jaettiin maan-
viljelijöille palkintoja. Mussolini tuli jut-
telemaan lehtiväen kanssa kimaltelevaan 
saliin, jossa oli korikaupalla appelsiine-
ja ja omenoita. Il Duce meni suuren he-
delmäkorin luo, valitsi sieltä kauniin ap-
pelsiinin, jonka hän ojensi Karttuselle ku-

Liisi Karttusen käyntikortti Vatikaanin arkistoon 
oli ”sesam aukene”. – Kuva: Ritva Viertola-Ca-
vallarin arkisto.
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martaen ja hymyillen. ”Nyt on appelsii-
ni spriissä, jotta se säilyisi muistona iki-
ajoiksi”, La Dottoressa kirjoitti päiväkir-
jaansa.179

Vilkkaat kulttuurisuhteet Italian ja 
Suomen välillä

Ylioppilaskunnan laulajat (YL) oli kesällä 
1935 konserttimatkalla Italiassa. Konsertti 
pidettiin Augusteon suuressa salissa ja oli 
mitä onnistunein. Lehtien arvostelut olivat 
kiittäviä, ja ennen lähtöään Roomasta kuo-
ro sai kutsun itse pääministeri Mussolinin 
luo tervehdyskäynnille Palazzo Veneziaan. 
YL lauloi muutaman laulunkin Il Ducelle, 
joka kiitteli kuoroa ja lähetti terveisensä 
Suomeen.180

Saman vuoden elokuussa Italiaan mat-
kusti Atte Kalajoki. Hänen oli määrä osal-
listua Suomen edustajana kansainväliseen 
Campo Mussolini-nuorisoleiriin Monte 
Sacrolla. Alun perin oli ollut puhetta jopa 
20–30 nuorukaisen lähettämisestä leirille, 
sitten kymmenen, mutta lopulta Kalajoki 
joutuikin lähtemään sinne ainoana suoma-
laisena.

Campo Mussolini, johon osallistui pa-
rituhatta nuorukaista ja noin 4 000 poikaa, 
oli kuin sotilasleiri ja kuri sen mukainen. 
Sanomalehtimiehenä Kalajoki sai kuiten-
kin erivapauksia ja pääsi päivittäin tutus-
tumaan Roomaan ja matkusti yksin jopa 
Napoliin. Leirin päätyttyä 4. syyskuuta hän 
ehti vielä piipahtamaan Venetsiassa ja Ve-
ronassa, josta paluumatka alkoi.181

Yhdistys ”Amici della Finlandia – Suo-
men Ystävät” perustettiin Roomassa vuon-
na 1935. Lähetystön kulttuuriraportteihin 
se pääsi vuonna 1937,182 jolloin toukokuus-
sa järjestettiin laaja suomalaisen taiteen 
katselmus Milanossa ja myöhemmin myös 
Roomassa.

Suomen ja Italian viralliset suhteet oli-
vat niihin aikoihin epänormaalit, kun Suo-
mikaan ei – monen muun maan tavoin – ha-
lunnut tunnustaa, että Italian kuningas oli-
si myös Italian valtaaman Etiopian keisa-
ri. Siitä seurasi, ettei ministeri Rafael Erich 
voinut ryhtyä hoitamaan lähetystön päälli-
kön virkaansa.183 Se ei kuitenkaan haitan-
nut Suomen ja Italian kulttuurisuhteita.

Talvisodan sytyttyä syksyllä 1939 Lii-
si Karttunen tiedotti Suomeen, että yleinen 
kansalaismielipide tuomitsi jyrkästi Neu-
vostoliiton hyökkäyksen Karjalaan, mutta 
virallisesti Italia pidättyi kannanotoista po-
liittisten kytkentöjensä vuoksi.184

Suomi-myönteiseen ilmapiiriin vaikut-
tivat ratkaisevasti myös Suomessa talvi-
sodan aikana Corriere della Seran kirjeen-
vaihtajana olleen Indro Montanellin rapor-
tit, jotka on julkaistu Suomessakin kirja-
na.185 Peräti 5 000 italialaista nuorukaista 
olisi ollut valmiina taistelemaan vapaaeh-
toisina Suomen puolesta, mutta Mussoli-
ni kielsi sen. Eri teitä Suomeen päätyi kui-
tenkin kymmenen italialaisnuorukaista, ja 
ylikersantti Diego Manzocchi antoi talvi-
sodassa henkensäkin Suomen puolesta.186 
Hänen viimeinen leposijansa on Helsingin 
Hietaniemen hautausmaalla suomalaisten 
sankarivainajien joukossa.

Jatkosotaakin seurattiin Italiassa kiin-
nostuneina. Corriere della Sera räväytti 
elo-syyskuun vaihteessa uutiseensa suo-
menkielisen otsikonkin ”Eläköön Viipuri!” 
Maakuntalehdet tähdensivät Viipurin mer-
kitystä läntisen kulttuurin ikiaikaisena var-
tijana. 

Suomen itsenäisyyden 25-vuotismerkki-
päivää 6. joulukuuta 1942 kokoontui juhlis-
tamaan Berberini-teatteriin peräti 1500 kut-
suvierasta. Maiden kansallishymnien ja Si-
beliuksen Finlandian jälkeen ministeri Ta-
las piti italiankielisen puheen, ja Musa Sil-
ver lauloi muutaman suomalaisen laulun. 
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Sitten näytettiin elokuva, Suomi taistelee, 
jolle salintäysi yleisö osoitti suosiotaan.187

Suomen kielen opiskelu Italiassa

Jo Medicien Firenzessä oli osoitettu yllät-
tävää kiinnostusta suomen kieleen. Vuon-
na 1668 Toscanan tuleva suurherttua Co-
simo dé Medici (1639–1723) tapasi Ham-
purissa saksalaisen oppineen Martin Foge-
lin (1634–1675) ja pyysi tältä tietoja mm. 
suomen kielestä. Fogel lupasi lähettää ma-
teriaalia opintojen aloittamiseksi. Vuon-
na 1669 Cosimo saikin haltuunsa Fogelin 
laatiman suppean sanakirjan Nomenclator 
Latino-Finnicus, jossa oli myös tietoja suo-
men kielen rakenteesta.188

Vuonna 1685 Theodor Kerkring lähet-
ti Cosimolle suomenkielisen raamatun ja 
sanakirjan. Ja suomen kielen opiskelusta 
innostunut Cosimo tiedusteli Kerkringil-
tä jopa suomen kielen opettajaa itselleen. 
Cosimon opettajan toimeen matkustikin 
Firenzeen tuntemattomaksi jäänyt, toden-
näköisesti Turusta kotoisin oleva mies. Fi-
renzeläisen historioitsijan mukaan suoma-
lainen tuli pian Firenzeen tulonsa jälkeen 
hulluksi.189 

Istituto Universitario Orientale

Suomalais-italialaista kulttuurinvaihtoa ar-
vostettiin niin paljon, että jo vuonna 1936 
Napolin yliopiston Itämaiseen Instituut-
tiin (Istituto Universitario Orientale) pe-
rustettiin Suomen kielen ja kirjallisuuden 
oppituoli. Opetuksesta huolehti professori 
Luigi Salvini.190 Suomeen hurmaantunut 
tiedemies oli toiminut italiankielen lehtori-
na Helsingin yliopistossa. Hän puhui erin-
omaista suomea ja oli kirjoittanut jopa kak-
si suomenkielistä runokokoelmaa.191

Ministeri Pontus Artti vihki suomalais-
ugrilaisen tutkimusosaston käyttöönsä ja 
puhui tilaisuudessa suomalaisten tiestä it-
senäisyyteen. Pian tuon tilaisuuden jälkeen 
Artti kuoli, ja kunnianosoituksena hänen 
työlleen maiden välisten kulttuurisuhtei-
den lujittamiseksi Instituutti julkaisi esitel-
män kirjasena, johon Salvini kirjoitti esipu-
heen.

Instituutissa opetti lähes 30 vuotta Eeva 
Uotila-Arcelli (1941–1995). Hän toimi 
aluksi suomen kielen ja kirjallisuuden leh-
torina ja sitten pitkään professorina. Hä-
nen italiankielinen suomen kielioppinsa on 
edelleen tärkeä apuväline italialaisille suo-
men kielen opiskelijoille.192

Aika ajoin fonetiikan opetusta antoi ins-
tituutissa myös filosofian lisensiaatti Jussi 
Ojanen (1939–1992), kun hänen sairasta-
mansa multippeliskleroosi ajoittain helpot-
tui. Ojanen oli ensimmäisiä tiedossa olevia 
ns. muuttolintuja Italiassa, sillä ilmastolli-
sista syistä hän joutui viettämään 1970-lu-
vun alusta lähtien keväät ja syksyt Napolis-
sa ja talvet ja kesät Joensuussa.

Napolin yliopiston lisäksi on suomea 
voinut opiskella Venetsiassa 1980-luvulla, 
Bolognassa vuodesta 1994 alkaen, Firen-
zessä vuodesta 1995 ja Forlissa vuodesta 
1999 alkaen. Lisäksi on Roomassa voinut 
opiskella suomea lukuvuotena 2005–2006.

Oopperalaulajattaresta konsuliksi

Lukuisissa Suomelle omistetuissa tilai-
suuksissa Italiassa ennen toista maailman-
sotaa ja vielä sen jälkeenkin esiintyi pori-
laissyntyinen laulajatar Musa (Elli Elisa-
beth) Silver (1907–2000). Menestys Wie-
nin kansainvälisissä laulukilpailuissa oli 
tuonut hänet Italiaan opiskelemaan laulua 
vuonna 1936. Musan laulajattaren uran 
huippukohdaksi muodostui Boris Godu-
nov-oopperan Xenian rooli Rooman Oop-
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perassa, jossa hän vieraili ensimmäisenä 
suomalaisena helmikuussa 1942.193

Musan piti laulaa myös Milanon La 
Scalassa syyskaudella 1943, mutta teatte-
ri vaurioitui pahoin pommituksissa saman 
vuoden kesällä. Kansainvälinen ooppera-
laulajan ura oli odottamassa, mutta sota 
muutti kaiken.194 Musa tekikin pitkän päi-
vätyön Suomen kunniakonsulin virastossa 
Milanossa vuosina 1941–1979, ensin sih-
teerinä, vuodesta 1952 kunniavarakonsuli-
na ja vuodesta 1961 kunniakonsulina. Ita-
lialaisilta ”Musa finlandese” sai suomalai-
sen metsäteollisuuden viennin edistäjänä 
uuden liikanimen ”selluloosan äiti”.195

Jo 1800-luvulla oli suomalainen laula-
jatar Johanna von Schoultz (1813–1863)196 
saavuttanut kansainvälistä menestystä 
Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Keuh-
kovika katkaisi hänen laulajan uransa. 
Jäähyväiskonsertissaan Italiassa hän lau-
loi suomalaisia kansanlauluja. 1900-luvun 

alussa Alma Silventoinen opiskeli laulua 
Milanossa samoihin aikoihin kuin hänen 
tuleva miehensä Toivo Kuula perehtyi sä-
veltämisen saloihin Bolognassa.197

Sotien jälkeinen aika

Italiassa asuvien syntyperäisten suomalais-
ten tarkkaa määrää on mahdoton määritel-
lä useastakin syystä. Ensinnäkin tarkkoja 
tietoja Italiaan muuttaneista Suomen kan-
salaisista on vasta vuodesta 1980 lähtien. 
Toiseksi Italian tilastoissa suomalaisina kä-
sitellään vain ne henkilöt, joilla ei ole Itali-
an kansalaisuutta.

Italiaan muuttaneet suomalaiset ovat 
aina olleet voittopuolisesti naisia. Vuosina 
1980–2006198 Italiaan muuttaneista 2 717 
Suomen kansalaisesta 1948 (72 %) oli nai-
sia. Ennen vuotta 1968 nainen menetti Ita-
liassa Suomen kansalaisuuden avioitues-
saan italialaisen kanssa. Hän on Suomen-
kin lain edessä italialainen. Myös ne, joilla 
on Suomen vuoden 1968 kansalaisuuslain 
perusteella sekä Suomen että Italian kansa-
laisuus, esiintyvät Italian tilastoissa italia-
laisina samoin kuin ne suomalaisten lapset, 
joiden isä tai äiti on italialainen.

Muuttajien lukumäärä on vaihdellut 26 
(1984) ja 192 (2001) välillä. Italiaan muu-
tossa tapahtui ”buumi” vuonna 1994, jolloin 
maahan muuttaneita Suomen kansalaisia oli 
123, ja sen jälkeen määrä on vaihdellut 150 
molemmin puolin. Paluumuuttajia Italiasta 
Suomeen oli samalla ajanjaksolla kaikkiaan 
1636; heidän suhteellisen osuuden kasvun 
voisi olettaa johtuvan määräaikaisen Itali-
assa oleskelun lisääntymisestä, mm. opis-
kelun ja työkomennusten merkeissä. Se on 
selvästikin ollut seurausta Suomen liittymi-
sestä ensin ETA:an ja sitten Euroopan Unio-
niin. Kaikkien kohdalla ei kuitenkaan voida 
puhua paluumuutosta, sillä vuodesta 1982 
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ulkomailla syntyneet lapset, joiden van-
hemmista ainakin toinen on Suomen kansa-
lainen, ovat voineet saada Suomen kansa-
laisuuden. Joissakin tapauksissa Suomeen 
muutti myös italialainen aviomies.

Italian tilastokeskuksen Istat:in muka-
an Italiassa oli 31.12.2006 sellaisia Suo-
men kansalaisia, joilla ei ollut myös Italian 
kansalaisuutta,199 kaikkiaan 1 665. Heistä 
naisia oli 1 327 (76 %) ja miehiä 338. Na-
isten osuus oli kasvanut lähes 80 prosentti-
in. Todellisuudessa naisten osuus on vielä-
kin suurempi, koska luvussa eivät ole mu-
kana ne suomalaiset naiset, joilla on kak-
soiskansalaisuus. Eikä siinä ole niitäkään 
naisia, jotka olivat solmineet avioliiton ita-
lialaisen miehen kanssa ennen vuotta 1968, 
eivätkä tienneet Suomen kansalaisuuden 
takaisinhakumahdollisuudesta. Tilastos-
sa eivät myöskään näy ns. nokiasuomalai-
set, jotka useimmiten oleskelevat maassa 
vuotta lyhyempiä aikoja. Näyttää siltä, että 
myös monet Italiassa tilapäisesti tai vähän 
pitempäänkin asuvat suomalaiset eivät il-
moittaudu asuinpaikkakuntansa asukasre-
kisteriin, vaan ovat edelleen kirjoilla Suo-
messa. Mahdollisesti syynä on tietty epä-
varmuus lopullisesta Italiaan jäämisestä.

Suomalaisten eniten suosimat läänit 
ovat odotetusti Lombardia, jonka keskus 
on Milano, sekä Roomaa ympäröivä Lazio, 
ennen kaikkea Firenzestä tunnettu Tosca-
na ja Emilia Romagna, jossa ovat Bologna, 
Ravenna, Rimini, Cattolica jne. Varakon-
suli Marja Angerman mukaan Pohjois-Ita-
liassa olisi ollut virallisista tiedoista poike-
ten jopa noin tuhat suomalaista.

Rakkaus toi Italiaan

Ylivoimaisesti suurin osa Italiassa asuvista 
suomalaisista on aikoinaan italialaisen mie-
hen kanssa avioliiton solmineita tai avolii-

tossa eläviä naisia. Useimmiten elämän-
kumppani on kohdattu Italiassa. Riminin 
seudulla asuvat suomalaiset ovat lähes sata-
prosenttisesti tavanneet tulevan puolisonsa 
lomamatkalla joko Riminissä tai Ricciones-
sa. Italian lomakohteista ovat lisäksi mm. 
Senigallia, Napolin lahti ja Taormina olleet 
kohtaamispaikkoina. Perugiassa ja muual-
lakin Italiassa asuu niitä, jotka ovat tutustu-
neet tulevaan mieheensä opiskellessaan ita-
liaa Perugian ulkomaalaisten yliopistossa.

Yllättävän usein kohtalokas tapaami-
nen on sattunut Suomessakin tai jossain 
kolmannessa maassa: Sveitsissä, Rans-
kassa, Saksassa, Englannissa, Ruotsissa ja 
jopa Unkarissa. Monesti on tutustuttu jol-
lain kielikurssilla, ja seurustelua onkin en-
sin alkuun jatkettu kyseisellä kielellä. Aina 
ei yhteistä kieltä ole ollut lainkaan, ennen 
kuin suomalainen osapuoli on opetellut ita-
lian kielen, ja kirjeenvaihtoa on käyty sa-
nakirjan avulla.

Tavallisesti on maastamuutto ja uuden 
elämän aloittaminen vieraassa maassa ol-
lut naisen osana, joskin poikkeuksiakin 
löytyy. Mm. toimittaja Pertti Lepistöllä on 
italialainen vaimo, kuten myös asianajotoi-
mistossa työskennelleellä ja suomalaisen 
Lappset-firman italialaisen tytäryhtiön toi-
mitusjohtajana toimineella Mikael Karttu-
sella sekä Madonna di Campigliossa per-
hehotellia pyörittäneellä Kari Biaudet´lla.

Varsinkin Suomen liityttyä EU:hun, 
mutta jo sitä ennenkin monet suomalais-
miehet ovat tuoneet Italiaan koko perheen-
sä. Yksi ensimmäisistä oli Göran Lindfors, 
joka vuonna 1961 tuli hoitamaan Valmet-
Tampellan myyntikonttoria. Nyt hänellä on 
kaksi italialaista vävyä, kuten odottaa saat-
toikin. Toinen tyttäristä, Kristina Gavazzi 
totesi puhelimessa:

Missä me oltais suomalaisiin miehiin  ¸
tutustuttu. Kesälomalla metsässäkö? 200
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Suomalaiset naiset eivät yleensä ole tyyty-
neet hoitamaan pelkästään kotia ja lapsia 
kuin korkeintaan lasten ollessa pieniä. Ita-
lialaisittain erittäin hyvän kielitaidon ansi-
osta on löytynyt ainakin osa-aikaista työtä. 
Jotkut ovat myös itse kehittäneet itselleen 
ammatin. Joukossa on itsenäisiä yrittäjiä, 
kääntäjiä, tulkkeja, matkaoppaita, sihtee-
reitä, hotellinomistajia, ravintoloitsijoita, 
sairaanhoitajia, liikkeenharjoittajia, teat-
terintekijöitä, kuvataiteilijoita, toimittajia, 
suomen kielen opettajia.

Suomalaisella sisulla on hoidettu koti 
ja valmistettu ateriat perheelle kaksi ker-
taa päivässä. Italiassa kouluruokailu on lä-
hes tuntematon käsite, ja miehetkin taval-
lisesti piipahtavat kotona lounaalla. Ano-
pin apuun, jota tosin annetaan usein pyy-
tämättäkin, suomalaiset naiset eivät mie-
lellään turvaudu. Italialaisilla ja suomalai-
silla on varsinkin lastenhoidosta erilaiset 
käsitykset. Italialaisten mielestä lapsia ei 
saisi viedä ulos sateella ollenkaan. Vauvo-
jen nukuttaminen ulkona talvella on heille 
kauhistus varsin leudosta säästä huolimat-
ta, eikä leikkipuistojakaan ole kuten Suo-
messa.

Italiassa perheeseen kuuluvat perin-
teisesti myös lähisukulaiset ja miniöiden 
työmäärää lisää usein myös ikääntyvis-
tä appivanhemmista huolehtiminen. Van-
hainkoteihin menevät vain ne, joilla ei ole 
omaisia ollenkaan. Aikuinen jälkikasvukin 
asuu vanhempiensa luona yleensä avio-
liiton solmimiseen saakka. Ja kun nämä 
usein jo kolmekymmentä täyttäneinä pe-
rustavat perheen, joutuu usein jo eläkeikää 
lähestyvä suomalainenkin isoäiti huoleh-
timaan vanhusten lisäksi myös lapsenlap-
sista, kun yhä useammat italialaiset miniät 
käyvät töissä.

Italialais-suomalaiset avioerot tai avo-
erot eivät ole harvinaisia. Lisäksi näyttää 
monissa liitoissa olevan isojakin ongel-

mia, mutta yhdessä pysytään lähinnä las-
ten takia. Kun liitto purkautuu tai nainen 
jää leskeksi pian Italiaan muuton jälkeen, 
näyttää trendinä olevan paluumuutto Suo-
meen pienten lasten kanssa. Sen sijaan pi-
demmän oleskelun jälkeen jäädään yleensä 
Italiaan. Uudetkaan avio- tai avoliitot ita-
lialaisten kanssa eivät ole harvinaisia.

Täällä Else Santoro – Rooma

Legendaarisen Else Santoron202 äänikirjeitä 
Roomasta kuultiin Yleisradion uutislähe-
tyksissä aina 1980-luvun lopulle asti. Nuo-
ri historian ja suomenkielen opettaja Else 
Rouvala oli tullut Roomaan vuonna 1957, 
koska hän halusi elävöittää antiikin Roo-
man opetustaan.

Viimeisenä matkapäivänään hän tutus-
tui Michelangelo Santoroon junassa mat-
kalla Firenzestä Roomaan. Mies oli palaa-
massa lomalta kasarmiin. Nuori lääkäri ei 
erikoistumisen takia ollut vielä ehtinyt suo-
rittaa asepalveluaan loppuun. Junassa alka-
nut ystävyys syveni pian rakkaudeksi, ja 
kaksi vuotta myöhemmin pariskunta vihit-
tiin avioliittoon Roomassa.

Radion kirjeenvaihtaja Elsestä tuli oi-
keastaan Michelangelon ansiosta. Nuori 
pari oli bussissa matkalla Elsen kotikun-
taan, Vampulaan, kun radiosta tuli Hampu-
rin ja Kööpenhaminan äänikirjeet. Miche-
langelo keksi silloin, että vaimohan voisi 
lähettää vastaavia äänikirjeitä Roomasta. 
Vuonna 1960 Else oli jo Yleisradion täy-
sivaltainen kirjeenvaihtaja. Siitä urkenikin 
hänelle uusi, lähes kolmekymmentä vuotta 
jatkunut, mielenkiintoinen ura.

Eläkepäiviään Roomassa viettävällä El-
sellä ja Michelangelolla on kaksi tytärtä, 
jotka lapsuutensa Suomen lomilla oppivat 
puhumaan suomea Vampulan murteella, ja 
kaksi lastenlasta.
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Else Santoro oli vuosikymmenet tunnetuin Ita-
lian suomalainen radioraporttiensa takia. Ku-
vassa hän on omalla kotipihallaan Roomassa. – 
Kuva: Ritva Viertola-Cavallarin arkisto.

Kosmopoliitti Pirkko Peltonen Rognoni

Toimittaja-kirjailija Pirkko Peltonen203 
muutti vuonna 1967 Italiaan, missä hän avi-
oitui silloisen journalistin, nykyisen poliiti-
kon Carlo Rognonin kanssa. Heillä on vuon-
na 1969 syntynyt poika, Rocco. Suurimman 
osan Italian ajastaan Pirkko on asunut Mila-
nossa, mistä perhe poikkesi pariksi vuodek-
si ensin Pariisiin ja sitten Roomaan palaten 
jälleen Milanoon vuonna 1976. Vuodesta 
1997 he ovat asuneet lähellä Orvietoa.

Suomessa Pirkko Peltonen Rognoni 
tunnetaan ennen kaikkea kahdesta Itali-
aa käsittelevästä kirjasta, Ihmeellinen Ita-
lia (WSOY 1994) ja Italia vuonna nolla 
(WSOY 2005), sekä yleisradion ohjelma-
sarjasta Eurooppalaisia puheenvuoroja. 
Hän on kuulunut ohjelmasarjaa toimitta-
vaan työryhmään vuodesta 1982. Ohjel-

ma palkittiin Suomen valtion tiedonjul-
kistamispalkinnolla vuonna 1988. Seija 
Walliuksen kanssa yhdessä kirjoitettu In-
tohimojen ilta (WSOY) ilmestyi vuonna 
2000.

Hän on valmistanut myös Italian yleis-
radioyhtiölle RAI:lle televisiodokumentte-
ja, jotka ovat käsitelleet ennen muuta Itä-
Eurooppaa ja Venäjää. Lisäksi häneltä on 
ilmestynyt italiaksi kaksi kirjaa. 1995 il-
mestynyt Irene, Titti e le altre on reportaa-
si Italian oikeistolaisista naispoliitikois-
ta ja Autobiografia di un assassino (1999) 
kertoo elinkautisvangin tarinan. Vuosina 
1995–2002 hän toimi kansainvälisen Bal-
zan Foundationin pääsihteerinä.

Pirkko Peltonen Rognoni on palkittu 
vuonna 2002 Italian Tasavallan Ansioritari-
kunnan komentajamerkillä (Commendatore 
al Merito della Repubblica Italiana). Vuon-
na 2007 hänestä tuli Orvieton kaupungin 
hallituksen jäsen ja kulttuuriasessori. Pirkon 
sisko, Marja-Leena Peltonen asuu Firenzes-
sä, missä hän toimii hammaslääkärinä.

Markiisitar Irma Capranica del Grillo 

Irma Castrén (1902 Helsinki –1979 Rooma) 
syntyi toiseksi vanhimpana lapsena varatuo-
mari, pankinjohtaja Sakari Castrénin per-
heeseen. Tultuaan ylioppilaaksi Helsingin 
Suomalaisesta Yhteiskoulusta v. 1920 hän 
harjoitti opintoja Helsingin yliopistossa.

Irma Castrénin ensimmäinen varatuoma-
ri, pääkonsuli Arvo Himbergin kanssa vuonna 
1922 solmima avioliitto päättyi eroon vuon-
na 1933. Pian sen jälkeen hänen elämänsä sai 
aivan uuden, odottamattoman käänteen. 

Irma oli mennyt isänsä seuralaisena 
presidentti Svinhufvudin järjestämiin tans-
siaisiin Pörssiklubilla Helsingissä. Siel-
lä hän oli tutustunut roomalaissyntyiseen 
markiisiin Giuliano Capranica del Gril-
loon (s. 1896), joka oli silloin Italian ulko-
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Tamperelaissyntyinen Pirkko Kokkonen 
(s.1920) on yksi kaikkein kauimmin Itali-
assa asuneista suomalaisista. Hän tuli en-
simmäisen kerran saapasmaahan vuonna 
1939 opiskellakseen Perugian ulkomaa-
laisten yliopistossa italian kieltä. Eräänä il-
tana hän tapasi italialaisten tuttaviensa luo-
na Ferruccio Chiuinin, joka opiskeli lääke-
tiedettä ja erikoistui myöhemmin sydän-
spesialistiksi.201

Sodan puhjettua Pirkko palasi touko-
kuussa 1940 Suomeen Berliinin, Kööpen-
haminan ja Tukholman kautta junalla ja lai-
valla, kuten ennen turistimatkojen järjes-
tämistä oli tapana. Kööpenhaminaan hän 
matkusti ilmaisella junakyydillä, kun ei mis-
sään voinut vaihtaa Tanskan kruunuja. 
Kööpenhaminassa ystävätär lainasi rahaa, 
ja äiti lähetti lisää Tukholmaan, jotta tytär 
pääsisi kotiin Tampereelle. 

Sodan aikana kirjeet kyllä kulkivat en-
sin alkuun Suomen ja Italian väliä, vaikka 
välillä sensuroituinakin. Sitten niiden tulo 
loppui puoleksitoista vuodeksi kokonaan. 
Ajan ennen jatkosodan puhkeamista ja so-
dan jälkeisen ajan Pirkko käytti valtio-opin 
ja kielten opiskeluun Helsingin yliopistos-
sa. Hän työskenteli jonkin aikaa myös Ita-
lian kulttuuri-instituutissa sekä Italian suur-
lähetystössä.

Tammikuun alussa 1947 Pirkko lähti vii-
meinkin matkalle kohti Italiaa. Ensin hän 
meni Antverpeniin pienellä rahtialuksella, 
jossa oli viisi matkustajaa, ja sitten sieltä ju-
nalla Sveitsiin. Siellä hän viipyi viikon ystä-
vättärensä luona, kunnes sulhanen ja tuleva 
appi-ukko tulivat noutamaan häntä autolla 
Sveitsin ja Italian rajalta. Suomesta lähetet-
ty kapioarkku tuli perille Italiaan kuukauden 
kuluttua. Matkalla olivat hävinneet pitsilaka-
nat ja professori Roberto Wisin veljelleen Fi-
renzeen lähettämä hieno pukukangas.

Avioliittoon vihkiminen toimitettiin 28. ke-
säkuuta kirkon sakastissa, koska eriuskoisia 

ei siihen aikaan voinut vihkiä sisällä kirkos-
sa. Perheeseen syntyivät Michele, Giovan-
na ja Emilia. Vuonna 1996 leskeksi jäänyt 
Pirkko asuu edelleen perheen omakotitalos-
sa, jossa on tilaa myös tyttärien perheille.

Giovannalla, joka on arkkitehti, on poi-
ka. Emilialla, joka on isänsä tavoin sydän-
spesialisti, on tytär ja poika. Arkkitehtuu-
rin professori Michele Chiuini asuu Yhdys-
valloissa japanilaisen Fumiko-vaimonsa ja 
poikansa kanssa. Insinööriksi Milanossa 
valmistunut Michele tapasi Fumikon Eng-
lannissa opiskellessaan arkkitehdiksi. Nyt 
hän toimii arkkitehtuurin professorina In-
dianan Muncie-yliopistossa.

Pirkko teki aikoinaan parinkymmenen 
vuoden ajan lääketieteellisiä ja teknisiä 
käännöstöitä englannin, saksan, hollannin, 
ruotsin ja norjan kielestä. Syksyllä 2001 vir-
keä kahdeksankymppinen alkoi opiskella 
Perugian ikäihmisten yliopistossa kymme-
nettä kieltään, espanjaa. Alkeet hän opet-
teli ensin itsekseen ja meni suoraan kol-
mannelle kurssijaksolle.

Pirkko Chiuini, omaa sukua Kokkonen, on yksi 
kaikkein pisimpään Italiassa asuneista suoma-
laisista, kuvassa puolisonsa Ferruccio Chiuinin 
ja kahden vanhimman lapsensa Michelen ja Gio-
vannan kanssa avioliittonsa alkuaikoina. – Kuva: 
Ritva Viertola-Cavallarin arkisto.

Pirkko Chiuini – 60 vuotta Italiassa
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asiainministeriön virkailijana Helsingissä. 
Irma oli tehnyt mieheen vaikutuksen, sillä 
seuraavana aamuna hän sai mieheltä ison 
kukkakimpun. Romanssi johti avioliittoon 
syyskuussa 1935, ja pian Irma seurasi mie-
stään Tangeriin, jossa tämä toimi Italian 
pääkonsulina, ja myöhemmin Roomaan. 

Omia lapsia pariskunnalla ei ollut, mut-
ta heille olivat hyvin läheisiä markiisi Ca-
pranica del Grillon veljen kaksostyttäret, 
joista toinen on yhä elossa ja asuu Roo-
massa. 

Irma Capranica del Grillo oli erittäin su-
kurakas ja piti yhteyttä Suomeen koko eli-
nikänsä mm. kirjoittamalla viikoittain kir-
jeitä kielitaidon säilyttämiseksi. Ja hänen 
huomattavasti nuorempi serkkunsa Jaakko 
Castrén kertoo vierailujen Roomassa Ca-
pranica del Grilojen luona olleen ikimuis-
toisia elämyksiä. 

Suomen ystävyyttä osoitti myös Capra-
nica del Grillojen talvisodan aikana tekemä 
merkittävä lahjoitus Suomen tukemiseksi. 
Pariskunta harjoitti myös huomattavaa Ita-
lian teatteritoiminnan sponsorointia, johtu-
en ainakin osittain siitä, että sukuun kuului 
eräs tunnettu italialainen näyttelijätär.283 

Toisen polven suomalaisia

Kymmenet toisenkin polven Italian suoma-
laiset ovat varttuneet aikuisiksi ja löytäneet 
paikkansa italialaisessa yhteiskunnassa.

Roomassa asuva elokuvaohjaaja Anne 
Riitta Ciccone ohjasi talvikaudella 2001–
2002 jo toisen kokoillan elokuvansa, Suo-
messakin nähdyn Marjan rakkaus (L`amore 
di Màrja). Se on tositarina siitä, miten hä-
nen suomalainen äitinsä ja sisilialainen 
isänsä rakastuivat toisiinsa kesällä 1973. 

Suomalaissyntyisen markiisitar Irma Caprani-
can viimeinen leposija on Capranica-suvun kap-
pelissa, jossa vietetään joka vuosi juhlajumalan-
palvelus Pyhän Henrikin muistoksi. – Kuva: Rit-
va Viertola-Cavallarin arkisto.

Marjan rakkaus-elokuvan pääosassa Marjana 
on Laura Malmivaara, ja Marjan tyttäriä pieni-
nä näyttelevät italialais-suomalaiset tytöt Anni-
ka ja Erika Lepistö. – Kuva: Ritva Viertola-Ca-
vallarin arkisto.
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Elokuvassa esitti pääosaa Laura Malmi-
vaara, joka opetteli italian kielen elokuvaa 
varten parissa kuukaudessa. Marjan ja ita-
lialaisen Fortunaton lasten osissa näytteli-
vät Annika ja Erika, Roomassa asuvan toi-
mittaja Pertti Lepistön italialais-suomalai-
set tyttäret.205

Italian huippukävelijöitä on Ricciones-
sa asuva Marco Giungi, jonka äiti on Mar-
git Seppänen ja isä Augusto Giungi.206 Pa-
luumuuttajista tunnetuimpia on Italiassa 17 
ensimmäistä elinvuottaan asunut italialais-
suomalainen keramiikkataiteilija Frances-
ca Lindh (s. 1931), yksi Arabian uniikki-
taiteilijoista.207

Järjestötoiminta

Vuonna 1956 Italian Trentoon perustettiin 
ilmeisesti ystävyysseura-tyyppinen Suomi-
Seura. Sen myöhemmistä vaiheista ei ole 
tietoa eikä liioin, missä määrin sen toimin-
taan osallistui muitakin suomalaisia kuin 
konsuli Musa Silver. Puheenjohtajakin oli 
italialainen Rodolfo de Negri di San Piet-
ro.208

Italiassa asuneet suomalaiset ovat aina 
pitäneet yhteyttä keskenään, milloin se on 
ollut mahdollista. Liisi Karttunen kertoi 
Roomassa olleen talvikaudella 1908 nel-
jätoista suomalaista, pääasiassa taiteilijoita 
ja kirjailijoita, mm. Eino Leino ja L. Oner-
va. Suomalaiset tapasivat toisiaan säännöl-
lisesti iltaisin ruokailun ja vapaan seuruste-
lun merkeissä.209

Vuodesta 1924 toisen maailmansodan 
puhkeamiseen asti Liisi Karttusen koti Via 
Ulpinolla toimi kiintopisteenä suomalaisil-
le Roomassa. Sinne löysivät tiensä sekä va-
kinaiset asukit että turistit. Milanossa vas-
taavana tukikohtana ja kokoontumispaik-
kana suomalaisille toimi Musa Silverin 
koti tuomiokirkon välittömässä läheisyy-
dessä, Via Barachinilla. Hän oli hankkinut 
vuonna 1954 huoneiston210 ja antanut muu-
rata sen takkaan kaikki Suomen maakunta-
vaakunat.211

Milanon suomalainen siirtokunta oli 
kasvanut sodan jälkeen moninkertaisek-
si. Tiiviisti yhteyttä keskenään piti ryhmä, 
johon kuuluivat mm. Oili ja Matti Vasari, 
Cotty ja Alpo Lahti, Allan Håkans, Leevi 
Lätti, Jaakko ja Tuula Spolander ja Lasse 
Sirèn.212 Varesessa asui myös suomalainen 
perhe, jolla oli yksi ensimmäisistä suoma-
laisista saunoista Italiassa. Siellä saunottiin 
ja uitiin uima-altaassa supisuomalaiseen 
tapaan. Talvella uima-altaan jäähän hakat-
tiin jopa avantoja.213

Muutamat ovat saavuttaneet Italiassa nimeäkin, 
kuten Tampereella syntynyt näyttelijätär Anna 
Falchi, joka on nähty useissa italialaiselokuvis-
sa ja televisiojuontajana. Hänen äitinsä Kaarina 
Palomäki oli aikanaan rakastunut lomamatkalla 
Riminissä italialaiseen mieheen eikä enää pa-
lannut Suomeen.204 – Kuva: Ritva Viertola-Ca-
vallarin arkisto.



440 – Italia

Italian Suomi-Seura

Varsinainen järjestötoiminta suomalaisten 
keskuudessa alkoi vasta 1970-luvun lopul-
la. Tiettävästi ensimmäinen yhdistys pe-
rustettiin keväällä 1979. Aloitteen tekijänä 
oli jo kymmenen vuotta Riminissä asunut 
Terttu Kaikkonen-Marangoni, joka oli kut-
sunut perustavaan kokoukseen muutaman 
muun suomalaisen kohtalotoverin Pohjois- 
ja Keski-Italiasta. Yhdistyksen nimeksi tuli 
ensin Club Italo-Finlandese.

Suurlähetystöstä oli saatu noin 250 suo-
malaisen osoitteet. Klubi järjesti halukkail-
le ryhmämatkoja Suomeen, ja kesäkuun 
lopulla Riminissä järjestettiin suomalainen 
viikko jäsenille perheineen. 

Juhannuksena pidettyyn kokoukseen 
osallistui suomalaisäitejä lapsineen sekä 
muutama italialainen aviomies, kaikkiaan 
30 henkeä, jotka olivat tulleet Milanos-
ta, Bolognasta, Riministä ym. Paikalla oli 
myös Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Tau-
ri Aaltio, jonka kerrottua Suomi-Seuran 
toiminnasta kokouksen osanottajat päät-
tivät muuttaa yhdistyksen nimeksi Italian 
Suomi-Seura.

Koska jäsenet asuivat hajallaan eri puo-
lilla Italiaa, ei yhdistykselle valittu muo-
dollista johtokuntaa, vaan päätettiin yk-
simielisesti, että seuraa ”vetäisi” Suomi-
Seura ry:n jäsensihteerinä Italiassa toimi-
nut Terttu Kaikkonen-Marangoni. Yhdis-
tyksellä oli alkuvuodesta 1986 sata jäsentä 
eri puolilla Italiaa.214

Paikallisseurojen toiminta215

Vuosina 1985–86 perustettiin Suomi-seu-
rat Firenzeen, Perugiaan ja Roomaan sekä 
Suomi-kerhot Napoliin ja Sisiliaan.216 
Myös Milanoon oli suunnitteilla oman yh-
distyksen perustaminen, mikä toteutui kui-
tenkin vasta 2001 kesällä.217 Tosin Milanon 

seudulla toimi jo vuodesta 1994 Bergamon 
Suomi-Seura, jossa oli parhaimmillaan pa-
risataa jäsentä, mutta todella reippaan ja in-
nostuneen alun jälkeen sen toiminta laantui 
ja vuoden 2002 alussa se lakkautettiin. 

Rooman Suomi-Seuralla oli vuonna 
2006 noin 200 jäsentä, ja sen toiminta on 
ollut jatkuvasti vireää lukuisine suomalais-
ta kulttuuria esittelevine tapahtumineen, 
jotka on usein järjestetty yhdessä suurlähe-
tystön kanssa. Seuran jäseniin on kuulunut 
myös laulajatar Marja-Leena Potila, jonka 
laulua on kuultu monissa juhlissa. Sillä on 
koko toiminnan aikana ollut toimiva kirjas-
to ja Suomi-koulu jäsenten lapsille. Seuran 
perustamisesta lähtien sen tarmokkaana 
puheenjohtajana on toiminut suurlähetys-
tössä työskentelevä Pirkko Rossi.

Italian suomalaisyhdistysten toiminta 
on ollut pitkälle yhdenmukaista joulu- ja 
juhannusjuhlineen, joihin ovat osallistu-
neet myös perheenjäsenet. Suomi-kouluja 
on pidetty riippuen lähinnä jäsenten lasten 
ikärakenteesta ja saatavilla olevista opetta-
jista. Lisäksi eri yhdistyksillä on ollut omat 
erityispiirteensä. Niinpä esimerkiksi Firen-
zen Suomi-Seuran erikoisuutena on ollut 
suomalaisten elokuvailtojen järjestäminen 
paikallisissa elokuvateattereissa. Vuonna 
2005 se sai jopa Kordelinin säätiöltä apura-
han suomalaisten elokuvien kääntämiseen 
ja tekstitykseen italiaksi. 

Napolin Suomi-kerhossa keskeisenä 
henkilönä on koko toiminnan ajan ollut 
Liisa Parhi-Scala puheenjohtajuudenkin 
vaihtuessa. Vuonna 1987 perustetulla To-
rinon Suomi-Seuralla, jonka puheenjoh-
tajana on toiminut pieniä taukoja lukuun 
ottamatta Marja Estola, on ollut ohjelman 
suorittajia omastakin takaa. Jo vuonna 
1975 Torinoon muuttanut Ulla Alasjärvi-
Bergamasco pyörittää italialaisen Beppe-
miehensä kanssa Massaua-nimistä kokei-
luteatteria.218
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Perugian Suomi-Seuran vilkas toiminta 
loppui kevään 2001 jälkeen, kun sen mo-
nivuotinen energinen puheenjohtaja, Ruot-
sissa syntynyt italialais-suomalainen Si-
monetta Todini, muutti Ruotsiin.

Helmikuussa 1990 myös Anconan seu-
dulla asuvat ja noin kerran kuussa pizzailto-
jen merkeissä aiemmin tavanneet suomalai-
set naiset perustivat Club Suomi-Finlandian 
(nykyisin Club Finlandia Ancona), jolla on 
parhaimmillaankin ollut 17 paikallista jä-
sentä ja kuusi ulkojäsentäkin eri puolilla Ita-
liaa. Kovan alkuinnostuksen jälkeen jäseniä 
on ollut vaikea saada joukolla mukaan pait-
si joulu- ja kesäjuhliin. Ongelmia ovat aihe-
uttaneet pitkät välimatkat jäsenten välillä ja 
myös lastenhoito ja työkiireet. Vuonna 2003 
kerho järjesti ensimmäisen Suomen kielen 
leirikoulun Italiassa asuvien suomalaisten 
lapsille, ja uudelleen vuonna 2005 ja 2006.

Italian Suomi-Seuran toiminta oli lakan-
nut paikallisseurojen perustamisen myö-
tä. Riminin seudulla toimii vuodesta 1992 
aktiivisesti Riminin Suomi-Seura, johon 
kuuluu viitisenkymmentä jäsenperhettä eri 
puolilta Romagnan aluetta ja San Marinos-
ta. Sen erikoisuutena oli parin vuoden ajan 
pesäpallon peluu sunnuntaisin iltapäivällä.

Bergamon Suomi-Seuran ylläpitämän 
toisen Suomi-koulun ympärille perustettiin 
kesällä 2001 Milanoon uusi yhdistys Club 
Finlandia Milano. Sen yhteydessä toimii 
edelleen Suomi-koulu, jossa oli 28 oppi-
lasta, kolme opettajaa ja yksi apuopettaja 
vuonna 2005. Club Finlandia Milanolla on 
vilkasta toimintaa, josta se ilmoittelee koti-
sivullaan. Vuonna 2005 yhdistykseen kuu-
lui 97 perhekuntaa, kaikkiaan 245 henki-
löä. Yhdistyksellä on myös Mustikka-ni-
minen laulukuoro, jossa on 15 jäsentä.219

Myös muiden suomalaisyhdistysten 
pikkujouluihin ja juhannus- ynnä muihin 
juhliin on tavallisesti osallistunut koko per-
he. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta 

italialainen puoliso on vähintäänkin lieväs-
ti kiinnostunut Suomesta. Sisiliassa tosin 
muutamat suomalaiset naiset ovat joutu-
neet maksamaan Suomi-kerhon jäsenmak-
sun salaa mieheltään.220

Modenassakin toimi vuosina 1987–93 
Emilian Suomi-Seura. Sen vetäjän Pierluigi 
Guidastrin muutettua suomalaisen vaimon-
sa kanssa Suomeen, seuran toiminta lakka-
si. Sen toimintaa tavallaan jatkaa keväällä 
2006 Bolognassa perustettu Sisu-Seura, jol-
la on jäseniä eri puolilla Emiliaa. Myös Si-
su-Seura järjesti keväällä 2008 suomalais-
ten elokuvien katselmusviikot.

Italian Suomi-seurojen vuositapaamiset 

Keväästä 1988 lähtien Italian Suomi-seu-
rat ovat kokoontuneet vuositapaamisiin-
sa221 pohtimaan yhteisiä asioita ja vaihta-
maan kokemuksia. Kokousten järjestäjinä 
ovat vuorotelleet eri seurat. Vuoteen 2008 
mennessä tapaaminen oli järjestetty kuusi 
kertaa Roomassa, kaksi kertaa Firenzessä, 
Napolissa, Perugiassa ja Senigalliassa, ker-
ran Bergamossa, Riminissä, Torinossa, Mi-
lanossa, Mestressä ja Bolognassa.

Kaikki yhdistykset ovat osallistuneet 
ainakin osaan kokouksista. Ahkerimmin 
ovat paikalla olleet Rooman Suomi-Seu-
ran ja Club Finlandia Anconan edustajat. 
Sisilialaiset ovat 1980-luvun lopun jälkeen 
loistaneet poissaolollaan. Eikä kerho muu-
tenkaan ole enää toiminut. Useimmiten on-
gelmana on ollut se, että samat ihmiset jou-
tuvat vetämään toimintaa vuodesta toiseen. 
Näiden uupuessa toiminta lakkaa monesti 
kokonaan.

Vuoden 1991 tapaaminen järjestettiin 
Kulttuurishokki-seminaarin merkeissä, jo-
hon osallistui myös paikallisia, asiasta kiin-
nostuneita italialaisia. Seurat olivat valmis-
taneet aiheesta muistiot omien kokemus-
tensa pohjalta, lisäksi saatiin myös muuta-
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Italian suomalaisjärjestöjen vuosikokous Firenzessä huhtikuussa 2007. – Kuva: Ritva Viertola-Ca-
vallarin arkisto.

ma yksityinen muistelu Sardiniasta ja Sisi-
liasta. Aineisto julkaistiin Mansikka-lehden 
kahdessa ensimmäisessä numerossa.222

Vuoden 2001 toukokuussa Riminissä 
kaksipäiväisen tapaamisen yhteydessä jär-
jestettiin perheseminaari, johon osallistui 
kaikkiaan 35 suomalaista eri puolilta Itali-
aa. Mukana oli kokonaisia perheitä myös 
Riminin ulkopuolelta, ja yhteisellä illalli-
sella lauantaina oli mukana kaikkiaan ne-
lisenkymmentä henkeä.

Suomi-koulut ja suomen kielen puhuminen 
lapsille

Lähes kaikkien Italian Suomi-seurojen yh-
teydessä on jossain vaiheessa toiminut 
Suomi-koulu italialais-suomalaisille lapsil-

le. Bergamon ja Riminin seuroilla on ollut 
jopa kaksi Suomi-koulua. Riminin Suomi-
kouluista toinen toimi San Marinossa vuo-
sina 1997–99 sekä yksittäisiä kertoja sen 
jälkeenkin. Säännöllinen koulun toiminta 
keskeytyi opettajana toimineen Jaana Ti-
kan saatua kaksoset. Roomassakin toimi 
joitakin vuosia Villa Lanten tiloissa toinen-
kin, itsenäinen Suomi-koulu.223

Suomen kielen puhuminen lapselle Itali-
assa vaatii aika lailla tarmoa varsinkin niil-
lä alueilla, missä ei ole lähellä muita suo-
malaisia. Usein käy niin, että ensimmäi-
sen lapsen kanssa puhutaan aluksi suomea. 
Toisen lapsen kanssa se on jo paljon vaike-
ampaa varsinkin, kun yleensä toinen van-
hemmista, yleensä perheen isä, ei suomea 
osaa eikä ymmärrä. Italialaiset eivät yleen-
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sä ole kovinkaan kielitaitoisia, ja harva ita-
lialainen aviomies on vaivautunut opettele-
maan suomen kieltä muutamaa erillistä sa-
naa enempää.

Vuoden 2003 kesällä Club Finlandia 
Anconan jäsenet Pirjo Reinikainen ja Mar-
jo Kaislasuo järjestivät yhdessä pariviik-
koisen suomen kielen leirikoulun, johon 
osallistui 21 suomea toisena kielenä puhu-
vaa italialais-suomalaista lasta ja nuorta eri 
puolilta Italiaa. Leirinkoulun tunneilla pu-
huttiin vain suomea, ja muutenkin lapset 
saivat kielessä lisää harjoitusta, koska ku-
kaan Suomesta tulleista opettajista ei puhu-
nut italiaa.224

Leirikoulu piti kesällä 2004 välivuo-
den, mutta vuosina 2005 ja 2006 Marjo 
Kaislasuo järjesti Fermon poliisiopistolla 
leirikoulun, johon osallistui parikymmen-
tä lasta ja nuorta. Samoihin aikoihin jär-
jesti Pirjo Reinikaisen perustama Suomi-

tupa Ascoli Picenossa oman leirikoulunsa, 
johon osallistui lapsia ja nuoria myös Suo-
mesta.225

Mansikka-lehti

Italian suomalaisilla ei ollut varsinaista 
omaa lehteä ennen vuotta 1991, jolloin Suo-
mi-seurojen vuositapaamiseen Senigalliassa 
koottiin kulttuurisokki-kirjoituksista Italian 
suomalaisten lehden Mansikan ensimmäi-
nen numero. Liimataittona kootun ja mo-
nistetun 20-sivuisen Mansikan kuvittajak-
si saatiin sarjakuvataiteilija Kati Kovacs ja 
päätoimittajaksi toimittaja Ritva Viertola-
Cavallari sekä vakituisiksi avustajiksi Elina 
Koskinen Jesistä, Ritva Reinlund Venetsias-
ta ja Elina Airikkala Assisista.

Mansikka ilmestyi vuosina 1991–1993 
kymmenen kertaa, minkä jälkeen tuli pitkä 
tauko. Kesällä 2000 lehti ilmestyi taas ker-

Kuva Ascoli Picenon ensimmäisestä suomenkielisestä leirikoulusta. Äärimmäisenä oikealla on Pir-
jo Reinikainen ja takarivissä 4 vasemmalta Marjo Kaislasuo, leirin vetäjät. – Kuva: Ritva Viertola-
Cavallarin arkisto.
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ran paperisena versiona, mutta tietokoneel-
la taitettuna. Saman vuoden lopulla kokeil-
tiin varsin suosituksi osoittautunutta, säh-
köpostissa jaettavaa Kuukausi-Mansikkaa.

Mansikan toimittaminen ja levittäminen 
on ollut pitkälti yhden ja saman henkilön kä-
sissä, mikä aiheuttanut sen ilmestymisessä 
valitettavia taukoja työ- ym. esteiden takia. 

Syksyllä 2003 Mansikka sai nettisi-
vut sanremolaisen Tarja Lauran toimiessa 
webmasterina ja Viertola-Cavallarin pää-
toimittajana. Keväällä 2005 Mansikka jäi 
valitettavasti ilman webmasteria, ja muuta-
ma Mansikka lähetettiin taas sähköpostilla 
postituslistalla oleville. 

Alkuvuodesta 2006 syntyi noin kerran 
tai kaksi viikossa päivitetty blogi-lehti ensin 
Italian Mansikka-nimisenä, ja sitten ihan iki-
oman ulkoasun saaneena Mansikka-lehtenä, 
joka ylitti 14 000 kävijän määrän heinäkuun 
alussa 2008. Se on päässyt myös Suomen 
Kansalliskirjaston verkkolehtilistalle. 

Kulttuurielämää

Suomen ensimmäinen kulttuuri-instituutti

Huhtikuussa 1954 juhlallisesti tarkoituk-
seensa vihitty Suomen Rooman-instituutti 
on Suomen vanhin ulkomainen instituutti. 
Sitä ylläpitää jo vuonna 1938 Amos Ander-
sonin toimesta perustettu Säätiö Institutum 
Romanum Finlandiae, jonka avulla Villa 
Lante saatiin hankittua Suomen valtiolle 
vuonna 1950.226

Ajatus Suomen instituutista syntyi jo 
vuoden 1938 klassikkopäivillä. Päätoimit-
taja Amos Anderson teki lahjoituksen hank-
keen toteuttamista varten. Ja tontin lahjoit-
ti Italian valtio aivan Ruotsin instituutin 
naapurista. Sota esti kuitenkin hankkeen 
toteuttamisen. Paikalla onkin nyt Tanskan 

instituutti. Suomeen saatiin kuitenkin jo 
vuonna 1940 Italian kulttuuri-instituutti.227

Vuonna 1946 Villa Lanteen tuli vuok-
ralaiseksi Suomen Vatikaanin asiainhoita-
ja Göran Stenius, joka ryhtyi toimiin kuul-
tuaan, että kenraali Helbigin aikeissa oli 
myydä Villa Lante. Steniuksen ansiota oli-
kin, että huvila saatiin Suomelle ja vielä 
edulliseen hintaan.228

Villa Lante, jossa Rooman-instituutti 
ja myös Suomen Vatikaanin suurlähetys-
tö toimii, on yksi parhaiten säilyneistä re-
nessanssihuviloista Roomassa. Italian nk. 
kansallismonumenttina se onkin rakennus-
suojelun alainen. Huvilan oli rakennuttanut 
1500-luvun alkupuolella Baldassarre Turi-
ni, Medici-sukuisten paavien Leo X:n ja 
Clemens VII:n uskottu avustaja ja kuurian 
korkea virkamies. Huvilan oli suunnitellut 
mm. Raffaellon piiristä tunnettu arkkitehti 
ja maalari Giulio Romano ja sen koriste-
luun oli osallistunut muitakin samaan pii-
riin kuuluneita renessanssitaiteilijoita.229

Villa Lantea korjattiin heti instituutin 
perustamisen yhteydessä vuosina 1950–
54. Vuosien 1972–76 aikana paljastettiin 
instituutin aikaa edeltävissä korjaustöissä 
peitetty renessanssiaikainen maalauskoris-
telu. Vuosien 1998–99 peruskorjauksessa 
julkisivua kohennettiin, puutarha-arkkiteh-
tuuria muutettiin ja sisällä tehtiin sähkö- ja 
putkiremontti. Myös kattojen stukkokoris-
telut puhdistettiin.230

Instituutin pääasiallisena toimintana 
ovat kurssit ja muu opetustoiminta, joiden 
pohjalta syntyy varsinaista tieteellistä tut-
kimustoimintaa, lähinnä antiikin Rooman 
tutkimusta. Tutkimusten kohde on laajen-
tumassa myös keskiajan paavilliseen Roo-
maan, jonka henkisiä ja kulttuurisia peril-
lisiä suomalaisetkin ovat antiikin Rooman 
ohella.

Villa Lanten tehtävänä on tehdä tun-
netuksi paitsi instituutin puitteissa tehtyjä 
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tutkimuksia, myös Suomea ja suomalaista 
kulttuuria italialaisille. Instituutissa järjes-
tetään jatkuvasti konsertteja ja esitelmäti-
laisuuksia, joihin on saatu paikallisten suo-
malaisten lisäksi laadukas yleisö Roomas-
sa toimivista 27 historian, arkeologian ja 
taidehistorian instituutista.231

Instituutin historian monista johtajista 
roomalaisin on ollut Eva Margareta Steinby, 
joka asui yli 30 vuotta Roomassa ennen siir-
tymistään professoriksi Oxfordin yliopis-
toon syksyllä 1994. Pitkäaikainen Rooman 
suomalainen on myös instituutin amanuens-
sina vuodesta 1987 toiminut Simo Örmä.

Vuonna 1961 instituutin italialaiset ys-
tävät perustivat yhdistyksen Amici di Vil-
la Lante al Gianicolo, joka on merkittä-
vällä tavalla tehnyt suomalaista kulttuuria 
tunnetuksi Roomassa. Yhdistys on järjes-
tänyt useita filmitapahtumia sekä vuonna 
1971 Palazzo Braschissa suomalaisen ny-
kytaiteen näyttelyn. Samana vuonna Itali-

aan tekemänsä valtiovierailun aikana pre-
sidentti Kekkonen jakoi yhdistyksen joh-
tohenkilöille suomalaisia kunniamerkke-
jä.232

Casa Finlandese ja muut suomalaisten 
ateljeet

Villa Lantessakin on ollut kuvataiteilijoi-
den käytössä vuodesta 1966 tilava ja valoi-
sa ateljee sekä sen yhteydessä pieni yksiö. 
Sinne oli raivannut itselleen työtilat jo en-
nen ateljeen kunnostamista kuvanveistä-
jä Laila Pullinen, joka ateljeen valmistut-
tua työskenteli siellä pitkiä jaksoja vuosi-
na 1962–73. Useaan otteeseen siellä ovat 
veistelleet myös mm. Helena Pylkkänen ja 
Kaisa Saikkonen.233

Kuvataiteilijoiden oman ateljeen hank-
kiminen osoittautui kuitenkin vuosi vuo-
delta yhä tarpeellisemmaksi. Taidemaalari 
Jaakko Sievänen löysikin pitkän etsiskelyn 

Villa Lante, jota muut 
pohjoismaat meiltä ka-
dehtivat. – Kuva: Rit-
va Viertola-Cavallarin 
arkisto.
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jälkeen 12 kilometriä etelään Firenzestä, 
korkealla kukkulalla Grassinassa sijaitse-
van talon, joka tuntui hyvältä. Se hankittiin 
Suomen Taiteilijaseuralle vuonna 1965, ja 
kauppakirjan allekirjoitti Suomen Taiteili-
jaseuran valtakirjalla lukuisille suomalais-
taitelijoille tuttu ”kommendaattori” Ugoli-
no Ugolini.

Grassinan ateljeetalo, Casa Finlandese, 
vihittiin virallisesti käyttöönsä kesäkuussa 
1968, ja se on ollut jo reilusti yli 300 suo-
malaisen kuvataiteilijan ja taiteilijaperheen 
ahkerassa käytössä. Casa Finlandese ei ole 
talo vaan suuren huvilan pohjoispääty, jon-
ka osuus on noin neljännes 1500-luvulta 
peräisin olevasta rakennuksesta. Siellä on 
asuin- ja työskentelytilat neljälle perheel-
le ja erillinen vierashuone. Kylästä pääsee 
bussilla Firenzeen.

1980-luvun alkuun mennessä ateljeeta-
lo oli rapistunut varojen puutteessa lähes 
asumiskelvottomaksi. Sitä ryhtyivät pelas-
tamaan taidemaalari Erkki Hirvelä ja uusi 
talonhoitaja Leena Birelli, firenzeläisen 
valokuvaajan ja taideopettajan Giorgio Bi-
rellin puoliso. Määrärahoja vakavampaan 
peruskorjaukseen saatiinkin, kun Hirve-
län onnistui houkutella paikalle Suomesta 
arvovaltainen virkamiesseurue, jota johti 
valtiosihteeri Teemu Hiltunen.234

Vuodesta 1990 lähtien myös Väinö Tan-
nerin säätiöllä on ollut käytössään ensisi-
jaisesti nuorille kuvataiteilijoille tarkoitet-
tu 75 neliön ateljeeasunto Mazzano Roma-
non kylässä, joka sijaitsee 40 km Roomas-
ta pohjoiseen, hyvien bussi- ja junayhte-
yksien päässä. Ateljeehuoneiston omistaa 
FAO:n palveluksessa ollut Cai Lerche, jon-
ka edesmennyt vaimo Lisbeth Lerche oli 
taiteilija. Ateljeessa on työskennellyt yli 30 
kuvataiteilijaa, ja huoneistossa kymmeniä 
kirjailijoita.

Säätiö jakaa Suomen Taiteilijaseuran 
ehdotuksen perusteella ateljeen ja asuinti-

lan kustannukset kattavia stipendejä, jotka 
olivat aiemmin puolen vuoden, mutta ny-
kyään vain neljän kuukauden mittaisia.235 
Mm. vuoden 2000 nuori taiteilija Nanna 
Susi työskenteli siellä vuonna 1999 ja löysi 
paikkakunnalta myös tulevan miehensä.

Pittoreskiin keskiaikaiseen kylään aset-
tuivat eläkepäiviään viettämään Marja ja 
Jaakko Huhtanen. Italian vuosia heille on 
kertynyt kolmisenkymmentä, sillä Jaakko 
Huhtasen viimeinen työpaikkakin, FAO:n 
päämaja, oli Roomassa. Kirjailija Markku 
Envall on todennut: 

Asumistani paikoista ovat lähinnä maan- ¸
päällistä utopiaa olleet vanha Visby Gotlan-
nissa ja Mazzano Romano Italiassa.236

Circolo scandinavo

Vuodesta 1860 ovat Skandinaavisen taitei-
lijayhdistyksen tilat toimineet keskeisenä 
kokoontumispaikkana Roomassa oleske-
leville skandinaaveille. Yksi yhdistyksen 
tärkeimmistä tehtävistä sodan jälkeen on 
ollut ylläpitää Skandinaavista taiteilijakol-
legiota, Circolo Scandinavoa, joka perin-
teisesti sijaitsi Rooman hienoimman kaup-
pakadun Via Condottin tuntumassa. Vaik-
ka suomalaisia oli jo asunutkin kollegion 
tiloissa, tuli Suomi Islannin tavoin vasta 
1980-luvulla virallisesti mukaan sen toi-
mintaan, jota tukee Pohjoismaiden Minis-
terineuvosto.237

Vuonna 1986 Circolo scandinavo muut-
ti Trasteveren kaupunginosaan, jossa se 
edelleenkin toimii. Kaikista pohjoismaista 
tuleville eri alojen taiteilijoille tarkoitetus-
sa talossa voi asua samanaikaisesti kym-
menen henkilöä. Tanskassa lähes 30 vuot-
ta asunut, kansainvälisesti tunnettu Seppo 
Mattinen toimi Circolon isäntänä vuosina 
1985–89. Hän järjesti toukokuussa 1988 
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tiettävästi ensimmäisen Circolon tiloissa 
pidetyn taidenäyttelyn, jossa oli esillä hä-
nen maalauksiaan, piirroksiaan ja grafiik-
kaansa.238

Italiassa asuvia taiteilijoita

Lilli Stenius muutti takaisin lapsuutensa 
maisemiin

Italiassa asuu vakituisesti monia suomalai-
sia kuvataiteilijoita. Roomassa asuvat Lilli 
Stenius ja hänen sisarensa Franciska Ste-
nius, jotka viettivät siellä lapsuutensakin. 
Molemmat ovat tunnettuja kuvataiteilijoita 
sekä Suomessa että Italiassa. Lilli on ku-
vanveistäjä ja sisustustaiteilija ja Franciska 
taidemaalari.

Lilli Stenius oli vain kahden kuukauden 
ikäinen vuonna 1942 perheen muuttaessa 
Italiaan, kun hänen isästään, Göran Sten-
iuksesta, tuli Suomen Vatikaanin virkaa te-
kevä lähetystösihteeri. Perheessä oli silloin 
kolme lasta. Franciska syntyi seuraavaksi, 
perheen jo asuessa Roomassa.239

Vuonna 1946 Steniuksen perheessä oli 
jo viisi lasta, ja oman virka-aseman epävar-
muus alkoi huolestuttaa perheen isää. Li-
säksi perhe tarvitsi uuden, isomman asun-
non. Lokakuussa perhe pääsikin muutta-
maan Villa Lanteen Helbigin vuokralaisek-
si, ja samalla huvilan tulevaisuuskin tuli 
sinetöidyksi. Olihan Göran Steniuksella 
merkittävä rooli siinä prosessissa, joka joh-
ti viimein Suomen ensimmäisen kulttuuri-
instituutin perustamiseen Villa Lanten ti-
loihin vuonna 1954.240

Perheen muuttaessa takaisin Suomeen 
vuonna 1951 Lilli Stenius oli kymmenvuo-
tias. Lapsille, joita silloin oli seitsemän, 
muutto oli iso trauma, sillä kukaan heistä 
ei osannut hyvin suomea. He keskustelivat-
kin keskenään italiaksi.241

Uudelleen Lilli Stenius muutti Italiaan 
vuonna 1967 vietettyään vuoden Kanadas-
sa. Hän opiskeli ensin Milanossa Breran 
taideakatemiassa. Hänen tuli itse hankkia 
toimeentulonsa, sillä vanhemmilta ei liien-
nyt hänelle taloudellista apua. Hän teki tai-
detta ja järjesti näyttelyitä. Lisäksi hänellä 
oli käännöstöitä ja hän suunnitteli kaikki-
aan 1850 kangasmallia viiden vuoden oles-
kelunsa aikana. Milanossa hän ei koskaan 
oikein viihtynyt, vaan tunsi itsensä köy-
häksi tyylikkäästi pukeutuneiden milano-
laisten rinnalla.242

Vuonna 1973 Stenius muutti Roomaan, 
jossa hän hankki merkittävää lisätuloa piir-
tämällä ruukunpalasia merkeiksi karttoi-
hin. Niissä puitteissa hän tutustui myös tu-
levaan puolisoonsa, norjalaiseen arkeolo-
giin Rasmus Brandtiin.243

Lisääntyneiden tilaustöiden myötä Lil-
li Stenius saattoi vihdoin syksyllä 2005 
hankkia itselleen oman ateljeen. Entises-
sä liikehuoneistossa on liikkumatilaa kol-
messa kerroksessa. Hänellä oli vielä työn 
alla SS. Nome di Maria-kirkon kokonais-
koristelu Genzanossa, Rooman lähel-
lä, kun häneltä jo tilattiin toinen merkit-
tävä työ: muistomerkin suunnittelu niil-
le yli 150 hengelle, jotka kuolivat maail-
mansodan loppuvaiheessa liittoutuneiden 
pommittaessa pientä Lanuvion kaupunkia 
Rooman eteläpuolella.244 Villa Lanten par-
latoriossa on esillä hänen terrakottaveis-
toksensa Gavina Bittistä, talon legendaa-
risesta sisäköstä.245

Käytyään Vapaata taidekoulua Suo-
messa myös taidemaalari Franciska Ste-
nius muutti Roomaan ja opiskeli Vladimi-
ro Franchettin akatemiakoulussa vuosina 
1963–68. Hän on useimmista kuvataitei-
lijoista poiketen tilittänyt töissään lähin-
nä suhdettaan Suomeen. Franciska pystyt-
ti ensimmäisenä oman taidenäyttelyn Villa 
Lantessa vuonna 1978.246 Lisäksi hän toimi 
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myös Radio Vatikaanissa ruotsinkielisten 
ohjelman toimittajana.247

Vakituisesti Italiassa asuvia tai asuneita 
muita kuvataitelijoita

Santa Maria sopra Minerva-kirkkoon piis-
pa Henrikin patsaan veistänyt Sakari Pykä-
lä asui 1970-luvulla useita vuosia Roomas-
sa.248 Myös Laila Pullinen, Kaisa Saukko-
nen ja Jaakko Sievänen ovat viettäneet Ita-
liassa vuosia, ja osa heidän keskeisistä töis-
tään on syntynyt Roomassa. Kaikki kolme 
on palkittu Firenzen kaupungin Fiorino 
kultamitalilla: Sievänen vuonna 1966, Pul-
linen ja Saukkonen vuonna 1967. Vuonna 
1958 Laila Pullinen ja Jaakko Sievänen 
kiersivät Italiaa Lambretta-skootterillaan, 
ja asuntona ollut teltta seurasi mukana. 
Roomassa he kuitenkin vuokrasivat asun-
non, ja kaksi talvea he majailivat Skan-
dinaviska Föreningenin tiloissa.249

Vakituisesti Rooman provinssissa on 
vuodesta 1986 lähtien asunut sarjakuva-
taiteilija Kati Kovacs, jolla on italialai-
nen puoliso. Hänen töitään on ollut esillä 
myös Ranskassa, Espanjassa, Saksassa ja 
Hong Kongissa.250

Trentossa asuva, Arte povera-tyyliä 
töissään käyttävä kuvataiteilija Petra Gia-
comelli, omaa sukua Paajanen, on työsken-
nellyt Italiassa vuodesta 1983. Hän valmis-
tui Rooman taideakatemiasta vuonna 1987. 
Hänelläkin on italialainen aviomies ja kak-
si poikaa.251

Taidemaalari Hannu Palosuo on asu-
nut Italiassa vuodesta 1990. Hän opiske-
li Rooman La Sapienza-yliopistossa tai-
dehistoriaa vuosina 1991–93 ja Rooman 
taideakatemiassa 1993–97. Hänellä on ol-
lut useita näyttelyitä Italiassa. Lisäksi hän 
järjesti Cosenzan kaupungissa Kalabrias-
sa vuonna 1999 Suomi-aiheisen kulttuuri-
vuoden: I confini di Europa.252

Suomalaisella kuvakirjapalkinnolla 
vuonna 1993 palkittu graafikko-kirjailija 
Pirkko Vainio on asunut Italiassa vuodesta 
1982 lähtien. Hän on kirjoittanut ja kuvit-
tanut toista kymmentä lastenkirjaa, joista 
osa on julkaistu myös Englannissa, Sveit-
sissä ja Itävallassa.253

Toinen koti Italiassa

Kuvanveistäjä Eila Hiltunen (1922–2003) 
osti ja kunnosti miehensä, valokuvaaja Otso 
Pietisen kanssa 750 vuotta vanhan tornin 
Toscanan Montichiellossa vuonna 1967, 
kaksi viikkoa ennen Sibelius-monumentin 
vihkiäisiä. Siellä kuvanveistäjä työskenteli 
puolet vuodesta yli 30 vuoden ajan tornin 
luovassa yksinäisyydessä, jonka hän sanoi 
olleen itselleen välttämätöntä latautumisen 
ja voimien keräämisen kannalta.254

Suomen hallituksen Rooman kaupun-
gille vuonna 1997 lahjoittama Hiltusen 
Orchidea-veistos paljastettiin joulukuussa 
1997 Roomassa Palazzo Nervin alapuolel-
la olevassa EURin puistossa keinojärven 
rannalla. Renzo Pianon suun nitteleman uu-
den Auditoriumin yhteydessä olevaan kult-
tuuripuistoon saatiin myös vuonna 2004 
Hiltusen Crescendo-veistos. Lisäksi hänen 
töitään on mm. Gianni Agnellin ja Pinin-
farinan yksityiskokoelmissa.

Hiltunen sai useita palkintoja ja tunnus-
tuksia Italiassa. Vuonna 1971 hänet palkit-
tiin Fiorino-kultamitalilla Firenzen kan-
sainvälisessä Fiorino biennaalessa Palazzo 
Strozzissa, vuonna 1982 Italian tasavallan 
ritarijärjestön komentajan arvolla (Com-
mendatore dell´Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana) ja vuonna 1996 Rooman 
suihkulähde-palkinnolla.255

Akvarellitaiteilija Osmo Visuri on asu-
nut 1980-luvulta lähtien säännöllisesti osan 
vuodesta Spellossa, Umbriassa, missä hä-
nellä on myös ateljee ja pysyvä näyttely. 
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Yli kymmenen vuoden ajan hän on opetta-
nut akvarellien maalaamista märälle alus-
talle suosituilla kursseillaan. Italian vuo-
den taiteilijaksi kolmesti valittu Massimo 
Lomassokin on hänen oppilaitaan.

Visurilla, joka on vuodesta 1993 Peru-
gian Pietro Vannucci-taidekorkeakoulun 
akateemikko, on ollut näyttelyitä eri puolil-
la maailmaa ja Italiassakin toistakymmen-
tä. Hänen teoksensa ”Spellon madonna” ja 
”Figura sacra” ovat esillä kahdessa moder-
nin taiteen museossa Etelä-Italiassa.256

Lauri Laineella257 on ollut vuodesta 
1986 ollut työhuone Italiassa. Italia on toi-
nen kotimaa myös Esko Sarkkiselle vuo-
desta 1963 lähtien paitsi taiteen myös avio-
liiton kautta.258

Suomalaiset laulajat ja muusikot Italiassa

Legendaarinen Maaria Eira (1924–1999), 
Kari Suomalaisen sisar, muutti ensin Tuk-
holmaan opiskelemaan ja kuului neljä 
vuotta Tukholman Kuninkaallisen Oop-
peran taiteilijakuntaan. Sieltä hänet löysi 

itse Beniamino Gigli ja toi Italiaan. Maa-
ria Eira voitti Roomassa kansainvälisen 
laulukilpailun, jonka palkintona oli kah-
den vuoden opiskelu Santa Cecilia–akate-
miassa.

Parin kuukauden kuluttua hän tapasi na-
polilaisen lääkärin Giovanni D´Onofrion, 
ja kaksi vuotta venyi elämän mittaisek-
si. Laulajattaren uran päätyttyä signora 
D´Onofrio, Maaria Marjatta Saskia Suo-
malainen, La Finlandese, ohjasi italialai-
sia oopperoita sekä Italiassa että Espanjas-
sa.259

1980-luvun alkupuolella Mazzano Ro-
manon kylässä asui laulajatar Leena As-
tikainen, joka perusti sinne vieläkin toi-
mivan kyläkuoron. Perustajansa kunniak-
si kuoro sai nimekseen Coro Jean Sibe-
lius. Tarmokas ja itsepintainen Astikainen 
ajoi läpi kuorossa myös yhtenäisen esiin-
tymisasun, jota ei siihen aikaan vielä Ita-
liassa harrastettu, mutta joka on sittemmin 
vakiintunut useimpien täkäläisten kuorojen 
käytännöksi.260

Vuodesta 1983 Italiassa asunut, Kau-
niaisista kotoisin oleva Nina Almark sai 
vuonna 1997 kiinnityksen Milanon La Sca-
la oopperaan. Hän on naimisissa italialais-
amerikkalaisen Roberto Terminen kans-
sa ja heillä on vuonna 1991 syntynyt poi-
ka.261

Toinen koti Italiassa on oopperalaula-
ja Martti Wallènilla ja näyttelijä-kirjailija 
Liisa-Maija Laaksosella. Orvieton lähel-
lä, Martintalossa, rauhallisessa viininvilje-
lijöiden pikkukylässä on syntynyt ainakin 
pari Laaksosen näytelmistä.262

Oopperan kotimaa on vetänyt jatkuvas-
ti puoleensa laulajia ja säveltäjiä. Laulua 
ovat Italiassa opiskelleet Musa Silverin 
lailla, mm. Timo Mustakallio, Raimo Sir-
kiä, Peter Lindroos, Kari Nurmela ja Kir-
si Tikka, sävellystä mm. Esa-Pekka Salo-
nen.

”La Finlandese”, Maaria Eira ohjasi Verdin Ri-
goletton Fabrianon Gentile-teatterissa syksyl-
lä 1985. Kuvassa ohjaustauolla. – Kuva: Ritva 
Viertola-Cavallarin arkisto.
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Kirkollinen toiminta

Savonan merimieskirkko

Merimieslähetystyön aloittamismahdol-
lisuutta Genovan lahdella oli tutkittu jo 
1920-luvulla. Vuodesta 1928 Genovassa 
toimi ruotsalaisen merimieskirkko ja vuo-
sina 1947–1961 norjalainen merimieslähe-
tys. Suomalaisetkin merimiehet saattoivat 
tarvittaessa käyttää näiden merimieslähe-
tysten palveluksia Genovassa. Suomalaisia 
merimiehiä Genovan lahdella oli palvellut 
myös katolinen Stella Maris.263

Joulukuussa 1972 Suomen Merimies-
lähetysseura (SMLS) päätti perustaa Hul-
lin merimieskirkon lakkauttamisen jälkeen 
uuden aseman Savonaan, lähelle Genovan 
ja La Spezian satamia, jonne liikennöivät 
Effoa (Suomen Höyrylaiva OY) ja Finnli-
nes. Hullista vapautunut pastori Seppo Le-
veelahti matkusti Savonaan maaliskuussa 
1973.264

Savonan merimiespapin työ oli pääasias-
sa laivakäyntejä Italian eri satamissa ja lai-
vapappitoimintaa laivoilla Italian ja Espan-
jan satamien välillä. Noin 100 laivaa vuo-
sittain tavoittanut Leveelahti järjesti meri-
miehille myös retkiä ynnä muuta ohjelmaa 
ja auttoi heidän asioittensa hoitamisessa.265 
Rooman suurlähetystön kautta hankittu vir-
kapassi mahdollisti myös vankila- ja sai-
raalakäynnit. Genovan seudulla olleet suo-
malaiset pummit ja alkoholistit olivat myös 
aluksi aiheuttaneet ongelmia.266

Aluksi Savonassa oli vain pieni lukusa-
li, jonka toiminta jäi vähäiseksi papin ol-
lessa lähes puolet vuodesta matkoilla. Va-
rakonsuli Kai Pyyn tultua kirkon tukihen-
kilöksi saatiin toimitilaa laivayhtiöiden asi-
oita hoitaneen agenttiliikkeen toimiston ti-
loista. Papin puoliso hoiti kansliatyöt ja ta-
paili paikallisia suomalaisia. Heitä oli eni-
ten Genovassa ja Milanossa, missä joulu-

kirkkoihin ja itsenäisyyspäivän juhliin ke-
rääntyi kolmisenkymmentä henkeä.267

Vuonna 1981 Savonaan tuli Paavo Ra-
simus, joka oli jo toiminut Leveelahden si-
jaisena. Savonan merimieskirkon työ oli 
vaakalaudalla koko Rasimuksen toimikau-
den ajan. Toimipisteen tulevaisuutta yritet-
tiin varmistaa jopa hankkimalla heinäkuus-
sa 1984 Italian sisäministeriöltä Savonan 
kirkolle toimilupa ja merimieslähetysseu-
ralle siviilioikeudellinen asema Italiassa.268

Lukuisista vetoomuksista huolimat-
ta Savonan merimieskirkko päätettiin kui-
tenkin lakkauttaa vuonna 1987. Rasimuk-
sen palattua Suomeen lähti Savonaan vielä 
vuodeksi pastori Tapani Tukiainen tehtävä-
nään lopettaa aseman toiminta.269

Työ paikallisten suomalaisten parissa

Savonan merimieskirkko oli alusta lähtien 
pyrkinyt palvelemaan myös Italian suoma-
laisia siirtokuntia, jotka siihen aikaan oli-
vat kovin pieniä ja hajallaan. Eniten suo-
malaisia löytyi Leveelahden aikana Geno-
vasta ja Milanosta, joista joulukirkkoihin 
ja itsenäisyyspäivän juhliin saatiin kokoon 
noin 30 henkeä.270

Rasimuksen aikana suurimpia suoma-
laisyhteisöjä edustivat Milano ja Rooma. 
Perinteisesti oli Pohjois-Italiassa pidetty 
vuosittain useita suomalaisia jumalanpal-
veluksia. 3.3.1986 päivätyssä pastori Paa-
vo Rasimuksen kirjeessä kerrottiin juma-
lanpalveluksia järjestettävän keväällä 1986 
Milanon, Torinon ja Genovan lisäksi Rimi-
nissä, Firenzessä ja Cataniassa.271 Roomas-
sa oli huhtikuussa ensimmäinen suomalai-
nen ehtoollisjumalanpalvelus.272

Äitienpäivänä kokoonnuttiin Milanossa 
Anglikaaniseen kirkkoon. Jumalanpalve-
luksen jälkeen oli ”tavan mukainen” tapaa-
minen kirkon yläsalissa, ja suomalaisia oli 
kehotettu ottamaan ”omat eväät mukaan”. 
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Riminissä oli juhannuskirkko 21. kesäkuu-
ta, minkä jälkeen yhdessäolon kerrottiin 
jatkuvan kesäyössä.273

Rasimus toimitti myös kasteita ja vih-
kiäisiä, mikäli ainakin toinen puolisoista 
oli suomalainen.274

Italian suomalaisten oma pappi

Pastori Aija Kaartinen275 asui Napolissa, 
Firenzessä ja viimeiset vuodet Garda-jär-
vellä Maguzzanon luostarissa. Hänen toi-
mialueenaan oli koko Italia ja vastuullaan 
kaikki Italian suomalaiset. Hän toimitti 
suomalaisia jumalanpalveluksia eri puo-
lilla Italiaa. Avioliittoon vihkimisoikeutta 
hänellä ei ollut, mutta hän saattoi siunata 
avioliiton.

Niukkuuden apostolin Franciscus Assi-
silaisen elämästä pro gradu-tutkielman laa-
tineen papin Italian oleskelu, joka oli ollut 
useaan otteeseen uhattuna, päättyi lähinnä 
taloudellisista syistä sen jälkeen, kun hän 
oli saanut valmiiksi kristillisten kirkkojen 
yhteistyötä ja keskinäistä lähentymistä kä-
sittelevän lisensiaattityön.

Pastori Aija Kaartisen palattua Suo-
meen ovat Italian suomalaiset hengellises-
sä paitsiossa, varsinkaan ekumeeninen aate 
ei ole edennyt kovin laajalle ruohonjuuri-
tasolla, eikä luterilaisen uskoa aina kunni-
oiteta. Paikoin ovat paikalliset papit jopa 
varoittaneet suomalaista aviopuolisoa per-
heen katolisen rauhan häiritsemisestä.276

Rooman Suomi-Seura on järjestänyt 
säännöllisesti suomenkielisiä jumalanpal-
veluksia joulukuussa ja äitienpäivänä pe-
rustamisestaan lähtien vuonna 1986.277 
Pappeina Italiassa ovat toimineet Rasimuk-
sen, Tukiaisen ja Kaartisen lisäksi teologi-
an tohtorit Olli-Pekka Lassila ja Paavo Ket-
tunen, pastorit Erkki Puukko, Simo Repo, 
Antti Saarelma, Seppo Särkiniemi, Olli 
Vuorinen ja Auli Vähäkangas, jotka ovat 

tulleet Italiaan pitämään jumalanpalveluk-
sia keväällä yleensä äitienpäivän aikoihin, 
ja talvella joulukuussa joko itsenäisyyspäi-
vän aikoihin tai joulun alla.278

Vuodesta 2002 pappina on toiminut 
säännöllisesti innokas Rooman kävijä, Lo-
viisan kirkkoherra, rovasti Veli-Matti Hyn-
ninen. Hän on toimittanut myös jumalan-
palvelukset Club Finlandia Milanon jä-
senille ja muille Milanon seudun suoma-
laisille lokakuussa 2005 ja Vapun aattona 
2006.279

Pyhän Henrikin juhlat Roomassa

Roomassa järjestettiin jo jatkosodan aikana, 
vuonna 1943 Suomen Vatikaanin asiainhoi-
tajan, professori Göran Steniuksen aloit-
teesta messu Suomen kansallispyhimyk-
seksi 1200-luvun lopulla julistetun Pyhän 
Henrikin, Lalli-talonpojan Köyliönjärven 
jäällä surmaaman piispan, muistoksi.280

Vuonna 1985 saatiin suomalaisten käyt-
töön Rooman ainoassa goottilaispyhäkös-
sä, 1290 rakennetussa Santa Maria sopra 
Minerva-kirkossa, Capranica-suvun kap-
peli, koska eräällä suvun jäsenellä oli ollut 
suomalainen vaimo, Irma Castrèn, jonka 
viimeinen leposijakin on kappelissa. 

14. tammikuuta siellä vietettiin Pyhän 
Henrikin muistoksi ekumeeninen jumalan-
palvelus, mistä tuli sen jälkeen jokavuoti-
nen perinne. Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä vietetään myös ehtoollinen. Perintee-
seen kuuluvat birgittalaissisarten tarjoamat 
kirkkokahvit kävelyetäisyydellä olevassa 
luostarissa.281

Vuonna 1992 Pyhän Henrikin juhlaju-
malanpalveluksen yhteydessä pyhäkköön 
luovutettiin suomalaisten kirkkojen lah-
jana Sakari Pykälän veistämä patsas, joka 
esittää Pyhää Henrikiä, jonka jaloissa ma-
kaa nitistetyn näköinen Lalli. Michelange-
lon Kristus-patsaan ja pääalttarin viereen 
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sijoitettu veistos on tehty Lindön kartanon 
puistossa Tenholassa, 100-vuotiaaksi kas-
vaneesta jalavasta.282

Senja Ahvonen luterilaisen naisverkoston 
vetäjänä

Joitakin suomalaisia liittyi 1990-luvun lop-
pupuolella jäseniksi Rooman luterilaiseen 
seurakuntaan, joka järjestää pääasiassa 
saksan- ja italiankielisiä jumalanpalveluk-
sia. Vuonna 1979 Italiaan vakituisesti asu-
maan muuttanut Senja Ahvonen, joka on 
ammatiltaan sairaanhoitaja, toimii seura-
kunnassa aktiivisesti.

Vuodesta 1999 Italian luterilaisessa kir-
kossa toimii naisverkosto, jonka tarkoituk-
sena on tukea ja kannustaa naisia osallistu-
maan luterilaisten seurakuntien toimintaan. 
Senja oli mukana luomassa naisverkostoa 
ja toimi kolme ensimmäistä vuotta yhte-
nä sen vetäjistä. Hänen vastuualueeseensa 
kuuluivat Rooman lisäksi kolme seurakun-
taa Napolin lahdella.

Italian luterilaiset seurakunnat ovat ko-
vin hajallaan, pohjoisin Bolzanossa ja ete-
läisin Sisiliassa. Tarkoitus oli luoda naisver-
kosto, joka saisi aikaan sen, että eri seura-
kunnat kokisivat kuuluvansa yhteen ja sa-
maan isoon seurakuntaan, Italian luterilai-
seen kirkkoon. Samalla syntyisi myös kuva 
siitä, mitä luterilaisena naisena eläminen ka-
tolisessa Italiassa merkitsee, totesi Senja.284

Buddhaluostarin suomalainen apotti 

Ligurian maakunnassa, lähellä La Spezi-
aa, on vuonna 2000 perustettu buddhalai-
nen Musang´Am-niminen zen-luostari, Ei-
muodon temppeli, jonka apottina toimii 
Tae Hye sunim, suomalainen Mikael Niini-
mäki. Luostari sijaitsee Lericin kunnassa, 
San Lorenzo-vuoren rinteessä, sata vuotta 
vanhassa pienviljelijätalossa. 

Kaksikerroksisessa rakennuksen ala-
kerrassa on meditaatiohalli, munkkien pu-
keutumistila ja vierashuone. Yläkerrassa 
on keittiö, ruokatila, kylpyhuone ja apotin 
tilat. Luostarin toiminta perustuu mietiske-
lyyn, opiskeluun ja lyhyisiin seremonioi-
hin. Kasviksiin perustuva ruokailu tapah-
tuu sekin hiljaisuudessa.

Tae Hye on opiskellut laajasti Thaimaas-
sa, Taiwanissa. Japanissa ja Koreassa, mis-
sä hän sai myös täyden munkkivihkimyk-
sen vuonna 1987. Joka vuosi joko kesällä 
tai syksyllä hän miestiskelee Kaukoidässä. 
Kokonaan maailmasta eristäytynyt apotti 
Tae Hye ei suinkaan ole, sillä hän osallistui 
vuonna 2007 Firenzessä pidettyyn Italian 
suomalaisten vuosikokoukseen.285

Seinäjoelta San Marinoon

Seinäjoelta kotoisin oleva Leena Lähdes-
mäki286 muutti ensimmäisenä suomalai-
sena Riminin naapurissa sijaitsevaan San 

Senja Ahvonen suomalaista jumalanpalvelus-
ta avustamassa. – Kuva: Ritva Viertola-Caval-
larin arkisto.



Ritva Viertola-Cavallari – 453 

Marinoon vuonna 1973. Hän oli tutustunut 
tulevaan mieheensä Genevessä, Sveitsissä. 
Viisi vuotta hän ehtikin olla 61 neliökilo-
metrin pikkuvaltiossa ainoa suomalainen. 
Hän arveleekin sen vuoksi integroituneen-
sa uuteen kotimaahansa nopeammin kuin 
myöhemmin tulleet seitsemän suomalais-
ta, jotka näyttävät seurustelevan enemmän 
keskenään kuin paikallisten kanssa.

Poliisiksi postimerkkivaltioon

Kaksitoista vuotta myöhemmin San Ma-
rinoon muuttanut Meeri Fält287 on touko-
kuusta 1990 lähtien yksi postimerkkival-
tion viidestätoista naispoliisista. Virkapu-
vun liikennepoliisina toimiva Meeri sai 
poliisilaitoksen sisäisen kurssin käytyään 
saman vuoden heinä kuussa.

Kirkkonummelainen Meeri Fält läh-
ti syyskuussa 1983 lomalle Riminiin. Siel-
lä hän tapasi tulevan miehensä Settimio De 
Angelisin. Kahden vuoden ajan pariskunta 
tapaili vuoroin Suomessa, vuoroin Italiassa. 
Syyskuussa 1985 Meeri otti sapatti vapaata 
kirjanpitäjän työstään vakuutusyhtiö Kaler-
vossa kokeillakseen elämää San Marinossa. 
Suomeen jäi vielä työpaikka ja asunto, mut-
ta muutosta tulikin heti lopullinen.

Pariskunnan häät vietettiin syyskuussa 
1987 San Leon vanhassa kirkossa. Vuon-
na 1994 perheeseen syntyi Leila ja vuonna 
2000 Mirco-poika. Perhe asui ensin mie-
hen vanhempien talossa, kunnes he muut-
tivat omakotitaloon Monte Liccianon huvi-
layhdyskuntaan Italian puolelle. Meerin li-
säksi muutkin perheenjäsenet viettävät kui-
tenkin suurimman osan arkipäivistään San 
Marinossa. Kuten useimmat San Marinon 
suomalaisista myös Meeri kuuluu jäsene-
nä Riminin Suomi-Seuraan. Meerin viran 
ansiosta on monet seuran pikkujoulut ja 
juhannusjuhlatkin voitu järjestää San Ma-
rinon poliisien vapaa-ajanviettopaikassa. 

Siellä ovat San Marinon suomalaiset pitä-
neet myös keskinäisiä illanistujaisiaan.

Tutkijoina Vatikaanin arkistossa

Vuonna 1787 Kustaa III:n taideintendentti 
Carl Fredrik Fredenheim lähti pitkälle mat-
kalle Roomaan perehtyäkseen Italian mui-
naisjäännöksiin ja taideaarteisiin. Hän sai 
jopa luvan suorittaa ensimmäisiä tieteelli-
siä kaivauksia Rooman forumilla. Ajan ta-
van mukaisesti Fredenheim rahoitti kaiva-
ukset myymällä löytämänsä tiilet ja mar-
morinkappaleet. Vain piirtokirjoitukset hän 
säilytti.288

Vuosina 1782, 1788 ja 1789 Freden-
heim, turkulaisen professorin ja piispa K.F. 
Mennanderin poika, onnistui hankkimaan 
Vatikaanin arkistosta kaikkiaan 324 asia-

Kirkkonummelaisesta kirjanpitäjästä, Meeri Fäl-
tistä tuli naispoliisi San Marinoon. – Kuva: Ritva 
Viertola-Cavallarin arkisto.
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kirjajäljennöstä, jotka hän lahjoitti Turun 
akatemialle ja luovutti niiden julkaisuoi-
keudet H.G. Porthanille. Vuosina 1796–
1801 ilmestyneisiin lähdejulkaisuihin si-
sältyy viisi erityisesti Suomea koskevaa 
asiakirjaa.289

Virallisesti Vatikaanin salaisen arkiston 
ovet avautuivat ulkopuolisille vasta vuonna 
1880, mutta jo vuosina 1845–1846 Fredrik 
Cygnaeus kokosi arkistosta tietoja Pohjois-
maiden 1500–1600-lukujen historiasta.290 
Myös maisteri Taavi Hahl keräsi sieltä tie-
toja väitöskirjaansa varten vuonna 1879, 
mutta ei ehtinyt hyödyntää niitä ennen yl-
lättävää kuolemaansa vuonna 1880.291

Vatikaanin arkiston keskiaikaisia asiakir-
joja tutki vuonna 1897 myös Werner Tawa-
stjerna, joka hankki yli 20 kopiota Suomea 
koskevista asiakirjoista.292 Pari vuotta myö-
hemmin arkistossa työskenteli Gabriel Rein, 
vuonna 1907 P.O. von Törne ja usean vuo-
den ajan Henry Biaudet. Kaikki julkaisivat 
tutkimustuloksensa väitöskirjoissaan.293

Ensimmäinen suomalainen tiedeinstituutti 
Roomassa

Vuonna 1906 tohtoriksi väitellyt Henry Bi-
audet matkusti Rosenbergin matka-apu-
rahan turvin uudelleen Roomaan ja jatkoi 
tutkimuksiaan paavinistuimen ja balttisten 
Pohjoismaiden välisistä suhteista 1500-lu-
vun jälkipuoliskolla. Sitten Suomalainen 
Tiedeakatemia lähetti hänen johtaman-
sa historiallisen valtuuskunnan tutkimaan 
Vatikaanin arkistoja vaikeiden venäläisten 
sortovuosien aikana, vuosina 1909–1915.

Siitä sai alkunsa ensimmäinen suomalai-
nen tiedeinstituutti Roomassa. Valtuuskun-
ta julkaisi sarjan historiallisia tutkimuksia, 
joilla on ollut suuri merkitys selvitettäessä 
Pyhän Istuimen ja Suomen välisiä suhteita 
1500-luvulla. Biaudet julkaisi myös luette-
lon apostolisista nuntiatuureista.294

Biaudet oli tarmokas ja värikäs persoo-
na, joka tutkijan urallaan kärsi jatkuvis-
ta taloudellisista ongelmista. E.G. Palmen 
oli hänen tärkein tukijansa, joka hänen työ-
hönsä uskoen hankki hänelle rahoitusta. 
Biaudet'n tieteellinen kokoelma päätyi lo-
pulta pahoin vaurioituneena vuonna 1924 
Suomen valtionarkistoon.295

Rooman suurlähetystössä myöhemmin, 
vuosina 1919–1944, työskennellyt Liisi 
Karttunen kuului myös Vatikaanin arkisto-
ja tutkineeseen ryhmään. Hän tuli Roomaan 
vuonna 1907, ja hänen väitöskirjansa Anto-
nio Possevinosta296 valmistui vuonna 1908. 
Karttusen saavutuksia Vatikaanin diploma-
tian historian tutkijana arvostivat sekä paa-
vi Pius XI että paavi Paavali VI.297

Suomen Vatikaanin lähetystön väliai-
kaisena asiainhoitajana vuosina 1947–51 
toimineen Göran Steniuksen mukaan ”La 
Dottoressa” Karttunen oli ovenavaajana 
myös paavillisessa Roomassa, etenkin Va-
tikaanin arkistossa. Joskus siellä sai sellai-
sen vaikutelman, että Suomi oli suosituin 
valtio. Karttunen oli uranuurtaja yhteyksi-
en luomisessa Suomen ja katolisen Roo-
man välillä. Hänen nimikortillaan aukeni 
tarvittaessa ovi Paavin vastaanotollekin.298

Vuosina 1920–1928 pohjoismailla oli 
laaja yhteinen tutkimusohjelma Vatikaa-
nin arkistossa, johon Suomen osalta osal-
listui professori Aarno Maliniemi (Malin). 
Vuonna 1969 professori Erkki Kuujon joh-
tama ryhmä tutki Vatikaanissa Pyhän Is-
tuimen suhtautumista myöhäiskeskiajalla 
monarkian lakkauttamiseen ja kansallis-
valtioiden syntyyn.299

Ensimmäinen nainen paavillisessa 
komiteassa

Pyhän Katariinan sääntökuntaan kuuluva 
Sisar Benedicta, viipurilaissyntyinen Anita 
Idefelt, työskenteli aktiivisesti Vatikaanissa 
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vuosina 1970–84. Hän perusti vuonna 1975 
Vatikaanin radion skandinaavisen osaston 
alaisuudessa toimivan suomenkielisen radio-
ohjelman, jota lähetettiin ensin kaksi kertaa 
kuukaudessa mutta pian jo kerran viikossa 
ja sitten jopa kahdesti viikossa, kuten nyky-
äänkin. Hän kertoo muistelmissaan myös 
taidemaalari Franciska Steniuksen olleen 
hänen kollegansa Vatikaanin radiossa.300

Ennen Roomaan tuloaan Benedicta oli 
toiminut Brasiliassa 17 vuotta slummien 
asukkaiden auttajana ja tiedotustyössä. En-
sin hän ikävöi kovasti sinne takaisin, mutta 
sitten Rooman historiallinen aarrekammio 
valloitti hänet. Työkin oli haastavaa uudes-
sa, eri sääntökuntien yhteisessä tiedotus-
keskuksessa, jonka tehtävänä oli opettaa 
kehitysmaiden ihmisille nykyajan tiedotus-
välineiden käyttöä.

Vuonna 1978 paavi Paavali VI nimitti 
hänet neuvonantajajäseneksi 50-henkiseen, 
paavilliseen tiedotusvälinekomiteaan en-
simmäisenä naisena ja ensimmäisenä suo-
malaisena. Vatikaanin kansainvälinen il-
mapiiri kiehtoi sisar Benedictaa päivä päi-
vältä yhtä enemmän,301 joskin hän myös ar-
vosteli kirkkovaltion virkavaltaisuutta mm. 
eräässä haastattelussa: ”Joskus tekisi mieli 
ottaa pommi töihin, koska Vatikaanin byro-
kratia on niin kamala.”302

Sisar Marja-Liisa

Luterilaisessa seurakunnassa aktiivises-
ti toiminut Marja-Liisa Mäkiranta kääntyi 
katoliseen uskoon vuonna 1993. Vuoden 
1995 alussa hän tuli Roomaan birgittalais-
luostariin, missä hän vietti ensin vuoden 
noviisina ja antoi sen jälkeen vuonna 1996 
ensimmäisen lupauksen. Ikuisen lupauksen 
hän antoi vuonna 2000. Sairaanhoitajaksi 
opiskellut sisar Marja-Liisa hoiti luostaris-
sa lääkekaappia ja auttoi, kun joku sisarista 
tai luostarin vieraista sairastui. Hän opis-

keli myös katolista uskontotiedettä grego-
riaanisessa yliopistossa. Sisar Marja-Liisa 
palasi Suomeen vuonna 2003 tiedottajaksi 
Katoliseen tiedotuskeskukseen.303

Paavin suomenkielen opettaja

Toimittaja Leena Monti304 on tiettävästi ai-
noa suomalainen maallikko, joka on saanut 
nimensä Vatikaanin vuosikirjaan. Helsin-
gissä 1960-luvulla katoliseksi kääntynyt ja 
Roomaan vuonna 1969 muuttanut Leena 
tuli Vatikaanin radioon vuonna 1981 tuu-
raamaan sisar Benedictaa tämän kirjoitta-
essa muistelmiaan.305 Entinen Elokuva-ai-
tan toimittaja perehtyi pian radiotyöhön ja 
Vatikaaniin ja sai vakinaisen paikan.

Skandinaaveilla on radiossa erityisase-
ma, koska kuulijoista valtaosa on luteri-
laisia. Leenalla on vapaat kädet ohjelman 
teon suhteen, mutta myös suuri vastuu. Oh-

Sisar Benedicta toimi ensimmäisenä naisena 
paavillisessa tiedotusvälinekomiteassa. – Kuva: 
Ritva Viertola-Cavallarin arkisto.
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massa taidenäyttelyn, joka herätti suurta 
huomiota ja ihastusta italialaisten taide-
kriitikoiden keskuudessa.307 Pian häneltä 
tilattiin kahden Pyhän Istuimen kardinaa-
lin muotokuvat, ja toinen heistä, kardinaali 
Giuseppe Caprio kysyikin, haluaisiko hän 
maalata Pyhän Isän muotokuvan. Myöntei-
sen vastauksen jälkeen kesti 10 kuukautta 
ennen kuin paavin kansliasta tuli hyväksy-
vä päätös hankkeelle.308

Paavi Johannes Paavali II:n virallisen 
muotokuvan maalaaminen alkoi vuonna 
1996 ja sitä kesti kaksi ja puoli vuotta. Sinä 
aikana Jakobsson matkusti jatkuvasti Suo-
men ja Vatikaanin välillä. Ennen työn aloit-
tamista hän joutui ei-katolilaisena henkilönä 
nauttimaan erityisen ehtoollisen. Kun paavi 
ei pyhänä henkilönä voinut seistä taiteilijan 
mallina, Jakobsson joutui seuraamaan paa-
via hänen jokapäiväisissä töissään. He jutte-
livat niitä näitä, Suomestakin, ja paavi lähet-
ti terveisiä arkkipiispa John Wikströmille. 
Maalaus paljastettiin lokakuussa 1998.309

Virallisen muotokuvan lisäksi Jakobs-
son maalasi akvarellin rukoilevasta Johan-
nes Paavali II:sta, jonka hän lahjoitti paavi 
Wojtylalle yksityisesti.310

jelmia seurataan paljon, ja kuuntelijapostia 
tulee lähes päivittäin, joulun aikoihin jopa 
satoja kortteja.

Paavi Johannes Paavali II:n (1920–
2005) avustaja ja suomen kielen opetta-
ja Leenasta tuli ennen paavin Skandinavi-
an matkaa 1989, ja senkin jälkeen hän hoi-
ti paavin kirjeenvaihtoa. Pyhää Isää ei to-
sin enää rasitettu suomen kielellä, vaan hän 
puhui suomalaisillekin englantia.

Leena teki 17 vuoden ajan sivutöinään 
myös käännöstöitä ja lehtikatsauksia Itali-
an valtioneuvoston kanslialle, missä hänen 
puolisonsa Romano Monti oli töissä, ja tu-
tustui moniin Italian poliittisiin johtajiin.

Fritz Jakobsson, paavin 
muotokuvamaalari

Italialaisen Momento Seran pohjoismaiden 
taitavimpana muotokuvamaalarina mainit-
sema,306 Vaasasta kotoisin oleva Fritz Ja-
kobsson järjesti tammikuussa 1995 Roo-

Leena Monti toimi vuo-
desta 1989 paavi Johan-
nes Paavali II:n avusta-
jana Suomeen liittyvissä 
asioissa. – Kuva: Ritva 
Viertola-Cavallarin ar-
kisto.
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Suomalaisten kontaktit Espanjaan 
ovat olleet suhteellisen vähäisiä en-

nen omaa aikaamme. Tässä kirjoituksessa 
keskitytäänkin pääasiassa toisen maailman-
sodan jälkeisiin vuosikymmeniin ja erityi-
sesti niin sanottuun kausisiirtolaisuuteen. 
Painotusta perustelee se, että suomalaissiir-
tolaisia vastaanottavana maana Espanja pro-
filoituu aivan erityisellä tavalla. Espanjassa-
kin asuu suomalaisia liikemiehiä ja maahan 
avioituneita, mutta eläkeläisten talviaikai-
nen asuminen on tälle maalle tyypillinen 
suomalaissiirtolaisuuden muoto. Ja suoma-
laisen kausisiirtolaisuuden kohdemaana Es-
panja on ylivoimaisesti tärkein. Espanjas-
sa asuu pysyvästi pari tuhatta suomalaista, 
mutta talvikuukausina heidän lukumääränsä 
nousee eri arvioiden mukaan 15 000:een tai 
jopa 25 000:een. Pienemmässä mittakaavas-
sa sama suomalaissiirtolaisuuden profiloitu-
minen koskee myös Pyreneitten niemimaan 
toista maata, Portugalia.

Kausisiirtolaisuuden lisäksi artikkelin 
otsikossa mainitaan myös pyhiinvaeltajat 
ja turistit. Pyhiinvaeltajat siksi, että he oli-
vat ensimmäisiä suomalaisia Pyreneitten 

Espanja

Antti Karisto & Anu Leppälä
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niemimaan kävijöitä. Turismi ei ole siirto-
laisuutta eikä kuulu tämän kirjan keskei-
siin kohteisiin, mutta Espanjan tapaukses-
sa myös sitä on syytä tarkastella, sillä se on 
kausisiirtolaisuutta edeltänyt ja sitä enna-
koinut ilmiö. 

Santiago de Compostelan kävijät 

Sydän- ja myöhäiskeskiajalla Santiago de 
Compostela kilpaili suosituimman pyhiin-
vaellusmatkan kohteesta Rooman ja Jerusa-
lemin kanssa. Legendan mukaan Jeesuksen 
opetuslapsen Jaakobin ruumis oli 800-lu-
vulla päätynyt tähän galicialaiskaupunkiin. 
Yhden legendan mukaan kristityt olivat Pa-
lestiinassa laittaneet ruumiin laivaan, joka 
purjehti ilman miehistöä Galiciaan. 

Keskiajan ihmiset ajattelivat, että uskon-
sa puolesta kuolleet marttyyrit olivat ihmi-
sen ja Jumalan välissä. Pyhimyskultin kes-
keiseksi osaksi muodostuivat pyhäinjään-
nökset eli reliikit, jotka paransivat sairauk-
sia ja auttoivat kestämään maanpäälliseen 
elämään kuuluvaa kärsimystä. Santiagoon-
kin matkustettiin pyhäinjäännöksen, apos-
toli Jaakobin luiden vuoksi. Pyhiinvaelta-
jien päämääränä oli rukoilla hänen haudal-
laan.1 Kuten Dante Aligheri kirjoitti, vain 
Jaakobin kaupungissa käyneet voivat kut-
sua itseään todellisiksi pyhiinvaeltajiksi.2 

Tapa matkata Jaakobin kaupunkiin levisi 
Flanderiin, Englantiin ja Saksaan, erityisesti 
Hansa-kaupunkeihin. Ennen pitkää pyhiin-
vaellusinstituutio ja sen myötä Santiagon 
kulttuurinen vaikutus ulottuivat Skandinavi-
aan ja kaukaiseen Suomeen saakka. Vuodel-
ta 1434 on Kastilian kuninkaan Juan I:n en-
simmäinen suojelukirje Santiago de Com-
postelaan pyhiinvaellusmatkoja tekeville 
tanskalaisille, norjalaisille ja ruotsalaisille.3

Matkaan lähtevät pyrkivät saamaan 
mukaansa suosituskirjeen myös kotimaas-

ta, mahdollisimman vaikutusvaltaiselta 
henkilöltä. Esimerkiksi Turun piispa Arvid 
Kurck kirjoitti vuonna 1513 tällaisen kir-
jeen kahdelle suomalaiselle munkille. Mat-
kalle lähdettäessä pyhiinvaeltajat antoi-
vat votumin eli lupauksen matkan suorit-
tamisesta tietyssä ajassa ja tietyin ehdoin. 
Rikkailla oli omasta takaa tarpeeksi rahaa, 
köyhät turvautuivat pyhiinvaeltajia varten 
luotuun kirkolliseen majoitusjärjestelmään. 
Kirkko ja luostarit keräsivät myös rahalah-
joituksia pyhiinvaellusmatkoja varten.4 

Pyhiinvaelluksia tehtiin myös tuomiois-
tuimien määrääminä rangaistuksina. Esi-
merkiksi turkulainen pappi Lars Meller 
oli hairahtunut nuoruudessaan niin pahas-
ti, että oli menettänyt papinoikeutensa. So-
vitettuaan syntinsä vierailemalla Santia-
go de Compostelassa ja Jerusalemissa hän 
sai papinoikeutensa takaisin. Vuonna 1516 
sai perniöläinen nuorimies anteeksi peräti 
murhan tehtyään pyhiinvaelluksen Santia-
goon. Espanjaan matkaavat rikolliset erot-
tuivat kylläkin vanhurskaista, sillä he sai-
vat vaeltaa kahleissa. Pienempiä syntejä ja 
rikoksia saattoi hyvittää myös lahjoittamal-
la rahaa toisten tekemiä pyhiinvaellusmat-
koja varten. Joskus tällainen rahalahjoitus 
saattoi olla syntisen viimeinen teko ja hy-
vitys. Turkulaisen, vuonna 1500 teloitetun 
kellonvalaja Thyl Clotbaerin tiedetään lah-
joittaneen omaisuutensa Santiagoon tehtä-
viä matkoja varten.5

Koska pyhiinvaellus oli kuukausien ko-
ettelemus ja matka vaarallinen, moni teki 
testamenttinsa valmiiksi. Muuan vuonna 
1488 matkaan lähtenyt suomalaismies jät-
ti varmuuden vuoksi 48 markan matkakas-
sastaan 20 markkaa vaimoaan varten.6 Suo-
malaisilla pyhiinvaeltajilla oli tapana ko-
koontua aluksi Turkuun. Sieltä matkattiin 
Lyypekkiin, osa laivalla, osa vaeltaen Bal-
tian halki ja Gdanskin kautta, osa taas Ah-
venanmaan, Tukholman, Lundin ja Tans-
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kan kautta. Lyypekissä tavattiin muualta 
tulleita pyhiinvaeltajia. Matka Euroopan 
halki jatkui yleensä ratsain. Kätevin mat-
kustustapa oli kuitenkin laiva, jolla matka 
Tanskasta Espanjaan taittui nopeimmillaan 
kahdeksassa päivässä. Tällaiselle suoralle 
laivamatkalle Hampurista osallistui vuon-
na 1513 myös muuan turkulainen porvari.7 

Pyhiinvaeltajan varustukseen kuuluivat 
viitta, juomapullo, sauva ja lierihattu, jo-
hon matkalaiset kiinnittivät pyhiinvaellus-
merkin, simpukan.8 Santiagossa käyneet 
saivat liittyä erityiseen Pyhän Jaakobin kil-
taan. He saivat vaelluksestaan myös todis-
tuskirjeen.9

Viime vuosina Santiago de Composte-
lan pyhiinvaellusmatkat ovat kokeneet re-
nessanssin. Taas vaeltavat tuhannet euroop-
palaiset vuosittain Jaakobin kaupunkiin, 
tosin siten, että vain viimeinen taival teh-
dään apostolin kyydillä. Santiago de Com-
postela oli Helsingin tavoin yksi Euroopan 
kulttuuripääkaupungeista vuonna 2000, ja 
erityisesti silloin oli sinne suuntautuva mo-
derni pyhiinvaellus paljon esillä ja suoma-
laistenkin kiinnostuksen kohteena. Seuraa-
vana vuonna 400 kilometrin vaellukselle 
osallistui kirjailija Jouko Tyyri, opetusmi-
nisterinäkin toiminut 1950-luvun moder-
nisti. Toukokuun 9. päivänä Tyyri uupui 
taipaleelle ja sai Espanjan vuorilla runoili-
jan kauniin kuoleman.

Leo Mechelin Madridissa 

Uskonpuhdistus heikensi suomalaisten si-
teitä Pyreneitten niemimaalle. Kirkkokun-
tien välille muodostunut raja rikkoi euroop-
palaisen yhteyden ja loitonsi esimerkiksi 
romaanisia ja germaanisia kieliä puhuvia 
toisistaan. Matkustamista eivät enää moti-
voineet uskonnolliset syyt, vaan renessans-
sin mukanaan tuoma kiinnostus maallisia 

asioita kohtaan. Syntyi Grand Tour, rik-
kaan sivistyneistön harrastama tutustumis-
matka vanhoihin eurooppalaisiin kulttuu-
reihin. Suomessa Grand Tourin tekijöitä ei 
paljon ollut, ja Espanjaa pidettiin sellaisen 
kohteeksi liian syrjäisenä. Maan tiet olivat 
huonokuntoiset ja majoitusolot alkeelliset. 
Myös katolisen inkvisition toiminta rajoitti 
pohjoisen protestanttien matkustamista.10

Vuosisatojen saatossa pyhiinvaellusten 
aikainen hengellinen side korvautui aineel-
lisilla siteillä, kaupanteolla. Espanjasta oli 
saatavissa suolaa, jota suomalaiset suurku-
luttivat elintarvikkeiden säilönnän ja ruo-
an maustamisen vuoksi. Espanjasta tuotiin 
suolan ohella muun muassa viiniä ja kui-
vattuja hedelmiä. Suomesta vietiin tervaa 
ja puutavaraa, erityisesti käsinsahattuja 
lankkuja.11

1800-luvun jälkipuoliskolla kaupante-
ko takkusi. Rautalaivojen aika oli vähentä-
nyt tervan kysyntää, eikä suomalaisten tar-
vinnut enää lähteä Biskajan lahden ylityk-
seen suolaa saadakseen; sitä oli saatavissa 
halpaan hintaan englantilaisista satamista. 
Suomalaisille oli puutavaran viennin tärke-
yden vuoksi hankala paikka, kun Espanja 
vuonna 1882 irtisanoi kauppasopimuksen 
Venäjän kanssa ilmoittaen, ettei sitä uudis-
tettaisi, ellei Venäjä suostuisi alentamaan 
espanjalaisten tavaroiden tullia.12 

Venäjälle ei espanjalaisten ilmoituksel-
la ollut suurta merkitystä. Vienti Espanjaan 
oli mitätöntä, vain kolmasosa siitä mitä 
pienestä Suomesta. Vuonna 1887 6,7 pro-
senttia Suomen viennistä suuntautui Es-
panjaan. Kohonneet tullimaksut puolittivat 
puutavaran viennin ja tekivät sen tappiol-
liseksi.13 Kenraalikuvernöörin välityksellä 
senaatti viestitti Venäjän ulkoasiainminis-
teriölle, kuinka tärkeää Suomelle olisi saa-
da Espanjan kauppa taas kulkemaan.

Kauppaneuvottelijaksi valittiin senaat-
tori Leo Mechelin, joka toimi tuolloin val-
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tiovaraintoimituskunnan apulaispäällik-
könä ja pian siitä itsenäistyneen kauppa- 
ja teollisuustoimituskunnan päällikkönä. 
Vuonna 1887 Mechelin matkusti perhei-
neen Madridiin ja onnistui kolme kuukaut-
ta kestäneissä neuvotteluissa saamaan Suo-
melle huomattavan edulliset kaupan ehdot. 
Espanja alensi puutavaran, paperin, lasin, 
voin ja tärpätin tullimaksuja, ja sai vastaa-
vasti tullinalennusta viedessään Suomeen 
suolaa, viiniä ja öljyjä. Täydellinen tulli-
vapaus tuli rautamalmille, korkkipuulle ja 
”ruovonpäille”. Väkiviinan tullimaksuakin 
espanjalaiset olisivat alentaneet, mutta sitä 
ei Suomessa haluttu.14

Venäjän viennin vähentyessä länsikaup-
pa oli tulossa Suomelle entistä tärkeäm-
mäksi, ja sitä Leo Mechelinin neuvottele-
ma sopimuskin osaltaan edisti. Jotkut va-
listuneet venäläiset olivat hieman happa-
mia kuullessaan neuvottelujen lopputu-
loksesta, jossa Suomi sai emämaa Venäjää 
paremman aseman. Uusi Suometar lainasi 
toukokuussa 1887 erään venäläisen lehden 
Barcelonan kirjeenvaihtajaa, joka selosti 
Espanjan kauppasopimusneuvotteluja seu-
raavaan tapaan:

Täytyy walittaa, että uusi kauppasopi- ¸
mus Espanjan kanssa on tehty liian suurel-
la kiireellä ja ennen kuin asiaa ennakolta 
perinpohjin walmisteltiin. Suomen etuja on 
erinomaisella tawalla puolustanut erityi-
nen waltuutettu, joka saapui tänne täydel-
lisesti perehtyneenä asian kaikkiin kohtiin. 
Suuren Wenäjän walwottawat edut oliwat 
luonnollisesti ihan tuntemattomat Suomen 
edustajalle, joka ei edes puhu wenäjää, ja 
joita etuja ei kukaan asiantuntewa henki-
lö walwonut. Seuraus siitä on se, että sa-
malla kuin Suomella tästä sopimuksesta on 
voittoa, Wenäjällä siitä on tappiota. Suo-
malaiset woiwat olla onnellisia siitä, että 
owat yhdistetyt Wenäjään eikä Englantiin 

tahi Saksaan: heidän etunsa eiwät siinä ta-
pauksessa tulisi ensi sijaan, waan jäisiwät 
kauwas toiseen sijaan. 

Madridissa olonsa aikana Leo Mechelin 
sai osakseen suurta huomaavaisuutta. Hän 
tapasi pääministeri Sagastan ja pääsi jopa 
kuningatar Maria Kristinan puheille. Poi-
kansa Alfonso XIII:nnen valtaan nousuun 
saakka hallitsijana ollut kuningatar antoi 
kolme varttia kallista aikaansa. Tapaami-
nen sai Mechelinin kirjoittamaan: ”Mitä 
meille oli ennen kerrottu hänen miellyttä-
västä olemuksestaan ja hyvistä luonnon-
lahjoistaan osoittautui aivan todeksi”.

Theodor Rein kertoo kuinka Meche-
lin kävi myös Cadizissa ja teki perheineen 
matkan Sevillaan. Siellä hän kuitenkin sai-
rastui niin ankaraan ”hermosärkyyn”, ettei 
pystynyt enää omina avuin astumaan junas-
ta. Vaimo ja tytär joutuivat kaksin tutustu-
maan Granadan Alhambraan. Huolimat-
ta siitä, että Espanjan kuukaudet päättyivät 
näin ikävästi, maa teki Mecheliniin suuren 
vaikutuksen. Suomesta käsin hän oli myö-
hemmin kirjeitse yhteydessä espanjalaisiin 
neuvottelukumppaneihinsa ja kaavaili höy-
rylaivayhteyttä Pietarista ja Helsingistä Bar-
celonaan. Kotiin palattuaan Mechelin laati 
ranskankielisen kirjeen venäläiselle neuvot-
telukumppanilleen, ruhtinas Gortchakof-
fille, ”Mon cher Princelle”, jossa hän työ-
asioista raportoituaan ja kerrottuaan tavan-
neensa keisari Aleksanteri III:n otti puheek-
si Espanjan häneen jättämät tunnelmat:

Tunnustan että toisinaan vaivun unel- ¸
miin, kuulen kaukaista soittoa – se on Ca-
diz-marssi tahi Sevilla-katrilli; ummistan 
silmäni, näen ”Castellanan” lukematto-
mine komeapukuisia naisia kuljettavine 
vaunuineen; hengitän akasian ja orkidean 
tuoksuja; näen ”Retiron” ja sieltä silmän 
kantamiin ulottuvan laajan maiseman...
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Taiteilijoiden Espanja

Espanja ei, kuten sanottu, kuulunut sivisty-
neistön Grand Tourin piiriin, vaan kohtee-
na oli yleensä Italia. Espanjaan sen sijaan 
mentiin etsimään aitoa ja kansanläheistä. 
Sitä pidettiin jälkeenjääneenä eksoottisena 
maana, jota modernit virtaukset eivät olleet 
vielä turmelleet. 

Matkustaminen hankalakulkuiseen 
maahan oli vaikeaa ennen rautateitä. Vuon-
na 1851 saaatiin Madridiin junayhteys. 
1800-luvun jälkipuolella jotkut suomalai-
set taiteilijat löysivät Espanjan. Adolf von 
Becker matkusti sinne Pariisista elokuus-
sa 1863 Hovingin säätiöltä saamansa sti-
pendin turvin. Madrid ei häntä miellyttä-
nyt eloisan Pariisin jälkeen. Sieltä puuttui 
ihmisvilinä, hotellit ja ravintolat, ja von 
Becker luonnehtikin kaupunkia ”primitiivi-
seksi”. Hän kopioi muun muassa Murillon, 
Velazquezin ja Riberan maalauksia. Pala-
tessaan marraskuussa Pariisiin von Becker 
toi mukanaan maalauksia ja hahmotelmia, 
joista osa esiteltiin Suomen taideyhdis-
tyksen näyttelyssä Helsingissä seuraavana 
vuonna. Espanjan maalaustaide jätti pysy-
vän jäljen Beckerin taiteeseen, etenkin hä-
nen rakastettuihin lapsia esittäviin maa-
lauksiinsa.15

Albert Edelfelt oli Beckerin oppilas. 
Kiinnostus espanjalaiseen maalaustai-
teeseen, erityisesti Velazqueziin, vei hä-
net viideksi viikoksi Espanjaan vuonna 
1881. Edelfelt noudatti taideväen tavallis-
ta reittiä, kun hän nousi junaan Pariisissa, 
matkusti yli Pyreneitten ja saapui lopulta 
Madridiin. Siellä hän viipyi vain neljä päi-
vää, joista kolme kului Prado-museossa. 
Matka huipentui Granadan Alhambra-pa-
latsiin, hiljaiseen Córdobaan ja Sevillaan, 
jossa hän maalasi arvostusta saaneita töi-
tään. Vaikutelmistaan Edelfelt kirjoitti äi-
dilleen:

 Espanjan matkani opetti minulle pal- ¸
jon, ja minun tarvitsee vain ajatella muu-
tamia tauluja Madridissa nöyrästi tunnus-
taakseni, että kaikki mitä olen tähän päi-
vään mennessä olen tehnyt on ollut ala.-ar-
voista, ja pyydän hartaasti Jumalalta sitä 
voimaa ja sinnikkyyttä, jota minulta ehkä 
eniten puuttuu. (…) Pariisissa kaikki on 
mielestäni vanhaa ja tuttua, ainakin verrat-
tuna siihen mitä olen juuri jättänyt taakse-
ni. Ah, Espanja ja nämä viisi viikkoa ovat 
minulle olleet jotain erinomaista ja vaikut-
tavaaa jota turhaan täällä etsin.16

Venny Soldan (myöh. Soldan-Brofeldt) 
matkusti vuonna 1890 Espanjaan isänsä 
Murillo-kiinnostuksen innoittamana. Mat-
kustaa Espanjaan yksin, naisena, oli roh-
kea teko. Soldan viipyi puoli vuotta viet-
täen eniten aikaa Sevillassa. Taiteellisen 
työnsä ohessa hän vaelteli tutustuen kult-
tuuriin ja ympäristöön. Katolisuuden värit-
tämä kansankulttuuri jäi hänelle vieraaksi, 
mutta mielellään hän kuvasi maisemia ja 
arkielämää.17 

Joel Lehtosen happamat huomiot ja 
Tyyni Tuulion ihastus 

1900-luvun alussa suomalaiset kirjailijat 
”löysivät Euroopan”. Etelästä etsittiin ins-
piraatiota, tutustuttiin kulttuuriin, moderniin 
elämänmenoon ja luontoon. Pääasiallisia 
matkakohteita olivat tosin edelleen Ranska 
ja Italia. Vuonna 1920 Joel Lehtonen mat-
kusti myös Madridiin ja sieltä Etelä-Espan-
jaan. Madridia Lehtonen ei matkakuvauksis-
saan erityisemmin ylistä, vain Pradon taide-
museon aarteet tekivät häneen vaikutuksen.

Madrid ei ole niin kaunis suinkaan  ¸
kuin Rooma, eikä niin vilkas kuin Paris... 
Tämä on ikävä kaupunki, ainakin entisen 
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Berliinin veroinen: ei hauskoja kahviloi-
ta, ei iloista katuelämää. Hauskuus suljettu 
”klubeihin”, rahvas rypee liassa ja nään-
tyy taudeissa. Sen yllä yksitoikkoisuus kuin 
Preussissa.18 Talviyöt Madridissa ovat 
kylmiä... Ja tuuli niin kylmästi, että pistäy-
tyisin Prado-museossa lämpimään. En voi 
kyllin ihailla espanjalaisten sellaisten kuin 
Velazquez ja Goya, korutonta realismia, 
yksinkertaista runoutta ja miehekästä ym-
märrystä.19

Andalusiaan Lehtonen oli ihastuneempi. 
Pitkä ja vaivalloinen junamatka oli tekemi-
sen arvoinen, erityisesti Alhambran näke-
mättä jääminen olisi kaduttanut. 

[Andalusiasta] löytyi viimein oikeaa  ¸
etelääkin: aurinko alkaa paahtaa, taivas 
sinertyy, kun aamulla herää ja avaa ikku-
nansa pieneen andalusialais-maurilaiseen 
pihaan, jossa, tiilikatoksen alla, porsas 
vinkuu ja aasi-paralla on hinkuyskä; - ko-
ridoorissa ”cameriera” laulaa.

Espanjaan matkustivat muutamaa vuot-
ta myöhemmin myös Helsingin yliopiston 
romaanisten kielten professori ja kielentut-
kija Oiva Tuulio ja hänen vaimonsa Tyyni 
Tuulio, kirjailija ja romaanisen kirjallisuu-
den kääntäjä. Oiva Tuulio (aikaisemmin 
Tallgren) oli espanjan kielen tutkimuksen 
uranuurtaja Suomessa. Tarinan mukaan hä-
nen innostuksensa espanjan kieltä kohtaan 
syntyi, kun hän koulupoikana löysi isänsä 
kirjavarastosta ranskankielisen espanjan 
kieliopin. Latinankielentaitoisena hän tut-
ki kielioppia ja tutustui saman tien kahteen 
itselleen uuteen kieleen. Varsinaisen es-
panjan opiskelun Oiva Tuulio aloitti Parii-
sin yliopistossa vuonna 1901. Vuotta myö-
hemmin hän siirtyi opiskelemaan Madri-
din yliopistoon, koska ”hispanismi tuli niin 
suureksi suomalaisessa miehessä”.20 Tyyni 

Tuulio tutustui espanjan kieleen ja avio-
mieheensä opiskellessaan romaanista kie-
litiedettä Helsingin yliopistossa.21

Tuulioiden vuonna 1927 tekemä mat-
ka Espanjaan oli yhdistetty opinto- ja tutki-
musmatka. Oiva Tuulio etsi aineistoa Mad-
ridin kirjastoista Gaya-tutkimustaan var-
ten. Tyyni Tuulion tarkoituksena oli laa-
tia Espanjan kirjallisuuden historia ja työn 
ohella ”nähdä, kuunnella ja hengittää Es-
panjaa.” Toisin kuin Joel Lehtonen hän ku-
vaa Madridin moderniksi kaupungiksi.

Niin kulttuurimatkailijoita kuin olivat-
kin, Tuuliot odottivat Espanjalta myös sitä, 
mitä tämän päivän turistit tai talviasukkaat 
eli lämmintä ja aurinkoista säätä. Mutta 
Madridissa satoi ja ”epäkohtelias sumu peit-
ti Sevillan”. Andalusian kaupungit Cordoba, 
Sevilla ja Granada tekivät syvän vaikutuk-
sen. Tyyni Tuulio kirjoitti Uudelle Suomel-
le useita hienoja matkakirjeitä Espanjasta. 
Ne saivat niin innostuneen vastaanoton, että 
WSOY:sta tuli aloite koota ne kirjaksi. Sen 
Tuulio julkaisi nimimerkillä ”Jeannette”.22

Suomalaiset Espanjan sisällissodassa 

Vuosina 1936–39 käyty Espanjan sisällis-
sota oli toisen maailmansodan alkunäytös 
tai kenraaliharjoitus. Sodan raakuudet ja si-
viiliväestön kärsimykset kuohuttivat mieliä 
maailmalla. Usein ajatellaan, että sodassa 
olivat vastakkain kommunismi ja fasismi, 
mutta tuo tulkinta on yksinkertaistus. Si-
sällissodassa yhdistyivät monet muutkin 
rajalinjat ja jännitteet vastakkain olleiden 
yhteiskuntaluokkien ja poliittisten ideolo-
gioiden lisäksi. Vastatusten olivat myös 
klerikaalit ja anti-klerikaalit, konstitutiona-
listit ja karlistit, maaseutu ja kaupunki sekä 
vanha ja uusi yhteiskunta.23

Sotaan osallistuneista ulkomaalaisista 
suuri osa oli liikkeellä ideologian ohjaama-
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na. Ei niin, että falangistien eli ns. kansal-
listen puolella taistelleet olisivat kaikki ol-
leet fasisteja, mutta kommunismia vastaan 
he taatusti tunsivat taistelevansa. Tasavalta-
laisten joukossa olevat taas kokivat olevan-
sa demokratian asialla fasismia vastaan. Ta-
savaltalaisten oma aatemaailma oli työväen-
liikkeessä, mutta kommunistinen ei kaikki-
en vakaumus ollut. Sitä paitsi matkaan läh-
dettiin myös muista kuin aatteellisista syis-
tä. Sotaan värväytyminen oli yksi tapa näh-
dä maailmaa ja tyydyttää seikkailunhalua.

Tasavaltalaisten riveissä taisteluihin 
osallistui 35 000–40 000 vapaaehtoista ul-
komaalaista. Sotaan osallistui 239 suoma-
laista, joista ylivoimaisesti suurin osa ta-
savaltalaisarmeijassa. Suoraan Suomesta 
tulleita vapaaehtoisia oli 72, osa oli kaup-
palaivojen merimiehiä. Mukana oli myös 
Suomesta Neuvostoliittoon sisällissodan 
jälkeen paenneita tai sinne myöhemmin 
siirtyneitä. Eniten oli Amerikan suomalai-
sia. Kanadasta ja Yhdysvalloista tasaval-
talaisarmeijan kansainvälisiin prikaateihin 
liittyi runsaat 150.24

Tasavaltalaisarmeijassa taistelleen Paa-
vo Koskisen25 mukaan suurin osa suoma-
laisista oli kotoisin suurista kaupungeista, 
Helsingistä, Turusta ja Viipurista. Lisäk-
si miehiä tuli Pietarsaaresta sekä Oulun ja 
Kemin seuduilta. Useimmat olivat metalli-, 
satama- ja rakennusalojen ammattimiehiä, 
mutta oli Koskisen omissa taistelutovereis-
sa myös opiskelija, kauppias ja Suomen ar-
meijassa palvellut aktiiviupseeri.

Maahan yksin tai parin kolmen miehen 
ryhmissä saapuneet suomalaiset olivat kan-
sainvälisissä prikaateissa hajallaan. Eniten 
heitä taisteli XV prikaatissa, jonka pääjou-
kon muodostivat yhdysvaltalaiset, kanada-
laiset ja englantilaiset vapaaehtoiset. Toi-
seksi suurin suomalaisryhmä oli sijoitet-
tu saksalaisenemmistöiseen XI prikaatiin. 
Vuoden 1937 lopulla suomalaisia oli XV 

prikaatissa jo niin paljon, että heistä koot-
tiin kanadalaispataljoonaan ”(Jaakko) Ilkan 
konekiväärikomppania” ja amerikkalaispa-
taljoonaan ”Toivo Antikaisen konekivääri-
joukkue”. Nämä suomalaisperäiset nimet 
säilyivät sodan loppuun, vaikka suomalais-
sotilaiden rivit harvenivatkin tuntuvasti. 

Suomalaisten vapaaehtoisten aikaisem-
pi taistelukokemus oli vähäistä, sillä vain 
vanhimmat heistä olivat osallistuneet vuo-
den 1918 sotaan. Paavo Koskinen arvioi, 
että suomalaisten vahvuuksia olivat kui-
tenkin aseiden käsittelytaito ja sotilaskuri.26 
Tosin myös päinvastaista kokemusta kertyi, 
sillä kolmen kanadalaiseen Mac–Paps -pa-
taljoonaan kuuluneen suomalaisen todettiin 
syyllistyneen sen luokan niskurointiin ja 
juopotteluun, että heidät teloitettiin varoit-
tavana esimerkkinä muille kansainvälisten 
prikaatien taistelijoille.27 Vaikka monia suo-
malaisia toimi upseereinakin, yleisesti otta-
en he eivät nousseet komentoportaissa kor-
kealle. Tähän vaikutti lähinnä se, että suo-
malaisten kielitaito oli puutteellinen, vaikka 
sotilaallista ammattitaitoa ja rohkeutta riit-
tikin. Suomalaisten sotilastehtäviin kuului-
vat esimerkiksi vaativat tiedustelutehtävät 
vihollisen linjojen taakse. 28 Merkittävässä 
asemassa tasavaltalaisten joukoissa oli so-
tilaallisena neuvonantajana peräti kenraalin 
vakanssilla palvellut Tuure Lehén, Hertta 
Kuusisen puoliso ja muutamaa vuotta myö-
hemmin Terijoen hallituksen ministeri.29

Falangistien joukoissa taisteli 15–20 
suomalaista.30 Heistä maineikkain oli El 
Capitán Finlandés eli suomalaiskaptee-
ni Carl von Haartman, Hollywoodissakin 
vaikuttanut elokuvamies, sotilas ja seik-
kailija. Aluksi hän toimi falangistisotilai-
den kouluttajana, mutta siirtyi rintamalle 
kesällä 1937. Sodan loputtua sotaministe-
ri, kenraali José Varela ojensi hänelle seit-
semäntoista sodassa ansaittua espanjalaista 
kunniamerkkiä. Sisällissodan jälkeen von 
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Haartman osallistui Suomen talvisotaan 
ja jatkosodan alkuun sekä toimi marsalk-
ka Mannerheimin nimittämänä sotilasasia-
miehenä Madridissa vuosina 1942–44. 

Vaikka suomalaiset sotivat hajallaan, 
saattoivat he sodan temmellyksessä jou-
tua vastakkainkin. Paavo Koskinen mainit-
see kuulleensa Gandesan taisteluiden yh-
teydessä tapauksesta, jossa vastakkaisilla 
puolilla olleet suomalaiset joutuivat taiste-
lukosketukseen keskenään. Tasavaltalais-
ten hyökätessä kuului falangistien puolel-
ta selvällä suomen kielellä: ”Nyt ne saata-
nat tulee!”.32 Näissä taisteluissa kansain-
välinen prikaati kärsi murskatappion. Suo-
malaisia kaatui yli 30 ja useita haavoittui. 
Yksi haavoittuneista oli Tauno Leo Fabri-
tius, joka on kirjoittanut sotakokemuksis-
taan kirjan ”Tasavaltalaisena Espanjan si-

Tauno Leo Fabritius syntyi Viipurissa 
vuonna 1912. 17-vuotiaana hän läh-
ti Helsinkiin ja työskenteli vakuutus-
yhtiö Pohjolassa. Veri veti kuitenkin 
merille, ja kokkikoulun jälkeen Leo 
oli merivartiolaitoksen palvelukses-
sa pari vuotta, kunnes siirtyi kauppa-
laivoihin. Seikkaileva elämä alkoi.

Vuonna 1937 Leo oli pääkok-
kina Wihuri-yhtymän Viiri-laivas-
sa. Kanadassa hän karkasi muiden 
merimiesten kanssa laivasta. Töitä löytyi kai-
voksesta, kun ”pääsykokeessa” suomalaiset 
räjäyttivät niin paljon dynamiittia, että koko 
mäki lensi ilmaan. Poliisit olivat merimieskar-
kureiden kintereillä, ja pakomatka jatkui. Leo 
oli torontolaisen ravintolan kokkina, kun hän 
luki lehdestä sisällissodan syttymisestä Es-
panjassa. Hän päätti liittyä tasavaltalaisar-
meijaan ja meni Sudburyssä Vapaus-lehden 
konttoriin, jossa sai passin nimellä Leo Riutta. 
Syyskuussa 1937 suomalaiset vapaaehtoiset 

matkasivat Kanadasta Ranskaan 
ja sieltä Pyreneitten yli Espanjaan. 

Kolmen viikon konekiväärikurs-
sin jälkeen Leo Fabritius vietiin rin-
tamalle. Teruelissa kohdattiin anka-
rimmat taistelut. Pökertynyttä Fab-
ritiusta luultiin jo kertaalleen kuol-
leeksi, ja myöhemmin hän haavoit-
tui jalkaan. Perääntymisvaiheessa 
hän kantoi viisi päivää espanjalais-
ta pikkutyttöä, kunnes saattoi an-

taa tämän espanjalaisten nuorten hoiviin. Ta-
savaltalaisten joukkojen kukistuessa helmi-
kuussa 1939 Fabritius käveli Pyreneitten yli 
Ranskaan. Suomalainen kenraali Bruno Ja-
lander löysi hänet pakolaisleiriltä, ja hänet lä-
hetettiin Suomeen Antwerpenin kautta.

Sodan jälkeen Fabritius asui lyhyen aikaa 
Yhdysvalloissa ja seilasi sen jälkeen ympä-
ri maailmaa. Vuonna 1954 hän muutti Aust-
raliaan, josta palasi Suomeen vuonna 1988. 
Fabritius kuoli vuonna 2005.31

Tauno Leo Fabritius

sällissodassa”.33 Kuusikymmentä vuotta 
sodan jälkeen Fabritius tapasi vastapuolel-
la olleen maanmiehensä, espoolaisen Yrjö 
Kailan, ja sodan kauhuja saatettiin jo muis-
tella veljellisesti.34

Suomalaisia valvontaupseereita toimi 
Espanjan sisällissodassa myös kansainvä-
listen tarkkailuosastojen ”rauhanturvaaji-
na” tehtävänään estää aseiden ja joukkojen 
kuljetuksia Espanjaan. Heitä palveli ker-
rallaan yli 30 miestä, ja yhteensä ehti puo-
lueettomuuskomitean valvontatöissä olla 
koko sisällissodan aikana yli viisikymmen-
tä suomalaista.35 Kansainliitto asetti loka-
kuussa 1938 suomalaisen Bruno Jalande-
rin johtamaan sotilaskomissiota, jonka teh-
tävänä oli vetää kansainväliset joukot pois 
Espanjasta. Ensimmäinen tasavaltalaisar-
meijassa taistelleiden suomalaisten ryhmä 



Antti Karisto & Anu Leppälä – 465 

saapui Helsinkiin helmikuussa 1939. Heitä 
oli vastassa pieni joukko sukulaisia ja tut-
tavia – sekä valtiollinen poliisi. Ensimmäi-
nen yö kotimaassa kului täisaunassa ja päi-
vät Valpon kuulusteluissa. Vaikka tasaval-
talaisten puolella taistelleisiin sovellettiin 
periaatteessa Kansainliiton suositusta, jon-
ka mukaan vapaaehtoisina sodassa ollei-
ta ei asetettaisi syytteeseen, poliisi pidät-
ti kuitenkin esimerkiksi Paavo Koskisen. 
Kun voittajien puolella taistelleet saivat 
Francon Espanjalta palkkioksi kunniaa ja 
kansalaisuuden, on demokraattinen Espan-
ja vasta vuosikymmenien jälkeen tunnus-
tanut myös tasavaltalaisten puolella taistel-
leiden ansiot.

Hallamaat – Aurinkorannikon 
suomalainen kantaperhe 

Ensimmäinen Espanjan Aurinkorannikolle 
(Costa del Sol) eli nykyisen suomalaisasu-
tuksen tihentymään muuttanut suomalais-
perhe on hyvin tiedossa: kyseessä on eversti 
Reino Hallamaan perhe. Hallamaa oli Suo-
men armeijan radiotiedustelun päällikkö, 
jonka kyvyt oli huomattu nuorena. Kaksi 
päivää kadettikoulusta valmistumisen jäl-
keen vuonna 1927 Hallamaan tehtäväksi 
annettiin radiotiedustelun luominen. Hän 
tutustui useiden Euroopan maiden tieduste-
lujärjestelmiin ja harjoitteli murtamalla Itä-
meren venäläislaivaston koodijärjestelmiä. 
Marraskuun 29. päivänä 1939 Hallamaa 
pystyi sieppaamaan ja purkamaan puna-
armeijan salasanoman, jossa sen joukko-
osastolle annettiin käsky hyökätä seuraa-
vana aamuna Suomeen. Päämaja ehti antaa 
taisteluhälytyksen. Talvi- ja jatkosodan ai-
kana Hallamaa ryhmineen seurasi suveree-
nisti venäläisten sotatoimien valmistelua, 
mikä vaikutti suuresti suomalaisten sota-
toimien menestyksellisyyteen.36 

Vuoden 1944 keväällä Hallamaa kävi sa-
laisessa erikoistehtävässä Ruotsissa. Tehtiin 
suunnitelma siitä, miten suomalainen tiedus-
telumateriaali siirretään tarvittaessa turvaan. 
Syyskuussa 1944 operaatio ”Stella Polaris” 
käynnistyi, ja Ruotsiin kuljetettiin satoja 
laatikollisia aineistoa37. Hävityn sodan jäl-
keen Hallamaa pelkäsi turvallisuutensa puo-
lesta. Vuonna 1945 hän siirtyi Tukholmaan, 
missä perheen poika Hannu syntyi seuraa-
vana päivänä. Tanskassa tiedustelualan kol-
legat järjestivät Hallamaalle passin ja uuden 
henkilöllisyyden. Tanskalaisena insinööri 
Richard Palmina hän matkusti Ranskaan, 
sikäläisen sotilastiedustelun palvelukseen. 
Pian Stella Polaris oli paljastunut, Hallamaa 
etsintäkuulutettu, ja Neuvostoliiton ulko-
ministeri Molotovilta Ranskan poliittiselle 
johdolle tulleessa kirjeessä vaadittiin hänen 
luovuttamistaan. Hallamaan perhe lennätet-
tiin ranskalaisten Saksassa olevalle miehi-
tysvyöhykkeelle, missä perheeseen syntyi 
toinen poika, Patrik.38

Kun Espanjan raja avautui syksyllä 
1947, Hallamaat tulivat ensimmäisessä ju-
nassa maahan. Alkoi uusi kausi Reino Hal-
lamaan elämässä. Perhe asettui ensin Mar-
bellaan ja sitten Torremolinosin Montema-
riin, lähelle nykyistä rantaravintoloiden 
keskittymää. Tuohon aikaan rannat olivat 
autioita ja rakentamattomia, ja niillä saattoi 
Brita Hallamaa ulkoiluttaa perheen lemmi-
kiksi hankittua porsasta.39 Málagan Chur-
rianasta Hallamaat ostivat El Albaricocal 
-nimisen tilan. Siellä Reino Hallamaa elät-
ti perheensä Ricardo Palma nimisenä neili-
kanviljelijänä. Hän osasi loihtia valkoisista 
neilikoista värillisiä liottamalla niitä väri-
liemessä. Kukat kävivät hyvin kaupaksi, ja 
Hallamaalla oli Málagan keskustassa oma 
kukkakauppakin, josta kukkien tori, Plaza 
de los Flores, sai nimensä.

Kun suomalaisia alettiin lennättää lo-
malennoille Málagaan, Hallamaa ryhtyi ra-
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kennuttajaksi. Aluksi hän rakennutti omille 
mailleen suomalaisia varten loma-asunto-
ja, sitten urakointi levisi laajemmalle. Hal-
lamaa kuoli elokuussa 1979, mutta hänen 
poikansa Hannu ja Patrik ovat jatkaneet ra-
kennuttajina. Reino Hallamaan vaimo Bri-
ta elää edelleen Espanjassa, ja siellä synty-
nyt Veli asuu El Albarococalin tilaa Meri-
tyttären toimiessa opettajana.40

Muita Espanjan kävijöitä ennen 
massaturismin aikaa

Samoille seuduille kuin Hallamaat asettui 
yhtenä ensimmäisistä myös edellä jo esil-
lä ollut Carl von Haartman. Everstiluut-
nantiksi Suomen armeijassa kohonnut von 
Haartman erotettiin sodan jälkeen ”yleisen 
edun vuoksi” armeijasta. Hän palasi Madri-
diin ja osti 1950 -luvun alussa Torremolin-
osin lähistöltä El Alamillo -nimisen maati-
lan, missä hän asui perheineen kuolemaan-
sa saakka vuoteen 1980.41 

Kaikki eivät sotien jälkeen malttaneet 
odottaa rajojen avautumistakaan. Suoma-

laisten Espanjan kokemuksia kuvaavas-
sa kirjassa42 kertoo suomalaismies, kuinka 
hän toisen nuoren seikkailuhenkisen tove-
rinsa kanssa ylitti Ranskan ja Espanjan ra-
jan luvatta Pyreneitten vuorilla. Luvatto-
mat rajanylittäjät luulivat saavansa oleske-
luluvan, mutta joutuivat Miranda de Ebron 
internointileirille Baskimaan ja Ylä-Kasti-
lian väliselle ylätasangolle. Muutama talvi-
kuukausi kului asuen heppoisessa parakis-
sa lämmönlähteenä savesta, kivenpalois-
ta ja säilyketölkeistä konstruoitu kamina. 
Leirin kansainväliseen yhteisöön kuului 
saksalaisia, italialaisia, puolalaisia, tsekke-
jä, ranskalaisia, hollantilaisia, belgialaisia 
sekä venäläisiä ja ukrainalaisia Vlasovin 
armeijassa, Saksan puolella taistellutta vä-
keä, joukossa jokunen Amerikan ja Meksi-
kon saksalainenkin.

Pienellä vilungilla pääsi Portugalista 
rajojaan tarkoin vartioineeseen Espanjaan 
myös Tapio Hiisivaara, joka koosti matka-
kokemuksistaan kirjan (Hiisivaara 1949). 
1950-luvun alussa Espanjassa matkusteli 
moni muukin suomalainen matkakirjailija. 

Reino ja Brita Halla-
maa ja pojat Carihu-
elan hiekkarannal-
la vuonna 1948. – 
Kuva: Siirtolaisuus-
instituutin arkisto.
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T.J.A. Heikkilän seikkailuista tunnetuksi 
tullut Simo Penttilä kiersi Espanjaa.43 Re-
hevän seikkailijahahmon Pekka Lipposen 
luonut Aarne Haapakoski (Outsider) kuva-
si Lipposelokuvan filmaamista Málagassa, 
jonne hänet sittemmin haudattiin.44 Mat-
kakirjailija Håkan Mörne kiersi Andalusi-
aa45 ja Yrjö Kokko – kuulu Lapin kirjaili-
ja ja luontokuvaaja, Pessi ja Illusia -satu-
näytelmän kirjoittaja – puolestaan Kana-
rian saaria.46 Ne olivat 1950-luvun alussa 
vielä neitseellisessä tilassa, ja matka Suo-
mesta saarille vaivalloinen, vaikka lento-
liikenteen aikaa jo elettiinkin. Kun Kokko 
matkusti tyttärensä kanssa talvenviettoon, 
lennettiin ensin Kemistä Vaasan kautta 
Helsinkiin, sieltä Tukholmaan, mistä Köö-
penhaminan kautta Pariisiin. Sieltä matka 
jatkui Madridiin, mistä vihdoin Kanarian 
saarille. Suomalaista talviasukasta pidet-
tiin Espanjassa sellaisena kummajaisena, 
että viimeisellä lento-osuudella Madridista 
Teneriffaan vieruskumppaniksi osunut her-
ra kuulutti koko koneelle, että mukana on 
kaksi matkustajaa niin kaukaisesta maas-
ta kuin Finlandia ja koneen kapteeni pyysi 
saada esitellä vieraille kaupunkia.47 

Madridin lähetystössä konsulina ollut 
Heikki Brotherus raportoi ulkoasianmi-
nisteriölle vuoden 1955 alussa Espanjassa 
asuvista suomalaisista. Verratessaan suo-
malaista siirtokuntaa ”skandinaavien van-
hastaan laajoihin siirtokuntiin” hän totesi, 
ettei se ”ole lukumäärältään suuri, karkean 
arvion mukaan tuskin enemmän kuin puoli-
sensataa. Näistä Madridissa asuvia on noin 
20, loput etupäässä Kanarian saarilla, Ma-
lagassa, Barcelonassa ja Valenciassa. Osa 
on liikealalla toimivia, varsinkin Suomen 
ja Espanjan kaupassa toimivien kompen-
saattorien palveluksessa. Lisäksi on edus-
tuston tiedossa muutamia espanjalaisten 
kanssa naimisissa olevia, jotka ovat yleen-
sä pitäneet yhteyttä edustustoon.”

Brotheruksen mukaan ”Espanjan suo-
malaiset ovat kaikki hyvin tai ainakin riit-
tävän hyvin toimeentulevaa väkeä, joka 
millään tavoin ei ole ollut edustustolle ra-
situkseksi.” Vaivaa oli vain Espanjassa ti-
lapäisesti asuvista ja merimiehistä. ”Vali-
tettavasti on todettava, että joidenkin koh-
dalla on sattunut vakavia ikävyyksiä, jotka 
ovat aiheuttaneet selvittelyjä Espanjan vi-
ranomaisten kanssa”, Brotherus raportoi.48

Turistitulvat tulevat 

Suomalaisten Espanjaan tekemien seu-
ramatkojen aika alkoi 1950-luvun lopul-
la. Karhumäki Oy lennätti parikymmentä 
suomalaista Kanarian saarille joulukuus-
sa 1956. Vuonna 1959 Kar-Air teki jo 32 
seuramatkaa Mallorcalle, ja uudeksi seura-
matkakohteeksi tuli samana vuonna Torre-
molinos. Massamatkailu alkoi kahtena seu-
raavana vuosikymmenenä. Lentoliikenteen 
tekninen kehitys, halventuneet lipun hinnat 
ja elintason nousu saattoivat etelänmatkat 
laajojen kansanjoukkojen ulottuville. Eu-
roopasta eristäytyneen Espanjan avautu-
minen kansainväliselle turismille tapahtui 
tietoisen politiikan muutoksen tuloksena. 
Francon lähipiirissä valtaan pääsivät prag-
maattisesti ajattelevat teknokraatit, alettiin 
tähdätä taloudelliseen kasvuun, ja keskei-
seksi kasvualaksi tuli turismi. Toteutettiin 
myös monia poliittisia, sosiaalisia ja kult-
tuurisia uudistuksia – Francon rautaisessa 
otteessa tosin.49

Espanjasta tuli 1960- ja 70-luvulla suo-
malaisten suosikkikohde,50 ja samalla koko 
etelänmatkailun luonne muuttui. Kun ai-
kaisempien kiertomatkojen tavoitteena oli 
tutustua monipuolisesti kulttuuriin, nyt 
matkat suuntautuivat yhteen kohteeseen ja 
niiden päätarkoituksena oli rentoutuminen. 
Viimeistään Kalevi Keihäsen legendaarinen 
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matkatoimisto Keihäsmatkat opetti suoma-
laiset matkustamaan. Vuonna 1972 Keihä-
nen perusti oman, lyhytikäiseksi jääneen 
lentoyhtiönkin. Spearairin koneet ”Härmän 
Jätkä” ja ”Härmän Mimmi” lennättivät 
suomalaisia Espanjaan. Koneissa matkus-
tajille tarjottiin lihapullia ja nakkeja, kyy-
tipoikana ”Kihniön kipakkaa”. Etelänmat-
kailu maallistui, siitä tuli osa suomalaista 
kansankulttuuria: ”seiväsmatkalaisia” ku-
vattiin iskelmissä, ja Uuno Turhapurokin 
kävi ”Epsanjassa”.

1970-luvulla matkustajamäärät kasvoi-
vat vauhdilla, joskin epätasaisesti. Vuosi-
kymmenen taitteen notkahduksesta ei tullut 
pitkällinen, ja 1980-luku oli ennätysmäisen 
kasvun kautta. Matkailun huippuvuodet 
osuivat vuosiin 1988–91, jolloin Espanjan 
matkan teki tilauslennoilla vuosittain yli 
400 000 suomalaista, miltei joka kymme-
nes maan asukas siis. Mutta huipulta tultiin 
myös vauhdilla alas 1990-luvun lamavuo-
sina. Aallonpohja osui vuoteen 1995, jol-
loin vain hieman yli 100 000 suomalaista 
matkusti Espanjaan. Tilauslentoja kuvaava 
tilasto tosin liioittelee alamäkeä, sillä voi-
massa olleen matkustusveron vuoksi val-
mismatkojen kuljetuksia siirrettiin tilaus-
lennoilta reittilennoille. Vuosikymmenen 
viimeisinä vuosina matkustusmäärät kipu-
sivat taas 200 000:n paremmalle puolelle. 
Vuosien 1999 ja 2003 välillä tilauslentojen 
matkustajamäärät Espanjaan (ml. Kanarian 
saaret) kipusivat lähelle 300 000:a.51 

Turistitulvan vanavedessä on myös tal-
viasumiseen kohdistuva kiinnostus kasva-
nut. Jo 1960-luvulla Aurinkorannikolle oli 
muodostunut pysyvää suomalaista talvi-
asutusta. Vuosikymmenen lopulla sen yh-
deksi tukikohdaksi rakennettiin suomalais-
kylä Los Pacos.52 Teuvo Hakulinen oli os-
tanut Fuengirolan laitakaupungin kukku-
loilta kuivan oliivilaakson ja alkanut ra-
kentaa alueelle rivi- ja kerrostaloja. Los 

Pacos sai mainetta paitsi suomalaisista elä-
keläisasukkaista myös huippu-urheilijoista. 
Kylään rakennettiin yleisurheilijoiden har-
joituskenttä, ja silloiset tähdet Lasse Vire-
nin, Pekka Vasalan, Tapio Kantasen ja Ant-
ti Kalliomäen johdolla kävivät siellä har-
joittelemassa. Suomen Urheiluliitto pyörit-
ti hotellitoimintaa ja piti urheilulääkäriase-
maa viisikerroksisessa El Condor -talossa, 
joka sittemmin on muuttunut suomalaisten 
asuintaloksi. Pian oli Los Pacosissa kerros-
talojen lisäksi jo yli 70 pientaloa, yhteensä 
225 asuntoyksikköä.53 1980-luvun sittem-
min petolliseksi osoittautunut nousukausi 
kiihdytti Espanjan kiinteistöbisnestä. Suu-
ret suomalaiset rakennusliikkeet ryhtyivät 
rakentamaan Aurinkorannikolle, ja uusien 
asuntojen myyntiä vauhditti esimerkiksi 
tieto siitä, että jääkiekkotähti Jari Kurrikin 
oli ehtinyt hankkia asunnon Los Pacosista.

Espanjan asuntojen ostamista ja kausi-
siirtolaisuuden kasvua oli pitkään hillinnyt 
se, että valuutan vienti oli Suomen Pankin 
luvan takana – joskin luvattakin valuuttaa 
vietiin. Vuosina 1979 ja 1987 valuutan-
vientiä koskevia määräyksiä helpotettiin 
ja vuonna 1990 kaikki rajoitukset poistet-
tiin. Kun Suomen Pankki myönsi vuonna 
1982 noin 200 valuutanvientilupaa, niitä 
oli vuonna 1989 jo toista tuhatta, joista nel-
jä viidennestä Espanjaan.54 Vauhdikkaasti 
kasvoi myös Espanjassa asumisoikeuden 
saaneiden suomalaisten määrä.

Asumisoikeuden (recidencian) ano-
mista edellytetään, jos asuu Espanjassa yli 
puolet vuodesta, ja asumisoikeus on yhte-
nä edellytyksenä, jos haluaa siirtää vero-
tuksensa Espanjaan. 1990-luvun lopussa 
Espanjassa asui viitisentuhatta asumisoike-
uden hankkinutta suomalaista. Se, että luku 
ei ollut paljonkaan suurempi kuin vuonna 
1990, jolloin valuutan vientiä koskevat ra-
joitukset purettiin, johtui talouslamasta. 
Laman aikana monet Espanjaan talvenviet-
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toon aikaisemmin asettautuneetkin luopui-
vat leikistä, ja erityisesti uusien tulokkai-
den määrässä oli aaltoilua. Kuvio 1 perus-
tuu suomalaisiin maastamuuttotilastoihin. 
Siitä nähdään, kuinka laman aiheuttama 
painauma Espanjaan muuttaneiden mää-
rässä kääntyi voimakkaaseen nousuun.

Eri tietolähteet antavat varsin erilaisen 
kuvan Espanjaan muuttaneiden määristä ja 
muuttovilkkauden vaihteluista. Läheskään 
kaikkia kausisiirtolaisia eivät tilastot tavoi-
ta, ja heidän määränsä on joka tapaukses-
sa paljon suurempi kuin asumisoikeuden 
saaneiden lukumäärä. Yksin Aurinkoranni-
kolla asustaa 10 000–15 000 suomalaista, 
joidenkin arvioiden mukaan paljon enem-
mänkin. Costa Blancalla, Torreviejan kau-
pungin tienoilla on noin kolmentuhannen 
suomalaisen keskittymä, ja tuhansissa mi-
tataan myös Mallorcalla ja Kanarian saaril-

la asuvien määrä. Seuraava asetelma kuvaa 
tärkeimmät suomalaisalueet tuoreen Es-
panjan väestötilaston mukaan.55

Málaga 4614
Alicante 1574
Las Palmas  654
Santa Cruz de Tenerife 563
Barcelona 534
Madrid  429

Aurinkorannikon suomalaisyhteisö 
kyselyaineiston kuvaamana 

Costa del Solille eli Aurinkorannikolle, Má-
lagan kaupungin kahta puolen, syntynyttä 
suomalaisyhteisöä kuvataan seuraavassa 
vuonna 1998 kerätyn, noin 400:n vastaajan 
kyselyaineiston avulla.56 Sen mukaan alu-

Lähteet: SVT, VÄ 26. Pohjoismaiden ulkopuolinen muuttoliike 1970–1979 (julkaisemattomat taulut); SVT 
VI A/ Väestö 1980–1986; Tilastokeskus. Väestörakenne ja väestönmuutokset 1987–1988; Tilastokeskus. 
Väestönmuutokset 1989–2000.
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eella asuvien suomalaisten keski-ikä on 65 
vuoden paikkeilla. Todellisuudessa se on 
jonkin verran alhaisempi, sillä kysely koski 
vain aikuisväestöä eikä tavoittanut alueella 
asuvia lapsia, joita heitäkin on niin paljon, 
että Fuengirolan suomalainen peruskoulu 
on pysynyt hyvin pystyssä. Aurinkorannik-
ko on leimallisesti nuorten eläkeläisten eli 
niin sanotussa kolmannessa iässä olevien 
asuinpaikka, sillä varsinaiseen vanhuuteen 
ehtineitä ei ole kovinkaan paljon. 

Työmarkkinoilla tavalla tai toisella on 
Aurinkorannikon suomalaisasukkaista ky-
selyaineiston mukaan joka yhdeksäs. He 
jakautuvat melko tasaisesti neljään ryh-
mään: sellaisiin itsenäisiin yrittäjiin, joiden 
yritystoiminta tapahtuu Espanjassa, niihin 
jotka työskentelevät toisen palveluksessa 
Espanjassa, Suomessa työssä oleviin, mut-
ta Espanjassa sapattivapaata viettäviin sekä 
työttömiin työnhakijoihin.

Miehet ovat hienoisena enemmistönä 
Aurinkorannikon suomalaisissa. Vaikka 
heidän osuutensa ei poikkea paljon nais-
ten osuudesta, se on sikäli merkillepanta-
va, että tavallisesti vanhemmissa ikäluo-
kissa vallitsee selvä naisenemmistö, koska 
naiset elävät miehiä pitempään. Aurinko-
rannikon 55 vuotta täyttäneistä suomalai-
sista 54 prosenttia on miehiä, kun kaikis-
ta samanikäisistä suomalaisista on miehiä 
Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan 
vain vajaat 43 prosenttia.

Tyypillinen Espanjaan muuttanut on 
(suomalaisessa) avioliitossa oleva, heitä on 
kolme neljäsosaa kaikista 55 vuotta täyttä-
neistä. Avoliitossa olevia on kymmenisen 
prosenttia, saman verran on leskiä ja eron-
neita taas puolet siitä. Naimattomia eli sel-
laisia yksin eläviä, jotka eivät aikaisem-
minkaan ole eläneet parisuhteessa, on vain 
muutama prosentti. Kun näitä tietoja ver-
rataan kaikkien samanikäisten suomalais-
ten siviilisäätyjakaumaan huomataan, että 

avioliitossa olevia ja erityisesti avoliitossa 
olevia on Espanjassa enemmän, eronnei-
ta yhtä paljon, mutta leskiä ja naimattomia 
taas selvästi vähemmän kuin samanikäises-
sä suomalaisessa väestössä. Jossain määrin 
eroja selittää se, että Espanjassa asuvien (55 
vuotta täyttäneiden) sisäinen ikärakenne 
painottuu nuoriin eläkeikäisiin, jotka eivät 
esimerkiksi ole vielä ehtineet leskeytyä.

Aurinkorannikon suomalaisten perhe-
suhdejakauma ei sovi kovin hyvin yhteen 
sen usein esitetyn käsityksen kanssa, että 
Espanjaan muuttaa paljon yksinäisiä, joil-
la on ”haku päällä”. Pikemminkin Aurin-
korannikko on pitkässä ja vakiintuneessa 
parisuhteessa elävien suomalaisten paik-
ka. Joka kahdestoista naimisissa oleva on 
jo viettänyt kultahäitään eli ollut naimisis-
sa vähintään puoli vuosisataa. Se, että ei 
ole vielä viettänyt edes hopeahäitään on 
melko harvinaista: vain 15 prosentilla nai-
misissa olevista avioliiton pituus alittaa 25 
vuotta.

Toisaalta Espanjassa tutustutaan her-
kemmin toisiin suomalaisiin kuin Suomes-
sa, ja tutustuttaessa saattaa myös lempi 
leimahtaa. Vilkas yhdistys- ja seuraelämä 
sekä lukuisat suomalaisravintolat luovat 
mahdollisuuksia parisuhteiden syntymisel-
le. Enemmän kuin yksinäisten, ennestään 
naimattomien pariutumisesta kyse on kui-
tenkin siitä, että eronneet ja lesket löytävät 
uuden kumppanin.

Espanjan talviasumisesta luovutaan 
yleensä myöhäisvanhuuden kynnyksellä, 
ja yksi suomalaisyhteisön erityispiirre on-
kin sen jäsenten suuri vaihtuvuus. Tämä 
vaikuttaa sosiaalisten verkostojen muotoon 
ja sosiaalisten suhteiden malliin. Verkostot 
ovat tyypillisesti melko laajoja mutta muut-
tuvia, sillä yksiin ja samoihin tuttavuus- ja 
ystävyyssuhteisiin ei voi pitäytyä. 

Espanjassa asuvista englantilaisista tie-
detään, että useimmat heistä ovat eteläs-
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sä kokovuotisesti asuvia ”ekspatriaatte-
ja”, joiden siteet Englantiin saattavat olla 
löystyneet.57 Suomalaiset eivät sen sijaan 
ajattelekaan asuvansa Espanjassa keskike-
sällä, jolloin lämpötila voi hipoa 40 astet-
ta ja rannat ovat espanjalaisten lomailijoi-
den kansoittamat. Vain 13 prosenttia ky-
selyaineiston suomalaisista asuu Aurinko-
rannikolla kokovuotisesti. Heistä useim-
mat ovat työssä olevia, ja myös heillä on 
tapana viettää kesälomakuukausi tai sen 
osa Suomessa. Osavuotisesti Espanjassa 
olevat asuvat siellä keskimäärin kuutisen 
kuukautta vuodessa. Vuosi jakautuu kah-
tia: talvet eletään Espanjassa, kesät Suo-
messa, usein traditionaalista kesämök-
kielämää viettäen. Kuten edellä todettiin, 
puolen vuoden asuminen edellyttää pysy-
vän oleskeluluvan hankkimista. Jos pel-
kää espanjalaista byrokratiaa, maassa pi-
tää olla alle puoli vuotta vuodessa. Monet 
taas nimenomaisesti haluavat olla yli puoli 
vuotta päästäkseen verotettavaksi Espan-
jaan, mikä on mahdollista yksityissekto-
rilta eläkkeensä saaville. Verosuunnittelun 
mahdollisuus on yksi Espanjassa asumisen 
syy, mutta tärkeämpiä ovat yleensä muut, 
esimerkiksi terveydelliset syyt. Sairauk-

siensa kanssa ihmiset kokevat pärjäävänsä 
paremmin kuin Suomessa.

Tyypillinen Espanjan suomalainen tal-
viasukas on sota-aikana tai sitä ennen syn-
tynyt, pulan muistava agraarisen Suomen 
kasvatti, joka omalle sukupolvelleen tyy-
pilliseen tapaan on kokenut sosiaalisen 
nousun ja elinolojen voimakkaan muutok-
sen. Monet kertovat nyky-yhteiskuntaan 
verrattuna aivan toisenlaisista oloista, jot-
ka vallitsivat heidän lapsuudessaan: ylisuu-
rista perheistä, pakottavasta köyhyydestä, 
Karjalan siirtolaisena koetuista nöyryytyk-
sistä ja niin pois päin. Liikkeelle on voitu 
lähteä vaatimattomista lähtökohdista. Sit-
ten on tehty pitkä työrupeama, puute on as-
teittain hellittänyt ja nyt on vapaus nauttia 
kohtuullisesta elintasosta.

Useimmat Espanjan suomalaiset ovat 
jääneet eläkkeelle erilaisista toimihenki-
löammateista, ja huomiota herättävän mo-
nilla on yrittäjätausta. Aurinkorannikolta 
ovat hankkineet asunnon myös monet suo-
malaisessa yhteiskuntaelämässä tunnetuksi 
tulleet henkilöt. Osa heistä asuu inkognito, 
omassa rauhassa ja tuntemattomana, mut-
ta joidenkin ”julkkisten” asuminen on ylei-
sesti tunnettu asia. Koulutuksella mitattuna 

Suomen musiikkihistorian tun-
netuin viulisti Heimo Haitto 
muutti vuonna 1998 vaimon-
sa kanssa Espanjan Aurinko-
rannikolle, jossa hän menehtyi 
seuraavana vuonna. Kuvassa 
vas. Heimo Haitto yhdessä 
Erkki Kähkösen ja Eino Leh-
tisen kanssa Helena-hoitoko-
dissa Fuengirolassa. – Kuva: 
Katja Peiponen.
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Espanjan suomalaisten sosiaalinen asema 
on selvästi korkeampi kuin samanikäisten 
suomalaisten keskimäärin.

Muutto Euroopan laidalta toiselle elä-
keikäisenä on ollut iso askel – tai sitten ei. 
Muuton suuruusluokka elämäntapahtuma-
na riippuu paljon siitä, miten liikkuvaa elä-
mää on aikaisemmin viettänyt. Fuengiro-
lassa kymmeniä vuosia viettänyt luhanka-
laispariskunta Timo ja Elvi Tiitinen kertoo 
muuttaneensa Suomessa avioliittonsa ai-
kana 23 kertaa. Monet muutkin ovat tot-
tuneita muuttajia. Keskimäärin Suomessa 
on asuttu 4–5 paikkakunnalla. Vain joka 
yhdestoista on asunut koko ikänsä yhdellä 
paikkakunnalla, mutta yhtä paljon on niitä, 
joilla on asumiskokemusta vähintään kym-
meneltä eri paikkakunnalta. 

Kun varsinaiseksi siirtolaiseksi on Suo-
mesta usein lähdetty joukolla, toinen toi-
sesta turvaa hakien, Espanjan talveen me-
neminen tapahtuu pariskunnittain tai yksit-
täin. Silti toiset suomalaiset ovat monille 
olennaisen tärkeitä muuton onnistumisen 
kannalta. Tuntuu turvalliselta, kun alueella 
asuu ennestään tuttuja, jotka opastavat al-
kuun. Ja vaikka tuttuja ei olisikaan, sekin 
riittää että alueella tiedetään asuvan paljon 
suomalaisia. Suomalaisten keskinäinen tu-
tustumiskynnys on matala, ja selvä normi 
on, että uusia tulokkaita kuuluu auttaa hei-
dän sisäänpääsyssään. Näin kuvaa ensiko-
kemuksiaan Los Pacosin suomalaiskylään 
muuttanut nainen:

Kolme ensimmäistä vuotta asuin vuok- ¸
ralaisena suomalaisessa yhteisössä. Viih-
dyin hyvin ja minut otettiin lämmöllä vas-
taan. Minulle tuntemattoman vuokraisän-
nän ”edustajana” osallistuin talkoisiin ja 
puutarhajuhliin, jotka oli tarkoitettu lähin-
nä asunnon omistajille. Tällä tavoin tutus-
tuin ihmisiin ja sain ystäviä vuosiksi eteen-
päin. Torressa asui ennen minua eräs luok-

katoveri miehineen ja he olivat alkuaikoina 
tukenani ja turvanani.58

Selvää ketjumuuttoakin esiintyy. Ollessaan 
Suomessa monet Espanjan talviasukkaat 
saavat muut kiinnostumaan ratkaisustaan. 
Kiinnostuneille saatetaan ehdottaa etelän 
elämän kokeilemista, ehkä luvataan auttaa 
asunnon hankkimisessa.

Arkielämä ja ajanvietto 

Muutamassa vuosikymmenessä Aurinko-
rannikko on muuttunut uneliaiden espan-
jalaisten kalastajakylien ketjusta lähes kat-
keamattomaksi kaupunkimatoksi, jonka 
rakentamattomat laikut lähes luonnonvoi-
maisesti täyttyvät aina vain uusista ”urba-
nisaatioista”, joiksi alueelle tyypillisiä mi-
nilähiöitä kutsutaan. Aurinkorannikko on 
Espanjassa, mutta monista maista tulleiden 
talviasukkaiden ja turistien tulva on muut-
tanut sitä perinpohjaisesti. Pikemmin kuin 
Espanjaa Aurinkorannikko onkin ”transna-
tionaalista tilaa”, jossa moniin eri kansalli-
suuksiin kuuluvat elävät rinta rinnan omine 
tapoineen. 

Kausisiirtolaiset tekevät selvän eron it-
sensä ja turistien välille. Siinä missä turis-
tit haluavat vapautua rutiineista ja irtaan-
tua arjesta, talviasukkaiden jalat pysyvät 
maassa. Aurinkorannikon suomalaiset ko-
rostavat oman arkensa tavallisuutta, mutta 
samalla sitä, että arjen askareet tapahtuvat 
miellyttävissä puitteissa. 

Espanjassa omaksutaan uusia harras-
tuksia ja vanhoille harrastuksille annetaan 
aikaa. Harrastetaan muun muassa golfia, 
kalastusta, kielen opiskelua, kirjoittamis-
ta, kulinarismia, kuvataidetta, käsitöitä, kä-
velyä, liikuntaa, lukemista, luontoa, mu-
siikkia, opiskelua, penkkiurheilua, petan-
queta, puutarhanhoitoa, retkeilyä, ruoan-
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laittoa, tanssia, teatteria, tennistä, uimista, 
vaellusta ja valokuvausta. Suomalaisyhdis-
tysten tilaisuudet, konsertit ja retket vetä-
vät paljon väkeä, samoin seurakunnalliset 
tilaisuudet. Myös espanjalaisissa kulttuuri-
tapahtumissa käydään, joskin kävijät ovat 
osittain eri ihmisiä kuin suomalaistapahtu-
mien aktiivit. Liikunta on yleisimpiä har-
rastuksia, ja eri liikuntalajeista ylivoimai-
sesti suosituin on kävely. Säännölliset kä-
velylenkit kuuluvat miltei kaikkien talvi-
asukkaiden ohjelmaan.

Monille suomalaisille espanjalainen 
ruokakulttuuri on merkityksellinen, mut-
ta jotkut taas pitäytyvät suomalaiseen ruo-
kaan – ainakin toisten suomalaisten ”liha-
pullariippuvuudesta” puhutaan paljon. Ku-
linaarinen suuntautuminen on ilmaisuky-
kyinen ja erotteleva elämäntyylin osoitin. 
Espanjassa suomalaisittain syövät käyvät 
enemmän suomalaistapahtumissa, espan-
jalaisittain syöville taas muukin espanja-
lainen kulttuuri merkitsee enemmän ja he 
ovat rohkeampia omaksumaan uusia har-
rastuksia ja vapaa-ajan vieton tapoja.59 Oli 
elämäntyyli ja kulttuurinen suuntautumi-
nen miltei mikä tahansa, Espanjassa asu-
vien suomalaisten Suomi-suhde ei yleensä 
osoita ohenemisen merkkejä. Päinvastoin, 
se näyttää Espanjassa muuttuvan aikaisem-
paa intensiivisemmäksi.

Suomalaispalvelut ja suomalainen 
yhdistystoiminta 

Suomalaisten lukumäärän lisääntyessä Au-
rinkorannikolle on kasvanut tiheä suoma-
laispalvelujen infrastruktuuri. On suoma-
laisyrittäjiä ja monenlaista suomenkielistä 
palvelutarjontaa: kiinteistönvälittäjiä, asi-
ointitoimistoja, lääkäreitä ja terveyden-
huollon henkilöstöä, suomalaisia ravinto-
loita jne. Suomalaisia on myös espanjalais-

ten pankkien ja liikkeiden palveluksessa 
maanmiehiään auttamassa.

Suomalaista yhdistystoimintaa on Es-
panjassa kaikkialla siellä missä on riittä-
västi suomalaisia. Vuonna 1979 Mallorcal-
le perustettiin Espanja-Suomi -Seura, jonka 
toimintaa on sittemmin jatkanut Club Fin-
landia de Mallorca. Torreviejan suomalais-
seura Asociación Finlandesa Costa Blan-
ca de Torrevieja perustettiin vuonna 1986, 
ja Aurinkorannikon suomalaisten yhdistys 
Asociación Finlandesa Costa del Sol vuon-
na 1977. Sen kotipaikaksi tuli Torremolin-
os ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Kal-
lio Kotkas. Yhdistyksen paikallisia kerho-
ja eli ”penjoja” toimi myös Fuengirolas-
sa, Marbellassa ja Nerjassa. Yhdistyksen 
toiminnan organisoinnista keskusteltiin ja 
kiisteltiinkin paljon 1980-luvun kuluessa.60 
Vuosina 1991–92 Fuengirolassa toimiva 
osasto, johon kuului jo kaksi kolmasosaa 
noin 800 jäsenestä, organisoitui omak-
si Asociación Finlandesa Suomela -yhdis-
tyksekseen. Myös Benalmádenan nopeas-
ti kasvaneelle suomalaisyhteisölle perus-
tettiin oma yhdistys, Benalmádenan suo-
malaiset. Asociación Finlandesa Costa del 

Raimo ja Anne Portaankorva Tupasi Kiinteis-
tönvälitys toimistonsa edessä Fuengirolassa. – 
Kuva: Katja Peiponen.
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Sol jäi edustamaan lähinnä Torremolinosin 
suomalaisia. 

Hengellinen toiminta Aurinkorannikol-
la on vilkasta, ja sikäläinen suomalainen 
seurakunta on onnistunut siinä, mistä ko-
ti-Suomessa usein vain haaveillaan: seura-
kunnallisten tilaisuuksien kynnys on ma-
tala, eikä niihin osallistuminen välttämät-
tä edellytä edes erityistä uskonnollisuutta. 
Jo 1960-luvulla oli suomalainen seurakun-
tatyö virinnyt Kanarian saarilla ja Mallor-
calla. Suomenkielisiä jumalanpalveluk-
sia järjestettiin sekä Teneriffalla että Gran 
Canarialla. Mallorcalla Kansan Raamat-
tuseura järjesti sielunhoitoa ja hengellisiä 
tilaisuuksia. Vuonna 1977 pastori Seppo 
Heikkilä lähetettiin turistipapiksi Kanari-
an saarille, ja toiminta vakiintui seuraava-
na vuonna. Vuodesta 1988 turistipappi sai 
joka talvi avukseen eläkeläispapin helpot-
tamaan työtään. Turistipapin vastuulla oli 
aluksi koko Espanja, mikä osoittautui mah-
dottomaksi, kun Aurinkorannikon suoma-
laisasutus kasvoi. Siellä oma seurakunta-
toiminta käynnistyi vuonna 1985 Kansan 
Raamattuseuran organisoimana. Vuonna 
1987 kirkolliskokous teki päätöksen turis-
ti- ja siirtolaispapin viran perustamisesta, 
ja siitä pitäen kirkolla on ollut Aurinkoran-
nikolla vakituista seurakuntatoimintaa. En-
simmäisenä sielunpaimenena toimi pasto-
ri Veli-Pekka ”Pedro” Toiviainen vuosina 
1985–94. Häntä seurasi pastori Hannu Ro-
nimus, jonka toimintakauden aikana han-
kittiin seurakuntakoti. Manner-Espanjan 
suomalainen seurakunta aloitti toimintan-
sa vuonna 1998, ja sen neuvostoon kuului 
jäseniä kaikista paikallisista seurakunnista. 
Nykyisin sen nimi on seurakuntayhtymä, 
jonka tehtävä on jakaa Suomesta tuleva 
avustus eri seurakunnille. Suomalaisia seu-
rakuntia on perustettu myös Costa Blancal-
le, Barcelonaan ja Madridiin.61 Niin sanot-
tuja vapaita kirkollisia suuntauksia edusta-

va aktiivinen Turistikirkko on toiminut Au-
rinkorannikolla jo 1980-luvun alusta läh-
tien, pitkäaikaisimpana pappinaan Heikki 
Hursti. 

Helsingin Diakonissalaitos käynnis-
ti sosiaalisen työn suomalaisten keskuu-
dessa. Sillä oli lähes läpi koko 1990-luvun 
”kokeilu- ja kehittämisprojekti” Aurinko-
rannikolla ja toimipisteet Torremolinosissa 
ja Fuengirolan Los Pacosissa. Etenkin ”Pa-
cosintupa” on toiminut monipuolisen va-
paaehtoistyön tukikohtana, erilaisten ryh-
mien ja kerhojen kokoontumistilana sekä 
pistäytymispaikkana. Vuoden 1998 jälkeen 
sosiaalitoiminta siirtyi evankelisluterilai-
sen seurakunnan diakoniatyöksi, ja seura-
kunnan pappi sai työparikseen diakonin. 
Pitkäaikaista ja vilkasta on ollut myös suo-
malainen AA-toiminta, joka on tähdännyt 
siihen, että Aurinkorannikko olisi turvalli-
nen asuinpaikka, jonne myös alkoholion-
gelmista kärsineet voisivat tulla.

Leijonajärjestö Club de Leones perustet-
tiin Aurinkorannikolle vuonna 1992. Vuon-
na 1988 Fuengirolassa aloitti lauantaisin 

Hoitaja Maileena Pellinen työssään Fuengirolan 
Salus Klinikalla. – Kuva: Katja Peiponen.
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toimiva Suomi-koulu, jollaisia on toiminut 
myös Madridissa, Barcelonassa ja Mallor-
calla. Vuodesta 1991 lähtien Fuengirolassa 
on toiminut suomalainen peruskoulu, joka 
nykyisin antaa myös lukio-opetusta. Kult-
tuuritoimintaan on keskittynyt suomalai-
nen kulttuuriyhdistys Kaleva, jonka tilauk-
sesta esitettiin 1990-luvun alussa Aurinko-
rannikolla kauppaneuvos Juho Lallukasta 
kertova näytelmä Paavo Liskin ohjaama-
na. Se oli menestys, ja vierailun yhteydes-
sä Liski esitti Fuengirolassa ravintoloitsija-
na toimivalle näyttelijä Matti Vienovirral-
le Espanjan suomalaisten oman amatööri-
näyttämön perustamista. Esitys toteutui, ja 
teatteritoiminta on sittemmin ollut osa suo-
malaista kulttuurityötä.

Yhdistysten ulkopuolellakin taiteen har-
rastajilla on yhteenliittymiä ja yhteistoimin-
taa. Kuvataiteesta kiinnostuneita ovat yhdis-
täneet mm. Seppo Savolaisen vetämät kurs-
sit. Suomalaisia ammattimuusikoita ja esiin-
tyviä harrastelijamuusikoita on arvioitu Au-
rinkorannikolla olevan lähes sata.62 Espanja-
laista kulttuuria ovat suomalaisille esitelleet 
kirjoissaan Seppo A. Teinonen ja Riitta Tei-
nonen. Kaunokirjallisia kuvauksia Aurinko-

rannikosta on monia, siellä asuvista niitä on 
julkaissut mm. Erkki J. Vepsäläinen.

Suomalainen Olé-lehti on ilmestynyt 
vuodesta 1985 lähtien. Suomalainen Espan-
jassa on vuodesta 1991 alkaen ilmestynyt 
espanjansuomalaisten uutislehti, joka leviää 
ilmaisjakeluna. Vuodesta 1998 on ilmesty-
nyt Espanjan Sanomat, vuodesta 2006 Uusi 
Fuengirola. Pienempiä ilmaisjakelulehtiä 
on ehtinyt ilmestyä useita. Toimittaja Teuvo 
”Teva” Glad pyöritti jo 1970-luvulla Radio 
Lapponiaa Kanarian saarilla ja seuraavan 
vuosikymmenen alussa Aurinkorannikol-
la. 1980- ja 90-luvun taitteessa hän toimitti 
Olé-lehden lyhyen aikaa ylläpitämän Radio 
Olén lähetyksiä ja aloitti sitten oman Radio 
Finlandiansa, joka lähettää arkisin suomen-
kielistä ohjelmaa: uutisia ja säätietoja Es-
panjasta ja Suomesta, raportointia paikalli-
sista tapahtumista ja mainoksia. Radio Fin-
landian lähetys loppuiltapäivästä on kuin 
aikamerkki monille suomalaisille.

Aurinkorannikolla toimivien suomalais-
yhdistysten kattoyhteisönä on 1990-luvun 
alkupuolelta lähtien ollut Aurinkorannikon 
suomalaisyhdistysten neuvottelukunta. Sil-
lä ei ole muodollista itsenäistä toimivaltaa, 

Stig ja Irmeli Wester-
dahl Olé lehden kus-
tantaja-toimittajat Fuen-
girolassa. – Kuva: Katja 
Peiponen.
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mutta se on olemassaolollaan tasoittanut 
aikaisemmin joskus kiivainakin käynei-
tä järjestötaisteluja. Neuvottelukunta jär-
jestää vuosittain itsenäisyyspäivän juhlan, 
joka kerää aina satamäärin, joskus lähes tu-
hatkin suomalaista yhteen.

Madridin Suomalaisten 
yhdistystoiminta

Yhdistystoimintaa perinteelliseen suoma-
laiseen tapaan on Madridissa saatu aikaan 
vain ajoittain, vaikka sitä on yritetty virit-
tää monella tavalla. Suurkaupungin ja sen 
lähitaajamien elämään sijoittuneet suoma-
laiset tapaavat toisiaan omien ammattialo-
jensa piirissä ilman yhdistystoiminnan ke-
hystä. Muutamilla suomalaisyrityksillä on 
omat piirinsä, joiden jäsenet tapaavat myös 
yksityisesti. Asettuminen uuteen ympäris-
töön ja madridilaiseen työskentelyyn so-
peutuminen vie ajan ja energian varsinkin 
vastatulleilta. Monien yritysten työntekijät 
taas muuttavat parin kolmen vuoden kulut-
tua pois, joten jatkuvuuden luominen vai-
keutuu. Myöhään iltaan jatkuvat työpäivät  

vähentävät tehokkaasti yhdistyksille jäävää 
aikaa. Viikonloput, vaikka ne olisivat pit-
kiä puenteja, kuluvat perheen ja sen omi-
en asioiden ja harrastusten parissa. Suoma-
laisten ammattilaisten elämään Madridissa 
vaikuttaa ratkaisevasti työnantaja, varsin-
kin kun on kysymys työskentelyn jatkami-
sesta, sopimuksen uusimisesta tai sen päät-
tymisestä. 

Verrattuna Espanjan rannikkoalueiden 
eläkeläisvaltaisiin suomalaisyhteisöihin 
madridilainen suomalaisväestö pitää yh-
teyttä henkilökohtaisten kontaktien kaut-
ta sekä niiden instituutioiden piirissä, joi-
hin kuuluvat Suomen Madridin-instituutti, 
Seurakuntaneuvosto ja Suomi-koulu sekä 
Suomen valtion viralliset toimistot – Suur-
lähetystö ja sen kaupallinen osasto ja Mat-
kailunedistämiskeskus. 

Suomi-Seura ry on toiminut Madri-
dissa vuodesta 1986 alkaen. Sen paikalli-
sena edustajana on Seija Saukkonen-Ber-
nal, joka on tiedottanut seuran palveluista 
ja toiminnasta Madridiin muuttaville suo-
malaisille Suomen suurlähetystön, suoma-
laisten liikeyritysten ja tapaamisten avulla 
sekä Suomi Sanomien kautta.

Teva Glad Radio Finlandi-
an toimittaja Marbellassa. 
– Kuva: Katja Peiponen.
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Madridin Suomi-koulu aloitti toimin-
tansa vuonna 1982. Opettajina ovat toimi-
neet varsinkin alkuaikoina lasten äidit sekä 
myös lastentarhanopettajat. Ammattiopet-
tajia on ollut vasta viime vuosina. Suo-
malaisen yhteisön koostumuksessa tapah-
tuneet muutokset heijastuvat myös kou-
lun oppilaskoostumuksessa. Aikaisempina 
vuosina ulkomaalaisten kanssa naimisis-
sa olevat suomalaiset naiset alkoivat pe-
rustaa kouluja siirtääkseen suomen kielen 
taidon lapsilleen. Nyt Suomi-koulussa on 
yhä enemmän kokonaan suomalaisia lap-
sia, joiden vanhemmat ovat lähteneet maa-
ilmalle yritysten palveluksessa.

Nuorten Klubi -toiminta Madridissa 
aloitettiin 1997. Suomen liityttyä Euroo-
pan Unioniin on Erasmus-apurahojen avul-
la Madridiin saapuvien lukumäärä kasvanut 
nopeasti. Harjoittelijoiksi Suomen suurlä-
hetystöön, Suomen Madridin-instituuttiin 
ja Matkailunedistämiskeskukseen (MEK) 
tulee vuosittain parisenkymmentä nuorta. 
Useimmat nuoret joko pidentävät oleskelu-
aan hakeutumalla tilapäisiin työpaikkoihin 
tai, palattuaan joksikin aikaa kotimaahan, 
tulevat Madridiin ”jatkoajalle”, joka monilla 
jatkuukin vuosia. Tytöt jatkavat opiskelua ja 
ansaitsevat rahaa lapsenkaitsijoina joko suo-
malaisten yritysten työntekijöiden perheis-
sä tai suomalais-espanjalaisissa perheissä. 
Usein työ- ja opiskelujaksot vuorottelevat. 

Madridissa suomalainen kulttuuri on mo-
nin tavoin tunnettua ja suosittua. Sen esittäy-
tymistä ovat ainakin kolmen vuosikymme-
nen ajan harrastaneet ja tukeneet niin yksi-
tyiset henkilöt, Suomen valtion eri kulttuu-
ri- ja opetuslaitokset kuin monet yritykset ja 
instituutiot, taidegalleriat mukaan lukien. 

Madrin Suomalainen kirjasto toimii Ho-
telli Suecian vieressä olevassa Centro Es-
candinavossa. Kirjastossa käyvät niin kirjo-
jen lainaajat kuin ne suomalaiset, jotka ha-
kevat suomalaista juttuseuraa. Kirjaston si-

jainti samalla kadulla Círculo de Bellas Ar-
tesin kanssa on osaltaan ohjannut Madridin 
suomalaisia kirjastoon. Kirjaston ystävät 
ovat vuosikausia kokoontuneet joka kuu-
kauden ensimmäisenä maanantaina keskus-
telemaan ajankohtaisista asioista sekä huo-
lehtimaan kirjaston kokoelmien ja tilojen 
hoidosta. Kirjastossa on sekä suomen- että 
ruotsinkielisiä kirjoja ja lehtiä ja videoita.

Suomen Madridin-instituutti, El Institu-
to Iberoamericano de Finlandia perustettiin 
vuonna 1996. Madridin valintaan vaikut-
ti Helsingin yliopiston ja Complutense yli-
opiston yhteistyösopimus, jonka puitteis-
sa instituutille löytyi alkuun toimitila juuri 
Complutensessa. Instituutin toimintaa läh-
dettiin luomaan sekä Madridin suurlähe-
tystön että Madridissa asuvien suomalais-
ten yhteistyöhön luottaen. Toiminnan al-
kuun laittanut säätiö pani erityisen painon 
suomalaisten yritysten ja instituutin yhteis-

Madridissa on vaikuttanut 1970-luvulta lähtien 
suomalainen taidemaalari Totte Mannes (o.s. 
Halme), yhdessä puolisonsa ekonomi Eero 
Mannesin kanssa ja kehittänyt espanjalaisten ja 
suomalaisten kuvataiteilijoiden keskinäisiä vie-
railuja ja suhteita. – Kuva: Katja Peiponen.
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työlle toivoen, että instituutti kartuttaisi ja 
saattaisi yritysten käyttöön sellaista tietoa, 
josta nämä toiminnassaan voisivat hyötyä, 
etenkin espanjan ja portugalin kielten ja 
niitä käyttävien kulttuurien ymmärtämisek-
si. Martti Pärssisen johtajakaudella 1996—
1999 instituutti saavutti nopeasti näkyvän 
aseman Madridissa. Hyvän yhteistyöverkon 
avulla instituutin toiminta saavutti paljon 
enemmän tuloksia kuin sen saama rahoitus 
olisi antanut odottaakaan. Instituutin toi-
mintaan erittäin myönteisesti vaikutti uusi-
en toimintatilojen hankkiminen Chamberín 
kaupunginosasta vuonna 1998. Vaikka tilaa 
on edelleenkin vähän, näyttelyiden järjes-
täminen omissa tiloissa on mahdollistanut 
avajaiset ohjelmineen, joihin kuuluu usein 
musiikkiesityksiä. Työskentely- ja kokous-
tilat ovat asianmukaiset ja kirjastoa on voitu 
kartuttaa jatkuvasti. Juuri näyttelyiden ava-
jaistilaisuuksista on tullut useiden espanja-
laisten ja madridinsuomalaisten vakituinen 
tapaamispaikka. Näyttelytoimintaa on voitu 
monipuolistaa ja näyttelyjä on voitu suun-
nitella pitkällä tähtäyksellä. Madridin-insti-
tuutti on tukenut projekteja, joiden päämää-
ränä on ollut suomalaisten elämän tutkimi-
nen Madridissa. Instituutti julkaisee myös 
kirjasarjaa Acta Ibero-Americana Fennica. 
Syksystä 2007 professori Martti Pärssinen 
palasi instituutin johtajaksi. 

Madridin seurakunta kuuluu Manner-
Espanjan evankelis-luterilaiseen seurakun-
taan. Vuodesta 1982 lähtien on jumalanpal-
veluksia järjestetty vaikka hyvin epäsään-
nöllisesti. Ensimmäisen kesäkirkon piti 
pastori Seppo Heikkilä suurlähettilään vir-
ka-asunnossa. Aurinkorannikolta tuli Mad-
ridiin seurakunnan työtä alkuun auttamaan 
pastori Veli-Pekka Toiviainen, jonka kans-
sa Virpi Virrankoski ryhtyi etsimään kirk-
koa, jossa jumalanpalveluksia voitaisiin pi-
tää. Saksalaisen evankelis-luterilaisen kir-

kon pastori Nolte keskusteli pitkään asias-
ta, ja suostumus yhteistyöhön saatiin.

Vuodesta 2000 lähtien Manner-Espan-
jan seurakunnat ovat saaneet papillisia 
apulaisia. Kanarian saarilla tai Aurinkoran-
nikolla toimivat turistipapit saapuvat Mad-
ridiin vain lyhyille käynneille, joihin on so-
vitettava niin jumalanpalvelus kuin seura-
kunnan virallisten asioiden hoito. 

Suomalaiset yritykset Espanjassa

Kuten artikkelin alussa kävi ilmi, kaup-
paa Espanjan suuntaan on tehty pitkään. 
1960-luvulta lähtien on suomalaisia yrityk-
siä hakeutunut sinne. Vuonna 1997 suoma-
laisiksi katsottavia yrityksiä oli joko tuotan-
nollisessa toiminnassa tai omilla myynti-
konttoreilla tai edustuksilla noin 50, jos ei 
oteta lukuun Aurinkorannikon lukuisia, siel-
lä asuvien pyörittämiä pienyrityksiä. Luku-
määräisesti suurin osa yrityksistä on myyn-
tikonttoreita, jotka sijaitsevat Madridin ja 
Barcelonan alueilla. Kauppaa Espanjaan 
käyvien yritysten joukko on huomattavasti 
lukuisampi. Madridin vientikeskuksen tie-
dossa on noin 250 yritystä, joilla on kiinteä 
kaupallinen kanava Espanjaan. Suomalaiset 
yritykset toimivat etupäässä investointihyö-
dykkeiden alalla. Paperituotteet, puhelimet, 
laitteet ja koneet hallitsevat vientiä. 

Suomalaiset investoinnit Espanjaan vaih-
televat vuosittain, mutta yleisesti investoin-
tien taso on suhteellisesti alhaalla. Suurim-
mat Espanjassa toimivat suomalaiset yri-
tykset ovat StoraEnso, Huhtamäki, Kemira, 
M-real, Nokia, Outokumpu ja Wärtsilä. Suo-
malaisia puutaloja myyvät lähes 20 maahan-
tuojaa, joiden palveluksessa on sekä suoma-
laisia että espanjalaisia rakentamisen ammat-
tilaisia. Suomalaiset yritykset työllistivät Es-
panjassa vuonna 2006 yli 3000 työntekijää.63
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Portugali on vanha merivalta ja löy-
töretkeilijöiden tyyssija, jolla on ta-

kana suuri historia. Sen historiaa ja perin-
teitä kuvastaa se, että valtion maantieteel-
liset rajat ovat pysyneet samana 1100-lu-
vulta saakka, jolloin maurit karkotettiin 
Lusitaniasta. Löytöretkien kulta-aikana 
1400- ja 1500-luvulla Portugali nousi het-
keksi Euroopan rikkaiden ja mahtimaiden 
joukkoon.

Suomalaisille Portugali on pieni ja kau-
kainen maa Euroopan toisella laidalla, Es-
panjan kainalossa. Lukumääräisesti suo-
malainen siirtolaisuus Portugaliin on ol-
lut huomattavasti pienempää kuin naapu-
rimaahan Espanjaan suuntautunut – sama 
koskee myös turismia.

Vuonna 2008 Portugalissa pysyvästi 
asuvien suomalaisten lukumäärä oli noin 
800. Talvella määrä nousee usealla sadal-
la eläkeläisten asettautuessa etelärannikol-
le Algarveen. Opiskelijoita tai työelämäs-
sä olevia asuu lähinnä Lissabonin ja Por-
ton kaupungeissa. Madeiran saarella suo-
malaisia asuu arviolta viitisenkymmentä. 
Viime vuosina on Madeiralla merkittäväs-

Portugali 

Matti Porre
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ti lisääntynyt ns. pitkämatkalaisten määrä. 
Nämä matkalaiset viettävät talvikuukaudet 
Madeiralla, joko hotellissa, lomaosakkees-
saan tai vuokra-asunnossa.1

Portugaliin suuntautuneen suomalais-
siirtolaisuuden voi jakaa karkeahkosti kol-
meen ryhmään. Kaupan ja teollisuuden 
alan ekspatriaatit muuttivat maahan eten-
kin 1960-luvun lopulta 1990-luvun puoli-
väliin saakka. Eläkeläisten kausisiirtolai-
suus Etelä-Portugalin Algarveen yleistyi 
1980-luvun lopulta lähtien, johon maakun-
taan suuntautuneella turismilla oli varmas-
ti vaikutusta. Avioliiton myötä Portugaliin 
muuttaneet ovat kolmas ryhmä.

Merimiehet Euroopan laidalla

Ensimmäiset suomalaiset Espanjan ja Vä-
limeren kävijät olivat luultavasti 1650-lu-
vulla viipurilaiset laivat Wapn von Wiborg 
ja Sancte Peter. Turusta puolestaan purjeh-
ti Södra Finlands Wapn terva- ja puulastis-
sa Välimerelle vuonna 1732 tuoden suolaa, 
viiniä, sokeria ja ylellisyystavaroita. Vuo-
sisadan puolivälissä purjehti jo viisi laivaa 
hakemaan suolaa Ibizasta.2 Valtiopäivillä 
1765–1766 kauppaa vapautettiin ja muutkin 
kuin ”tapulikaupungit” Turku ja Tukholma 
saivat oikeuden lähettää laivojaan kauko-
maihin. Meriliikenne ja laivanrakennus vil-
kastui tämän ansiosta etenkin Pohjanmaan 
kaupungeissa, josta laivat suuntasivat kohti 
Hollantia, Ranskaa, Portugalia ja Espanjaa. 
Pohjanmaan kaupunkien kukoistuskausi 
kesti aina 1870-luvulle saakka.3

Portugalin suolasatama St. Ybes sijaitsi 
Setúbalissa. Etelään purjehdittiin syksyllä 
ennen jäiden tuloa ja takaisin tultiin vasta 
seuraavana kesänä. Esimerkiksi matruusi 
Jordan Asp lähti 533 tonnin fregatti Svea-
borgilla Välimerelle 25.7.1794 ja palasi 
vasta vuoden kuluttua 17.7.1795.4

Merenkulku oli vaarallista, mutta ei ai-
noastaan myrskyjen vuoksi. Vuonna 1829 
Lissaboniin puutavaralastissa purjehtinut 
Helsingfors-parkki kohtasi Ranskan lipun 
alla olevan tripolislaisen merirosvoaluksen. 
Suomalaisparkki kulki Venäjän lipun alla ja 
oli täysin turvaton, sillä Venäjä kävi sotaa 
Turkkia vastaan eikä – toisin kuin Ruotsi – 
ollut tehnyt minkäänlaisia sopimuksia poh-
joisen Afrikan babareskivaltioiden kanssa. 
Kapteeni Salomon Sundman ja yhdeksän 
merimiestä otettiin vangeiksi ja laivan kaa-
panneet arabit lähtivät kuljettamaan parkkia 
Tripolikseen. Huonojen navigointitaitojen 
vuoksi laiva karahti karille Portugalin lou-
naisrannikolla Arrifanassa. Miehistö pako-
tettiin irroitustöihin, mutta vuorokauden jäl-
keen rosvojen oli luovuttava aluksesta. Osa 
suomalaisista kuljetettiin orjiksi Tripolik-
seen, josta varustamon oli ryhdyttävä heitä 
vapauttamaan. Algerian kukistuminen vuon-
na 1830 poisti lopullisesti merirosvovallan, 
joten Helsingfors jäi viimeiseksi meriros-
vojen saaliiksi.5 Karun kohtalon kokeneel-
la Helsingforsilla oli Portugaliin jo 1800-lu-
vun vaihteessa seilannut kokinapulaisena ja 
sittemmin jungmannina Anders Johan Sten-
vall, kirjailija Aleksis Kiven isoisä.6

Ensimmäiset suomalaiset Portugalin kä-
vijät rantautuivat Atlantin aalloilta ollen me-
rimiehiä kuten monet muutkin siirtolaispio-
neerit. Suomalaisten palkat olivat muihin 
maihin verrattuina vaatimattomia ja meri-
miehet karkailivatkin Euroopan satamakau-
pungeisssa muihin laivoihin, joku kenties 
jääden pitemmäksikin aikaa asumaan.7 Py-
syvämmin Portugalissa asuneista merimie-
histä ei ole kuitenkaan tarkempia tietoja.

Lissabon ja pohjoisempana sijaitseva 
Porto toimivat myös välisatamina Välime-
relle ja suojaista reittiä Atlantin yli purjehti-
ville. Purjekoululaivana vuosina 1923–1930 
toiminut Suomen Joutsen kävi Portugalissa 
kolme kertaa mm. Etelä-Amerikkaan suun-
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tautuneilla matkoillaan. Näillä purjehduk-
silla uudet tulokkaat tuskin saivat nk. ber-
lengasinkastetta, jossa uusi merimies las-
kettiin kolme kertaa isoraa’annokalta me-
reen. Berlengan saariryhmää Lissabonin ja 
Porton välillä nimittäin pidettiin etelä- ja 
pohjoiseurooppalaisien vesien rajana.8

Caís do Sodrén punaisten lyhtyjen alu-
eella Lissabonissa on skandinaavien meri-
miesajoista muistuttamassa vielä ”Oslo” ja 
”Copenhagen” nimisiä kuppiloita. Turkua 
tai Helsinkiä ei nimissä ole muistettu.

Eräs maissa poikennut oli suomalaisen 
ihanneyhteisön Fazenda Penedon Brasi-
liaan perustanut Toivo Uuskallio, joka oli 
matkalla ensimmäistä kertaa unelmiensa 
maahan vuonna 1927. Portossa vegetaris-
ti Uuskallio oli kiinnostunut etenkin hedel-
mistä. Häntä hämmästytti, että Brasiliaan, 
”tuohon hedelmien maahan”, laivattiin 
Euroopasta omenia, päärynöitä, luumuja 
ja persikoita. Uuskallio järkyttyi kaupun-
gin likaisuudesta ja kerjäläisistä, ja kuvasi 
matkapamfletissaan kuinka ”välinpitämät-
tömyys pilkistää monen katseesta esiin -- 
tuolla puolikuolleessa kaupungissa ryöste-
tyllä rannikolla”.9

Krohnit Madeiralla

Oma erikoinen lukunsa suomalaisessa siir-
tolaisuudessa on Krohnin viinitehtailijoiden 
tarina. Se jäljittyy aina 1700-luvun lopul-
le, jolloin Venäjän hovissa toimi Katariina 
Suuren leipurina ja ruoanmaistajana Saksan 
Rügenin saarelta lähtöisin ollut Abraham 
Krohn. Krohn otti vuonna 1815 Suomen 
kansalaisuuden, sillä hänen oli valittava 
Venäjän ja Suomen kansalaisuuden välillä. 
Tämä oli mahdollista, sillä Rügenin alue oli 
kuulunut Ruotsi-Suomen alaisuuteen.

Abrahamin Krohnin pojasta Leopold 
Krohnista alkoi Krohnin kulttuurisuvun 

suomalainen haara. Leopold Krohn muut-
ti Pietarista Viipurin lähellä sijaitsevaan 
Kiiskilän kartanoon avioiduttuaan saksa-
laissyntyisen vaimonsa kanssa.

Sen sijaan Abrahamin pojanpojat Nico-
lai ja Wilhelm Krohn, purjehtivat Pietaris-
ta Madeiralle 1850-luvulla parantelemaan 
keuhkotautiaan. Veljekset jäivät sarelle ja 
menivät naimisiin viinintuottaja Wilhelm 
Grantin tyttärien kanssa. 1858 veljekset pe-
rivät appensa liiketoimet ja perustivat ma-
deiraa valmistavan viinitehtaan, joka sai 
nimekseen Krohn Brothers.

Krohnien madeiran suurimmiksi ostaja-
jiksi tulivat Venäjän ja Preussin hovit. En-
simmäisen maailmansodan jälkeen kuiten-
kin nämä Krohnin veljeksien parhaat asi-
akkaat hävisivät, ja tehdas koki ilmeisesti 
konkurssin.

Tarkkaa tietoa ei ole, olivatko Nicolai 
ja Wilhem Krohn Suomen kansalaisia ku-
ten Viipurissa kerrottiin. Krohnin suvun 
jäseniä asui Madeiralla vielä 1930-luvulle 
saakka, mutta pikku hiljaa suku hajaantui 
ympäri Euroopaa. Krohnin madeiraa val-
mistettiin Blandyn tehtaassa vielä 1990-lu-
vun puoliväliin saakka, minkä jälkeen val-
mistus lopetettiin.10

Diktatuuria ja paperia

1900-luvulle tultaessa Portugalin suurvalta-
ajat olivat jo kaukana takanapäin. Vuodes-
ta 1932 aina kuolemaansa asti vuonna 1968 
Portugalia hallitsi diktaattori ja pääministe-
ri António de Oliveira Salazar. Diktatuurin 
aikana, joka kesti aina neilikkavallankumo-
ukseen 1974 asti, Portugali oli varsin sul-
jettu maa, joka nojasi politiikassaan etenkin 
maatalouteen sekä siirtomaihin.

Osittain terveydellisistä syistä Portu-
galiin muutti 1948 suomalainen liikemies 
Hugo Grönlund. Sotainvalidien Veljesliiton 
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palveluksessakin ollut Grönlund toimi Por-
tugalissa Suomen Paperitehtaitten Yhdistyk-
sen edustajana ja suomalaisen viennin edis-
täjänä, ja sittemmin hänestä tuli myös Suo-
men varakonsuli. Jo sodan aikana sairastu-
nut Grönlund joutui lopulta matkustamaan 
takaisin Suomeen 1956, jossa menehtyi pian 
Nummion tuberkuloosiparantolassa.11

Luultavasti Grönlundinkin ponnistelu-
jen ansiosta 1950-luvun puolivälissä Por-
ton eteläpuolelle Aveiroon asettui pieni 
suomalainen siirtokunta. Suomalaiset tu-
livat nimittäin käynnistämään Companhia 
Portuguesa de Sellulosan uutta selluloosa-
tehdasta, jota oltiin rakentamassa vieres-
sä sijaitsevaan Caciasin kylään. Aveirossa 
asui projektin ajan kaikkiaan kymmenisen 
perhettä ja lisäksi muutamia poikamiehiä.

Vuoden 1953 alussa sinne matkasivat 
Kerttu ja Pauli Sarvaranta kahden pienen 
lapsensa kera. Pauli Sarvaranta työskente-
li Insinööritoimisto Kaarlo Amperlan palk-
kalistoilla ja Portugalissa hänen tehtävä-
nään oli kouluttaa paikallista henkilökun-
taa tehtaan käyttötehtäviin. Pääkielenä teh-
taalla käytettiin englantia, mutta vähitellen 
Sarvarannoille karttui välttävä portugalin 
kielen taito asioiden hoitamiseen.12

Suomalaisen silmää ja makuaistia miel-
lytti, että hedelmät ja vihannekset olivat so-
danjälkeiseen Suomeen verrattuna hyvin saa-
tavilla. Kahvikaan ei etelässä ollut kortilla.

Siirtokunta piti keskenään tiivistä yh-
teyttä, sillä kielivaikeuksien takia portuga-
lilaisiin ei kolmisen vuotta kestäneen pro-
jektin aikana ehtinyt juuri ystävyyssuhtei-
ta solmia. Suomalaiset retkeilivät paljon ja 
”ravintoloissa ja kahviloissa käytiin paljon 
useammin kuin Suomessa”, Kerttu Sarva-
ranta kertoo.13

Samaan aikaan asui Aveirossa Theodor 
Hedberg, josta tuli Sarvarantojen hyvä ys-
tävä. Viipurista lähtöisin oleva Hedberg oli 
konsultoimassa 100 vuotta vanhaa pors-

liinitehdasta Fabrica de Porselanaa Vista-
Alegressa. Tehdas kaipasi apua tuotannon 
”rationalisoimisessa” ja entistä alaistaan 
portugalilaisille oli suositellut vuorineuvos 
C.G. Herlitz, joka oli uudistanut Arabian 
tehtaat menestyksekkäästi.14

Hedberg lähtikin norjalaisen A/S Sani-
tärporselenin palveluksesta ja muutti vai-
moineen Portugaliin toukokuussa 1954. Pai-
kan päällä hän hämmästyi tehtaasta, joka oli 
”kuin pieni kaupunki taloineen ja katuineen. 
Tuotteiden työvaiheet tapahtuivat eri talois-
sa ja kuljetus vaiheesta toiseen tapahtui kan-
tamalla, pääasiassa pään päällä”. Yhteistyö 
portugalilaisten kanssa sujui hyvin, mutta 
työluvan saamisessa oli ongelmia. Sitä ei 
voinut anoa, jos oleskeli maan rajojen sisä-
puolella. Hedbergit olivatkin kuusi viikkoa 
yhtiön kustannuksella Espanjan puolella, 
Vigossa, odottamassa työlupaa, joka myön-
nettiin kerrallaan puoleksi vuodeksi.

Hedbergien ja Sarvarantojen lisäksi 
Aveirossa asuivat ainakin Annikki ja Aimo 
Perttula, Lempi ja Veikko Levo sekä Rauha 
ja Urho Holttari.15

Suomalaisille oli erityisen suuri tapa-
us, kun suurlähettiläs Arvo Wuorimaa kävi 
Bernistä käsin tutustumassa porsiinitehtaa-
seen ja tervehtimässä siirtokuntaa.

Vuosituhannen vaihteessa Theodor Hed-
berg ja leskeksi jäänyt Kerttu Sarvaranta 
pistäytyivät lomamatkallaan Aveirossa, jos-
sa porsliinitehdas yhä oli toiminnassa. ”Suu-
reksi ilokseni totesin, että työläisten kesken 
oli muutamia, jotka muistivat minua lähes 
40 vuoden takaa. Kerttu tapasi Mariansa 
(entisen kotiapulaisensa) ja jälleennäkemi-
sen ilo oli liikuttava”, Hedberg kirjoittaa.16

Ensimmäinen tiedossa oleva suomalai-
syritys, joka toimi Portugalissa, oli vuonna 
1952 perustettu Focal-Fomento Comercial 
de Papelaria Lda Lissabonissa. Tästä ilmei-
sesti Hugo Grönlundin perustamasta vien-
tiyrityksestä osti kuusi vuotta myöhemmin 
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enemmistöosuuden Kaukomarkkinat Oy, 
jonka Portugalin konttorin johtoon asettui 
Alavudella syntynyt ja Tyrväällä koulunsa 
käynyt varatuomari Tarmo Härmä.

Kaukomarkkinat myi Portugalissa met-
säteollisuuden tuotteita – etenkin paperia 
ja kartonkia – ja edusti maassa kaikkia tär-
keimpiä alan tuottajia Finpapia, Finnboar-
dia, Fincelliä, Convertaa, Ensoa ja Terva-
kosken tehtaita.17

Aktiivisesta Härmästä tuli pääkaupun-
gin ja koko maan pienen suomalaisyhtei-
sön kokoava voima ja myöhemmin vuon-
na 1964 Suomen kunniapääkonsuli. Hän 
oli kiinnostunut Portugalin historiasta ja 
seurasi aikansa tapahtumia. Härmä toimi 
60-luvun vaihteessa myös Helsingin Sa-
nomien kirjeenvaihtajana.18

Tarmo Härmän rooli Portugalissa oli 
merkittävä, sillä Suomella ei ollut tähän 
aikaan vielä pysyvää diplomaattista edus-

tustoa.19 Kielitaitoinen pääkonsuli järjesti 
portugalilaisille liikemiehille ja suomalai-
syhteisölle ohjelmailtoja sekä vuosittain it-
senäisyyspäivän vastaanoton. Illanvietoissa 
usein mukana ollut Mauno Oksman muis-
taa erityisesti Martti ja Marjatta Pokelan 
vierailun, jossa kanteleet heläyttivät ”niin 
kaunista musiikkia että en koskaan sellaista 
ole kuullut”. Kaukomarkkinoiden toimiston 
yhteydessä sijainnut Suomen pääkonsulivi-
rasto oli konsuliasioiden keskus aina siihen 
saakka kunnes Portugaliin perustettiin pysy-
vä suurlähetystö vuonna 1978.

Yli 30 vuotta Portugalissa asunut Tarmo 
Härmä muutti vuoden 1989 lopulla Helsin-
kiin sairastuttuaan Parkinsoniin tautiin.

Petsamosta syntyisin oleva Hilkka Da 
Franca saapui Portugaliin vuonna 1961. 
Hän oli tavannut muutama vuosi aikaisem-
min Lontoossa, ollessaan täydentämässä 
englanninopettajan tutkintoa, tulevan mie-

Tarmo Härmä, Mauno Oksman ja suurlähettiläs Björn-Olof Alholm Bernistä Suomen Lissabonin 
kunniakonsulaatissa vuonna 1969. – Kuva: Mauno Oksmanin arkisto.
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hensä Othman Da Francan. Da Francat asui-
vat lyhyen ajan Cascaisissa, mutta lähtivät 
pian Othmanin työn perässä Portugalin sil-
loiseen siirtomaahan, Mosambikiin, jossa 
Othman oli mukana suunnittelemassa Chin-
den satamaprojektia Zambezi-joen suulle. 
Kun aviomies hieman epäili, miten nuori 
vaimo Afrikassa tulee pärjäämään, konsuli 
Härmä oli todennut, että ”suomalainen nai-
nen kestää kaiken ja missä vain”.20

1960-luvun puolivälissä Hilkka Da 
Franca palasi lyhyeksi aikaa Portugaliin 
ja opetti kolmen vuoden ajan englantia 
British Institutessa käyden samalla puoli-
päivätöissä suomalaisessa vientiyhtiössä 
Fennoskandiassa. Salazarin aikana ei ih-
mettelijöille voinut paljastaa, että ”rumat, 
harmaaraidalliset huovat” olivat menossa 
Neuvostoliittoon eikä Suomeen.

Da Francat palasivat Afrikkaan vie-
lä useaan otteeseen. 1960-luvun lopulla 
Mosambikissa asuessaan Da Franca opet-
ti englantia Beiran poikakoulussa, jossa 
oli 750 oppilasta ja vain kaksi varsinaista 
opettajaa. Suomalaisia ei Hilkka Da Franca 
nähnyt Afrikassa koko aikana kuin yhden 
kerran: Karhunmäki-yhtiön koneen Mapu-
ton lentokentällä. Da Francat kutsuivatkin 
kapteenin ja miehistön illalliselle.

Mosambikista Hilkka ja Othman Da 
Francan tie vei vielä Etelä-Afrikan Johan-
nesburgiin, Malawiin ja Costa Ricaan. Elä-
kepäivinään Hilkka ja Othman Da Franca 
asuvat puolet vuodesta Portugalissa, Es-
torilissa, ja toisen puolen Englannin Win-
chesterissä poikansa lähettyvillä.

Vaatteita ja vallankumousta

1960-luvun loppupuolella keksivät suoma-
laiset vaateyritykset Portugalin. Työvoima 
maassa oli halpaa ja rahtilaivat kulkivat 
Suomeen säännöllisesti.

Raimo Ojapelto tuli vuonna 1968 vuo-
den työsopimuksella käynnistämään Luh-
dan (nyk. L-Fashion Group) Finexin tehdas-
ta Maiaan, Porton esikaupunkiin. Samoihin 
aikoihin tuotantoyksiköitä perusti Porton 
seudulle mm. Helsingin Kutomo ja Kravatti 
ja ”James” Mattisen Teollisuus. Mohairlux 
sijoitti tehtaansa etelämpään, Ericeiraan.

Raimo Ojapellon vuoden kestänyt työ-
pesti jatkui yli 35 vuotta. Suurin osa tehtaal-
la työskennelleistä suomalaisista on lähte-
nyt takaisin kylmään pohjoiseen. ”Yleensä 
kaksi vuotta on se raja, jonka jäkeen alkaa 
viihtyä”, nyt Portugalissa eläkepäiviä viet-
tävä Ojapelto kertoo.21

Kun Finexin tehdasta laajennettiin 1972, 
suomalaisia tarvittiin tehtaan johtoon lisää. 
Kolmen kuukauden ikäisen lapsen kanssa 
seikkailuun heittäytyivät Luhdan Lahden 
tehtailla työskennelleet Leena ja Eero Sil-
lankorva. Firman puolesta heille järjestyi 
omakotitalon alakerta asunnoksi ja ”kaikki 
uusi ja ihmeellinenkin korvasivat puutteet”, 
Leena Sillankorva kertoo. Maa vaikutti 
köyhältä ja palvelut olivat vaatimattomia, 
mutta ihmiset olivat mukavia ja auttavai-
sia. Suurin ongelma oli tulla toimeen pie-
nen vauvan kanssa ilman sukulaisten turva-
verkkoa. Sillankorvat oppivat portugalin-
kielen luonnonmenetelmällä vuodessa, sillä 
englannilla ei tehtaalla pärjännyt.22

Laajimmillaan 1990-luvun vaihteessa 
Finexin tehdas työllisti Portugalissa 1350 
paikallista työntekijää ja suomalaisia työs-
kenteli tehtaalla johtotehtävissä parisen-
kymmentä.

Lappeenrantalaissyntyinen Mauno 
Oksman tuli puolestaan vuoden 1968 alus-
sa käynnistämään ruotsalaisen Tranemo 
Textil Ab:n tuotantoa Lissabonin esikau-
punkiin Almadaan. Oksman oli muuttanut 
Ruotsiin jo 1958, josta hän lähti kymmenen 
vuotta myöhemmin tunnustelemaan teh-
taanomistajan pojan kanssa miten tuotanto 
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sujuu Etelä-Euroopassa. Alku oli hankalaa: 
koneet ja leikkauspöydät olivat juuttuneet 
tulliin. Uudessa tehdashallissa oli sement-
ti vielä kosteaa ja lämmityksen puuttues-
sa mittari pysytteli koko talven alle kym-
menessä asteessa. Villahousuista huolimat-
ta pohjoisen pojat palelivat enemmän kuin 
kotiseuduillaan konsanaan23. Tehtaalta löy-
tyi kuitenkin vaimo Sofia. Mauno Oksman 
palasi vielä töihin Suomeen ja kävi välillä 
Irlannissakin. 1990-luvun Oksmanit olivat 
Ruotsissa, Göteborgissa, kunnes muuttivat 
taas eläkepäiviksi takaisin Portugaliin, jos-
sa he asuvat Seixalissa.

Kun helsinkiläinen Marja ”Maikki” 
Starck saapui 1972 Portugaliin, hän yrit-
ti turhaan tavoittaa poikaystäväänsä José 
Campeãota, jonka olisi kuulunut olla vas-
tassa. Starck oli ymmällään ja eksyksis-
sä, sillä hän ei osannut portugalia sanaa-
kaan. Lopulta Josén ystävät selvittivät, että 
tämä oli telkien takana. Hän oli osallistu-
nut opiskelijoiden mielenosoitukseen, josta 

diktatuurin aikana saattoi joutua vielä van-
kilaan. Suomalaisella, tiedostavalla opis-
kelijaneidolla oli maahan muutenkin hie-
man sopeutumista, sillä omalla pihamaal-
la ei voinut ottaa bikineissä aurinkoa, eikä 
nainen voinut illalla lähteä yksin ulos, sillä 
hänet leimattiin helposti prostituoiduksi.24

Maikki Starck työskenteli lähes 20 
vuotta portugalilaisen muovitehtaan pal-
veluksessa, kunnes 1990-luvulla perusti 
miehensä kanssa käännöstoimiston Cascai-
siin. Vuonna 1994 muutti Portugaliin tyttä-
rensä luokse eläkepäiviksi myös äiti, Meri  
Starck, kahta kerrosta alemmaksi.

Neilikkavallankumous keväällä 1974 
kumosi Salazarin luoman diktatuurin rip-
peet yhdessä yössä. Vaikka armeijan ”Huh-
tikuun kapteenien” johtama kumous ta-
pahtui verettömästi, seuraavat kaksi vuot-
ta maa oli käymistilassa. Levottomuudet ja 
yritysten kansallistamisen pelko säikyttivät 
ulkomaalaisia yrityksiä maasta. Työnteki-
jäkomissioiden valta kasvoi tehtailla niin, 

Tranemo Textilin työntekijöitä vuonna 1969. Mauno Oksman oikealla, ruotsalaiset omistajat isä ja 
poika keskellä. – Kuva: Mauno Oksmanin arkisto.
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että he erottivat ja palkkasivat kenet halu-
sivat. ”Se oli anarkian aikaa”, Raimo Oja-
pelto tiivistää.

Eräs Portugalissa asuva suomalainen 
hälytettiin vallakumousta seuranneena päi-
vänä suomalaisturistien tueksi Estorilissa 
sijaitsevaan hotelliin. Muutamakin juhla-
tuulella ollut matkalainen oli lähdössä Lis-
saboniin ”antamaan Portugalin kommu-
nisteille päihin”. Aidanseipäitä etsineil-
le turisteille oli ainoastaan epäselvää, ketä 
vastaan taistella.

Jos vallankumous aiheutti tehtailla han-
kaluuksia, Kaukomarkkinoilla puolestaan 
kaupankäynti oli ”iloista menoa”, yhtiön 
Lissabonin toimistoon vuonna 1972 tullut 
Tapani Lankinen kertoo. Sananvapauden li-
sääntyminen kasvatti suomalaisen paperin 
kysyntää ja kulutustavaroiden kauppa kävi.

70-luvun alussa suomalaisen metsäteol-
lisuuden tuotteilla oli niin kova kysyntä, että 
Portugaliin ei siitä riittänyt. Kaukomarkki-
nat löysikin maasta markkinoita mm. kerta-
käyttöastioille, moottoripurjehtijoille, mai-
nosilmapalloille, Sini-tuotteen grilleille ja 
sinipiioille; ”kirjo oli valtava”, Lankinen sa-
noo. Menekkiä edisti se, että escudo oli en-
nen vallankumousta Euroopan vahvin va-
luutta. Tapani Lankinen seurasi Portugalin 
vallankumousta aitiopaikalta ja muutti vai-
monsa Pirkon kanssa parahiksi seuraamaan 
naapurimaan Espanjan mullistuksia kaksi 
viikkoa ennen kenraali Francon kuolemaa. 

Lankiset palasivat uudelleen Portugaliin 
vuonna 1992 ja asuivat siellä vuoteen 1999. 
Tapani Lankinen toimi silloin kaupallisena 
sihteerinä. Vuodesta 1999 lähtien hän toimi 
Finpron Espanjan ja Portugalin vientikes-
kusten päällikkönä Madridissa eläkkeelle 
jäämiseensä saakka.

Kun Portugali liittyi Euroopan unioniin 
vuonna 1986 naapurimaan Espanjan tavoin, 
suomalainen yritysmaailma heräsi toden 
teolla. EU-tukien turvin suomalaiset yhtiöt 

rakensivat maahan tuotantolaitoksia. Tuet 
kattoivat parhaimmillaan lähes 40 prosent-
tia rakennuskuluista. Ennen EU:n liittymistä 
suomalaisilla oli tehtaita Portugalissa vain 
kolme, 1990-luvulle tultaessa määrä oli 23. 
Suomalaisten työntekijöiden määrä Portu-
galissa nousi reippaasti toiselle sadalle.25

Neste tuli 1989 suurella yritysostolla 
Portugaliin hankkimalla omistukseensa ke-
miantehdas EPSI:n. 250 miljoonan dollarin 
kauppa oli siihen astisen portugalilaisen te-
ollisuushistorian suurin ulkomainen inves-
tointi. Kauppaa oli julkistamassa silloisen 
ulkomaankauppaministeri Pertti Salolaisen 
johtaman ministerivaltuuskunnan lisäksi 
kilpa-ajaja  Keijo ”Keke” Rosberg.26

Nesteen myötä suomalaisia työskente-
li Neste Portugalin Sinesin tehtaiden lisäk-

Tranemo Textilin työntekijät lauantairetkellä Cal-
das da Rainassa ja Fatimassa vuonna 1969.  – 
Kuva: Mauno Oksmanin arkisto.



Matti Porre – 487 

si jonkin verran öljynporauksissa Portuga-
lin rannikolla, johon yhtiö oli yritysoston 
myötä sitoutunut. Neste myi vuonna 1994 
osuutensa Borealisille.27

Muita Portugalissa toimineita suoma-
laisia yrityksiä olivat mm. Valmet, joka ra-
kensi traktoritehtaan Lissabonin läheisyy-
teen, KWH-yhtiöt, sekä Jaakko Pöyry Oy. 
Suurimmillaan suomalaisyhtiöt työllistivät 
Portugalissa 3600 paikallista työntekijää, 
tuotantoyksikköjä oli yli 20 ja myyntiyk-
sikköjä nelisenkymmentä.28

Mannerheim – Algarven ensimmäinen 
suomalaisturisti

Kuluneiden neljän viikon aikana olen  ¸
nauttinut sekä täydellisestä levosta että 
auringonpaisteesta, jotka molemmat ovat 
yhtä harvinaisia tällä aikakaudella. Mi-
nusta on ikävä lähteä tältä viehättävältä 
seudulta ja Bela Vista hotellista. En kos-
kaan unohda sen Suma-a-Omaa, joka oli-
si ainutlaatuista tarjottavaa matkailijoille. 
14.12.45 Mannerheim, Suomen marsalk-
ka.29

Marsalkka ja tasavallan presidentti Man-
nerheim vieraili Praia da Rochalla yksityi-
sellä toipumislomalla marras-joulukuussa 
1945 ollen kenties ensimmäinen Algarves-
sa lomaillut suomalainen.

Marsalkan matka läpi sodan runteleman 
Euroopan kesti yli viikon. Algarvessa hä-
net otti vastaan talvimyrsky, joka ”raivo-
si 6 päivää yhteen menoon. Se oli suuren-
moista ja hyvin kaunista katsella”, Manner-
heim kirjoitti. ”Lopulta kärsivällisyytemme 
sai palkkansa: 3 viikkoa pelkkää auringon-
paistetta, ilman sateen pisaraakaan. Se teki 
minulle erittäin hyvää”.

Mannerheimilla oli käytössään päämi-
nisteri Salazarin hänelle loman ajaksi käyt-

töönsä antama auto, jolla seurue teki retkiä 
maakuntaan. Algarven jälkeen Mannerheim 
vieraili Estorilissa, jossa hän tapasi epäviral-
lisesti pääministeri Salazarin ja presidentti 
Carmonan ja kiitti näitä huolenpidosta.30

Mannerheimin matkan pääsyy oli ter-
veydellinen, mutta sotasyyllisyysoikeuden-
käyntien valmistelu sekä Kekkosen ja Paa-
sikiven poliittinen valtapeli, jossa Manner-
heimiä painostettiin eroamaan terveydel-
lisistä syistä presidentin virastaan, loivat 
matkalle dramaattiset kehykset. Kuriiripos-
ti ei toiminut ja marsalkka oli lähes täydelli-
sessä uutispimennossa. Mannerheim palasi 
Suomeen 2.1.1946 ja erosi presidentin vi-
rasta kaksi kuukautta myöhemmin.31

Turismin nousu

”Etelä-Portugalissa on sen niminen paikka 
kuin Algarve ja pistäkää se mieleen, sillä 
se on tulevaisuuden matkailukohde”. Pie-
tarsaaren matkailuoppilaitoksen opettaja 
tiesi mitä puhui Anja Penttilälle ja muille 
matkailun tuleville ammattilaisille vuonna 
1970, sillä suomalaiset turistit löysivät Al-
garven idylliset kalastajakylät muutaman 
vuoden sisällä.

Anja Penttilä-Gaivoto tuli Portugaliin 
Kyproksen kriisin takia Finnmatkojen op-
paana vallankumousvuonna 1974. Kyprok-
sen matkan varanneille turisteille oli kek-
sittävä korvaava kohde ja sellainen löytyi 
Algarvesta.

”Siellä ei ollut ketään muita turisteja 
kuin me, 40 hengen ryhmä. Meitä pidettiin 
kuin kukkaa kämmenellä ja koko kylä oli 
hoitamassa”. Vallankumous oli pelästyttä-
nyt turistit tiehensä.

Jo edellisellä vuosikymmenellä Portuga-
liin oli järjestetty seuramatkoja, mutta lähin-
nä Lissaboniin ja Madeiralle. Aurinkomat-
kat oli aloittanut Algarven lennot jo ennen 
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vallankumousta ja Finnmatkat jatkoi lentoja 
hyvän kokemuksen turvin.32

Ensimmäisiä maakuntaan pysyvästi 
muuttaneita oli Laihialta vuonna 1969 liik-
keelle lähtenyt nuori liikemies Pertti Poh-
janiemi, joka toimi portugalilaisen raken-
nusyhtiön konsulttina, hedelmätilan viljeli-
jänä ja Suomen konsulina Farossa.33

Vuosikymmenten saatossa turistimäärät 
Algarveen ovat vaihdelleet paljon. 1980-lu-
vulla lomalaista houkutteli sään ja eksotii-
kan lisäksi Portugalin halvat hinnat. Vuon-
na 1983 Algarveen matkusti vain tuhat 
suomalaista turistia, kun koko maahan Ma-
deira mukaan lukien matkusti lähes 13 000 
suomalaista. Luku kasvoi tasaisesti koko 
vuosikymmenen, kunnes todellinen ”buu-
mi” koettiin 1990-luvun vaihteessa. Vuon-
na 1988 matkoja järjesti vain Finnmatkat, 
mutta seuraavana kesänä matkanjärjestäjiä 
olikin puolisenkymmentä.34

Vuonna 1991 suomalaiset olivat het-
ken aikaa Algarven neljänneksi suurin tu-
ristiryhmä englantilaisten, saksalaisten ja 
hollantilaisten jälkeen.35 Parhaimmillaan 
turisteja vei 7 charter-konetta viikossa tu-
tustumaan Mannerheimin lomamaisemiin 
– Praia da Rocha ja Bela Vista-hotelli oli-
vat yhä suomalaisten pysyvässä suosiossa. 
Koko vuonna Algarven kävijöitä oli reip-
paasti noin 150 000. Tähän vaikutti myös 
Persianlahden sota.36

Lamavuosien jälkeen suomalaisten mat-
kailu Algarveen romahti. Turistien mää-
rä on pysyttelyt koko 1990-luvun 20 000 
ja 30 000 välimaastossa. Uudella vuositu-
hannella on erityisesti Madeira ja Algarven 
golfmatkailu lisännyt suosiotaan.

Finnair sulki Lissabonin toimiston-
sa kymmenen vuoden toiminnan jälkeen 
1993. Anja Penttilä-Gaivoto, joka oli työs-
kennellyt toimistossa alusta pitäen, joutui 
hetkeksi työttömäksi. Hän oli asunut Por-
tugalissa pysyvästi vuodesta 1975 menty-

ään portugalilaisen kanssa naimisiin. Suo-
meen lähtöä Penttilä-Gaivoto ei harkinnut, 
sillä ”olin asunut täällä jo niin pitkään”. 
Vuonna 1996 hän perustikin oman matka-
toimistonsa Baltícon ja alkoi viedä portu-
galilaisia turisteja Suomeen. Viiden vuo-
den jälkeen hän myi toimistonsa portuga-
lilaiselle matkatoimisto Oreylle.

Algarven kausisiirtolaiset

Vuonna 1987 Lissabonin Suomen suurlä-
hetystössä arvioitiin maassa asuvan parisa-
taa suomalaista, joista miltei 90 prosenttia 
oli työikäisiä tai heidän lapsiaan. Määrälli-
sesti suurimman suomalaisen yhteisön Por-

Anja Penttilä-Gaivoto. – Kuva: Matti Porre.
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tugalissa muodostavat Algarvessa talvehti-
vat eläkeläiset. Vuonna 2003 arviolta 800 
suomalaista viettää talven ajan Algarvessa, 
joista pysyvämmin asuvia on parisen sa-
taa. Kaksikymmentä vuotta aikaisemmin 
suomalaisen kolonian puolivirallinen luku-
määrä oli yhdeksän vakituista asukasta.37

Jo 1970-luvun vaihteessa Algarveen 
muutti liikemies Pertti Pohjaniemi vaimon-
sa Helenan kanssa. Pohjaniemi toimi aina 
1980-luvun loppuun saakka eteläisen maa-
kunnan Suomen konsulina.

Yksi varhaisista Algarven löytäjistä oli 
sosiaalineuvos Armas Valste, moninkertai-
nen korkeushypyn ja kuulantyönnön Suo-
men mestari, joka teki elämäntyönsä Suo-
men Urheiluliiton palveluksessa. Vals-
te muutti Algarven Albufeiraan 80-luvun 
alussa. Eläkepäivinään hän omistautui ra-
dioamatööriharrastukselleen, ollen tiiviissä 
yhteydessä radioharrastajien kanssa ympä-
ri maailmaa.38

Suomalaisten määrä Algarvessa alkoi 
80-luvulla pikkuhiljaa kasvaa ja vuosikym-
menen lopussa loma-asuntojen kysyntä kiih-
tyi. Myös Espanjassa asuvat suomalaiset al-
koivat tiedustella asunnon ostomahdollisuut-
ta Algarvesta. Tähän saattoi yhtenä syynä 
olla naapurimaan rikollisuuden kasvu.39

Olavi ja Dolly Holopainen poikkesivat 
vuonna 1983 Espanjan puolelta asuntovau-
nullaan Algarveen ja ”se oli rakkautta ensi 
silmäyksellä”. Aluksi Holopaiset talvehtivat 
vaunullaan camping-alueella, jolla oli par-
haimmillaan 30 suomalaista vaunukuntaa. 
Pian he päättivät vuokrata Quarteiran ”Suo-
mi-talosta” asunnon, joka vaihtui myöhem-
min Farossa olevaan vuokrahuoneistoon.40

Olavi Holopainen oli ollut perustamas-
sa Melbournen Suomi-Seuraa vuosikym-
meniä aikaisemmin ja yhdistyshenki alkoi 
nostaa päätään Algarvessakin. Viidakko-
rummun välityksellä koolle kutsuttuun en-
simmäiseen kokoontumiseen saapui Ho-

telli Faroon 98 henkeä, joista noin puolet 
oli karavaanareita. Koska suurlähetystö ei 
voinut luovuttaa suomalaisten osoitetieto-
ja, tiedottaminen hoidettiin mm. suomalai-
sissa rekistereissä olevien autojen tuulila-
sinpyyhkimien alle laitetuilla lappusilla.

Associação finlandesa no Algarve – Al-
garven Suomi-Seura r.y. perustettiin itse-
näisyyspäivänä 1991. Tehtäviksi määritel-
tiin Portugalissa asuvien ja siellä vieraile-
vien suomalaisten keskeinen yhteydenpito, 
yhteydenpito portugalilaisiin ja suomalai-
sen kulttuurin tunnetuksi tekeminen.41 Lo-
kakuusta ja huhtikuuhun toimivan seuran 
tärkeimmät tapahtumat ovat itsenäisyys-
päivän juhla ja kevätjuhla. Kuukausittaiset 
lounastapaamiset sekä luonto- ja tutustu-
misretket maakuntaan ovat olennainen osa 
seuran toimintaa. Vuonna 1996 seuran jä-
senmäärä oli 367 jäsentä ja vuonna 2003 
jäsenmäärä oli noussut 650:een.42

Algarven Suomi-Seuran lisäksi Quar-
teirassa asuvat suomalaiset järjestävät omia 
tapaamisiaan.

Toukokuussa 1989 hankki kirjailija Arto 
Paasilinna ”oman pikku kämpän” Praia do 
Vausta, Portimãon läheltä. Algarven aurin-
gossa ja ”täydellisessä työrauhassa” Paasi-
linna kirjoitti kaikkiaan yhdeksän romaa-
nia. Välillä kirjailija ehti säikähtää uutta 
maanjäristystä ja taistella asunnon raken-
nuttajan kanssa, kunnes lähes viidentoista 
vuoden jälkeen oli ”tullut aika jättää aina-
kin toistaiseksi tämä ihana, mutta kovin by-
rokraattinen maa”.43

Muun muassa työministerinä ja Suomen 
kommunistisen puolueen pääsihteerinä toi-
minut Arvo Aalto on katsellut maailmaa 
Algarvesta käsin vuodesta 1992. Lauhkea 
ilmasto lievittää hänen vaimonsa reumaa, 
ja Suomessa käydään vain sukuloimassa ja 
Lapin hillasoilla.44

Vuonna 2006 tehdyn Algarven Suomi-
Seuran jäsenkyselyyn vastanneista 87 pro-
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senttia oli yli 56-vuotiaita. Verrattuna kym-
menen vuotta aikaisemmin tehtyyn kyse-
lyyn seuran jäsenistön keski-ikä oli nous-
sut. Kun 1996 vastanneiden keskuudessa 
suurin ikäluokka oli 56–65-vuotiaat, vuo-
den 2006 suurin osa kuului 66–75-vuotiai-
siin. Omistusasunto kyselyyn vastanneilla 
oli 63 prosentilla molemmissa tutkimuk-
sissa. Suomalaisten suosituimmat asuin-
paikkakunnat olivat Portimãon, Lagoan, 
Loulén ja Silvesin seudut. Liki 70 prosent-
tia vastanneista oleskeli vuosittain alle puo-
li vuotta Portugalissa ja runsas kolmasosa 
kauemmin. Jälkimmäinen ryhmä on kyse-
lyn mukaan kasvussa.45

Etelän lämpöön vetäytyvän näkökul-
masta Algarve on kuitenkin menettänyt 
hieman hohtoaan. Pysyvästi maassa asu-
vien eläkkeet on laitettu verolle ja asunto-
jen hinnat ovat Algarvessa karanneet käsis-
tä. Vain harva pystyy sijoittamaan omaan 
asuntoon. Suositun lomakohteen yleinen 
hintataso on noussut sekin.

”On sellainen tunne, että Algarveen 
muuto on hiljentynyt. Sen jälkeen, kun me 
muutimme, on tullut aika vähän uusia asuk-
kaita”, Suomi-Seuran puheenjohtaja Thure 
Petterson sanoo. Vuonna 1995 Anne-Maria 
ja Thure Petterson ostivat toisen pariskun-
nan kanssa Portimãosta tontin ja rakensivat 
talon, jonka lunastivat myöhemmin koko-
naan itselleen.

Suomi-Seuran tärkeä tiedotuskanava 
on ollut seuran oma lehti Algaren Aviisi, 
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuon-
na 1995 perustetun lehden päätoimittaja on 
Kari Hiisijärvi.

Yhdistyksiä ja nykypäivää

Suomalaisen yritystoiminnan ollessa vilk-
kaimmillaan Portugaliin perustettiin vuon-
na 1990 portugalilais-suomalainen kaup-

pakilta CELF – Clube de Empresários 
Luso-Finlandês. Kauppakilta on toiminut 
lähinnä suomalaisten ja portugalilaisten 
liikemiesten ja -naisten foorumina, mutta 
mukana on myös yksityishenkilöitä. CELF 
järjestää lounastapaamisia, golfkisoja ja 
1990-luvulla Suomi-tapahtumia Portugali-
rallin yhteydessä. Jäseniä oli vuonna 2003 
noin 110.46

1980-luvulla Lissabonissa toimi Por-
tugalin ja Suomen välinen ystävyysseura 
Amigos da Finlândia, jonka perustivat kak-
si vuoden 1952 Helsingin Olympiakisoissa 
käynyttä portugalilaista vanhempaa herraa. 
Toiminnassa oli mukana sekä suomalaisia  
että portugalilaisia, mutta vetäjien voimien 
ehtyessä seuran toimintakin hiipui vähitel-
len.47

Clube Nórdico on puolestaan toiminut 
pääkaupunkiseudulla 1950-luvulta lähtien. 
Enemmistö Pohjoismaisen klubin jäsenis-
tä on kuitenkin koostunut ruotsalaisista ja 
norjalaisista. Clube Nórdicon järjestämät 
hyväntekeväisyysmyyjäiset marraskuun 
viimeisenä lauantaina ovat alueella tunnet-
tu tapahtuma. Suomalaisia klubin toimin-
nassa on vuonna 2003 mukana noin kym-
menestä perheestä. Johtokunnassa on jäsen 
jokaisesta pohjoismaasta.

Cascaisissa asuva kääntäjä Stiina Villar 
oli Clube Nórdicon johtokunnassa mukana 
monta vuotta. Villar muutti jo lapsena per-
heensä mukana Brasiliaan, jossa vietti nuo-
ruutensa. Portugaliin Villar muutti vuonna 
1990 englantilaisen aviomiehensä kans-
sa. Heille maa tuntuu eräänlaiselta komp-
romissilta Suomen, Brasilian ja Englannin 
välillä.48

Suomi-koulu aloitti toimintansa Lissa-
bonissa vuonna 1992. Välillä toiminta oli 
keskeytyneenä lasten pienen määrän vuok-
si, mutta vuonna 2000 koulu aloitti toimin-
tansa uudelleen. Opettajina ovat toimineet 
mm. Tomarissa asuva Kirsi Silva, Nokia 
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Portugalissa työskentelevä Anna Batalha 
sekä Portugalissa historian kandidaatiksi 
opiskellut Katriina Pirnes.

Uudempaa siirtolaisuutta edustaa ku-
vittaja ja sarjakuvapiirtäjä Jukka Murto-
saari, joka muutti joulukuussa 2000 nykyi-
sen avovaimonsa perässä Almadaan, Lis-
sabonin kupeeseen. Asuinpaikan vaihto 
oli Murtosaarelle helppoa, sillä taiteilijalla 
”toimisto kulkee kainalossa”.

Jukka Murtosaari piirsi Hollywoodissa 
1990-luvun vaihteessa useita vuosia Sin-
bad-piirrosfilmiä, joka ei tuotannollisista 
ongelmista johtuen koskaan valmistunut. 
Tämän jälkeen hän piirsi Disney-yhtiölle 
vuoden verran sarjakuvalehtien kansia. Ti-
laustöiden teko Suomeen sujui vuosituhan-
nen alussa Portugalista käsin ilman matka-
puhelinta ja sähköpostiakin, joita Murto-
saari ei periaatteesta ollut hankkinut. ”Pu-
helin on olemassa ja posti kulkee”, hän to-
tesi.49

Tunnetuin Portugalissa asuva suomalai-
nen lienee elokuvaohjaaja Aki Kaurismä-
ki. Julkisuutta kartteleva ohjaaja on viettä-
nyt vuodesta 1989 talvet Pohjois-Portuga-
lissa sijaitsevalla viinitilallaan ja nauttinut 
muun muassa – kuten hän sveitsiläisen leh-
den haastattelussa luonnehtii – ”valosta ja 
ulkomaalaisena olemisen keveydestä”.50

Portugaliin muuttaneille suomalaisil-
le siirtolaisille ovat ongelmallisimmat asi-
at olleet kieli ja byrokratia. Etenkin Algar-
veen muuttavalle eläkeläiselle on yhtei-
sön tarjoama tuki tärkeää. Maanmiesten ja 
-naisten apua tarvitaan virallisten asioiden 
hoidossa, sillä vain harva osaa maahan tul-
lessaan portugalia.

”Ilman seuran antamia ihmissuhteita 
tuntisi olevansa ikäänkuin tyhjiössä. Var-
sinkin silloin, kun vaikean portugalin kie-

Jukka Murtosaari. – Kuva Matti Porre. 

len kiemurat eivät ole vielä mahdollista-
neet ulkopuolisten ihmissuhteiden luomis-
ta ja paikallisen median seuraamista”, kir-
joitti Algarven Suomi-Seuran kunniapu-
heenjohtaja Olavi Holopainen.51

Avioliiton kautta maahan muuttaneet 
ovat olleet useimmiten naisia. Heille por-
tugalilaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 
sopeutuminen tapahtuu suhteellisen ki-
vuttomasti, sillä puoliso tarjoaa ”valmiin” 
kytköksen kieleen ja sosiaalisiin suhteisiin. 
Työn perässä muuttavalle ekspatriaatil-
le saattaa portugalilaisten perhekeskeinen 
kulttuuri olla yllätys, sillä etelä-eurooppa-
laisesta kulttuuristaan huolimatta portuga-
lilaisiin voi olla vaikea tutustua.

Ehkä hieman leikkimielisesti kärjistä-
en voisi suomalaisten Portugalin siirtolai-
suuteen vaikuttaneet syyt supistaa kolmeen 
asiaan: aurinko, raha ja rakkaus. Kenties 
parhaassa tapauksessa jokainen niistä?
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Suomalaisten ”maihinnousu” Kreik-
kaan on yleensä yhdistetty turismin 

kasvamiseen 1960-luvulta alkaen voimis-
tuen runsaasti myöhempinä vuosikymme-
ninä. Toiset päätyivät Kreikkaan enemmän 
väliaikaisesti ja hiukan seikkailumielellä, 
mutta toiset vakavissaan ja avioaikomuk-
sissa. Vaihtuvuutta on ollut runsaasti tämän 
neljänkymmenen vuoden aikana. Vilkkain-
ta maahantuloa ja maastamuuttoa esiintyi 
1970-luvulla.

Varhaiset kreikankävijät

Muinainen Kreikka länsieurooppalaisen 
kulttuurin kehtona on kautta aikojen kieh-
tonut matkailijoita, mutta vasta 1820-lu-
vulla, kun maa vapautui Osmanien val-
lasta, matkustaminen sinne helpottui. En-
nen rautateitä ja höyrylaivoja matkustettiin 
hevosilla ja vaunuilla, kuljettiin jalan tai 
noustiin purjelaivaan. Kreikka oli vaikeasti 
tavoitettavissa, tiet olivat huonoja ja rauta-
tiet rakennettiin sinne myöhään. Helpoin-
ta oli matkustaa laivalla, mutta matka oli 
pitkä, koska laivojen piti kiertää Pelopon-

Kreikka  

Jukka Mäki
Johanna Järvinen-Tassopoulos 
Krister Björklund
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nesos matkallaan Ateenaan, Korintin kana-
va vihittiin vasta 1893. Kuten niin usein, 
merimiehet olivatkin ensimmäisiä kreikan-
kävijöitä tähän aikaan. Suomalaisia meri-
miehiä oli paljon venäläisessä sotalaivas-
tossa ja eri maiden kauppalaivoilla. Tun-
netuimmat esimerkit ovat porvoolaiset H. 
Berndtson ja J. Boberg, jotka vuonna 1873 
hakkasivat nimensä Poseidonin temppeliin 
Sunionissa.1

Muut suomalaisten tekemät kreikanmat-
kat tähän aikaan liittyivät sodankäyntiin tai 
tutkimukseen. Kun matkustaminen helpot-
tui kohti 1900-luvun alkua, monet kulttuu-
rihenkilöt, kirjailijat ja arkkitehdit kävivät 
tutustumassa Kreikkaan ja kirjoittivat siel-
tä matkakertomuksia. Emil Zilliacuksen ja 
Göran Schildtin Kreikankuvauksista on an-
saitusti tullut klassikoita alallaan. Myös kir-
kollisia matkustavaisia kävi Kreikassa mat-
kallaan Palestiinaan, kuten pastori Karl Au-
gust Hildén ja professori Arthur Hjelt.2

Vapaustaistelija August Myhrberg

Kuuluisin suomalainen 1800-luvun krei-
kankävijä on ilman muuta August Maxi-
milian Myhrberg. Hänen osallisuutensa 
Kreikan vapaussotaan Osmanivaltaa vas-
taan 1820-luvulla nosti hänet sankarillisen 
taistelijan esikuvaksi. Todellisuus ja myytit 
ovat sekoittuneet eräänlaiseksi legendaksi 
Suomessa ja Ruotsissa. Tämä suomalai-
nen vapaustaistelija kulki elämänsä pol-
kuja monissakin Keski- ja Etelä-Euroopan 
maissa 1800-luvulla.

Hänestä on kirjoittanut mm. Julius Krohn 
v. 1875 Suomen Kuvalehdessä. Tästä painet-
tiin myöhemmin lyhyehkö elämänkerta sekä 
Th. Reinin kirjoitelma ”Omassa Maassa”. 
Kreikan vapaussodan historioitsija, englan-
tilainen kenraali Thomas Gordon oli Myhr-
bergin hyvä ystävä ja tämä oli kirjoittanut 
muistiin vapaustaistelijan kokemuksia. Eino 

Cederbergin kirja vuodelta 1928 kuvaa mie-
lenkiintoisella tavalla Myhrbergin elämän-
tarinaa. Teoksessa ”Kadonnut Kreikka” Pet-
ra Pakkanen3 osoittaa kuitenkin monet myy-
tit kyseenalaisiksi arkistotiedon avulla.

Myhrbergin äiti oli suomalainen ja isä 
oli Ruotsista lähtöisin. Tämä oli lähtenyt 
vapaaehtoisena sotimaan Venäjää vastaan 
Suomen sotanäyttämölle. Sitten hän siirtyi 
takaisin tullilaitoksen palvelukseen Ruot-
siin, josta sai nimityksen Raaheen. Sodassa 
kapteeniksi kohonnut Raahen tullinhoitaja 
avioitui ja August Maximilian Myhrberg 
syntyi 1797. Perhe muutti pian Ouluun.

Vartuttuaan Myhrberg suoritti kanslia-
tutkinnon Uppsalan yliopistossa ja opis-
keli sen jälkeen oikeustiedettä Turun aka-
temiassa. Opiskelut eivät kuitenkaan kiin-
nostaneet, mutta espanjan kieli ja sotilas-
käsikirjat kylläkin. Tuolloin, 1800-luvun 
alussa, oli sotaista aikaa Euroopassa, ja ku-
ten monet muutkin sen ajan nuoret miehet 
Myhrberg halusi mukaan niittämään mai-

Vapaustaistelija August Maximilian Myhrberg. – 
Kuva: Museovirasto.
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netta ja kunniaa. Todennäköisesti vuonna 
1823 hän lähti Ruotsista Lissabonin kautta 
Espanjaan osallistuakseen Espanjan kapi-
naan liittyneeseen sotaan. Jälkimaailmalle 
epäselviksi jääneistä syistä hän siirtyi pian 
Ranskaan, ja viivyttyään jonkin aikaa Pa-
riisissa, hän kirjoittautui filhelleenien rivei-
hin Marseilles’ssa vuonna 1825.

Filhellenismi, Kreikkaan kohdistunut 
rakkaus, kosketti 1800-luvun alkupuolel-
la suurta joukkoa Kreikan ystäviä ja joh-
ti lukuisten vapaaehtoisten osallistumiseen 
maan vapaussotaan Osmanien vallasta. Sii-
hen osallistui yli tuhat vapaaehtoista filhel-
leniä, Ruotsista kymmenkunta ja Suomes-
ta Myhrbergin lisäksi Adolf von Sass, jolla 
oli ruotsalainen isä ja suomalainen äiti ku-
ten Myhrbergilläkin.

Myhrbergin saapumisesta Kreikkaan ei 
ole tarkkoja tietoja, ja arkistomateriaalin 
tiedot ovat ristiriitaisia. Tiedetään kuiten-
kin, että hän vuoden 1825 tienoilla saapui 
Nauplioniin ja värväytyi ranskalaisen Fa-
bvierin joukkoihin. Myhrbergistä on mo-
nia sankaritarinoita, joissa totuus ja taru se-
koittuvat. Negroponten taistelusta Ceder-
berg kertoo Gordonia siteeraten:

Sekä Fabvier’n että Myhrbergin alta oli  ¸
ammuttu hevonen heidän käydessään sotaa 
turkkilaisia vastaan. Fabvier oli haavoittu-
nut ja menehtymäisilkään, mutta jakoi sil-
ti epätoivoisia iskujaan turbaanipäille. Sil-
loin Myhrberg suoritti sankariteon, joka 
oli koko sodan loisteliaimpia ja jonka mai-
ne eli kauan sekä turkkilaisten että kreik-
kalaisten keskuudessa. Hän irrotti vainoo-
jat Fabvier’stä, nosti hänet vasemmalle 
olkapäälleen ja huitoi oikealla kädellään 
ympärilleen niin silmittömän raivokkaasti 
kuin van suomalainen ärsytetty karhu saat-
taa huitoa. Kauhistuneina väistyivät turk-
kilaiset hänen tieltään ja turhaan komen-
si heidän päällikkönsä vangitsemaan hänet 

elävänä. Siihen uhkapeliin he eivät hirvin-
neet antautua ja niin pääsi Myhrberg taak-
koineen turvaisaan paikkaan.4

Koliaan taistelussa kreikkalaiset kokivat 
murskatappion. Tästä taistelusta on onnek-
si säilynyt Myhrbergin itsensä kirjoittama 
kirje, jossa hän yksityiskohtaisesti kertoo 
verilöylystä eversti Gordonille, joten hä-
nen osallistumisestaan taisteluun ei ole 
epäilyksiä, toisin kuin Akropoliksen taiste-
lu, johon hän ei osallistunut, vaikka siitä on 
kertomuksia. Koliaksen niemestä vain nel-
jä filhelleeniä selvisi hengissä.5

Akropolis kukistui 1827 ja pitkä seit-
senvuotinen sota näytti olevan päättymässä 
turkkilaisten voittoon. Näinä aikoina Eng-
lanti, Venäjä ja Ranska tekivät sopimuk-
sen, jonka mukaan Kreikalle oli hankitta-
va vapaus ja lokakuussa 1827 kreikkalai-
set saivat voiton Navarinon meritaistelus-
sa. Tähän Myhrberg ei ottanut osaa, mutta 
yksi hänen kunniakkaimmista teoistaan ta-
pahtui tämän voiton jälkeen Khioksen saa-
rella, jonne Fabvier suuntasi 2700 miehen 
voimin. Taistelu epäonnistui täysin, mutta 
Myhrberg kunnostautui taas kerran pelas-
taen suuren osan ratsuväen hevosista. Fab-
vier raportoi taistelusta seuraavasti:

Verilöyly oli hirvittävä. 1000 miehestä,  ¸
jotka pääsivät pakenemaan, vain 150 selvi-
si muureille saakka. Vain 30 joutui vangiksi. 
Linnakkeen ympärillä oleva vallihauta on 
vieläkin täynnä ruumiita ja haavoittuneita.6

Lopulta vuosikymmenen kestänyt sota 
päättyi rauhan solmimiseen 1829 ja siinä 
taattiin Kreikalle itsenäisyys sekä sovittiin 
valtion alueet. Kreikan presidentiksi nimi-
tettiin vuonna Venäjän palveluksesta eron-
nut kreivi Kapodistrias. Filhelleenit alkoi-
vat lähteä Kreikasta kotiseuduilleen Khiok-
sen taistelun jälkeen, mutta Myhrberg vii-
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Myhrbergin henki elää edelleen Kreikas-
sa, lähinnä Ateenassa. 1990-luvun alussa 
Suomen Ateenan suurlähetystöön nimitet-
tiin kaupalliseksi sihteeriksi Hannu Siner-
ma, joka kertoo:

”Allekirjoittanut saapui Ateenaan elä-
mänsä ensimmäisen kerran Persianlahden 
sodan 2. päivänä. Minut oli nimitetty kau-
palliseksi sihteeriksi Ateenan suurlähetys-
töön. Olin Suomessa lukenut kirjoituksen 
August Maximilian Myhrbergistä, ja saanut 
idean perustaa hänen nimeään kantava lii-
kemieskerho Kreikkaan. Alun perin ajat-
telin ristiä keksimäni kerhon Murrad-bey 
Club’iksi turkkilaisten hänelle taisteluissa 
antaman, kunnioittavan lempinimen mu-
kaan. Vasta Ateenassa tajusin Kreikan ja 
Turkin poliittisten suhteiden tulehtuneisuu-
den, joten turkkilaisperäinen kunnianimi ei 
tullut kyseeseenkään.

Ruotsalaisilla ja muun muassa hollanti-
laisilla oli omat kauppakamarinsa Kreikas-
sa. Suomalaisilla liike-elämän edustajilla 
ei sen sijaan ollut mitään yhteistä toimin-
taa. Myhrberg Club, kreikkalais-suomalai-

nen liikemieskerho aloitti toimintansa syk-
syllä 1991. Tarkoituksena oli tarjota tapaa-
mismahdollisuuksia kaikille Kreikan ja Suo-
men välisestä kaupasta kiinnostuneille lii-
kemiehille ja -naisille, välittää Suomi-tie-
toutta Kreikassa ja edistää maiden välistä 
kauppaa.

Kerho kokoontui seuraavan vuoden ai-
kana puolentusinaa kertaa, useimmiten 
eri yritysten isännöimänä ja avoinna myös 
Suomesta Ateenaan saapuville suomalaisil-
le liikemiehille. Osallistujat kuulivat aina ly-
hyen kertomuksen klubille nimen antanees-
ta Myhrbergistä. Yhtenä suosittuna erityis-
ohjelmana oli kreikkalaisille järjestetty klu-
bin nimen ääneen lausunta, se ei nimittäin 
sujunut keneltäkään kommelluksitta!

Klubi jäi elämään ja muuttui pari vuot-
ta myöhemmin suurlähettiläs Ralf Fribergin 
myötävaikutuksella viralliseksi Kreikkalais-
suomalaiseksi kauppakamariksi.

Myhrbergiin viittasi myös presidentti 
Martti Ahtisaari puheessaan Kreikan presi-
dentti Kostis Stefanopoulokselle tämän vie-
raillessa Helsingissä 8.10.1996.

pyi vielä maassa. Viivyttely kannatti, kos-
ka elokuussa 1829 presidentti Kapodistrias 
nimitti hänet Nauplionin edustalla olevan 
Palamedin linnan komentajaksi.

Vuonna 1831 Myhrbergille myönnettiin 
virkavapaa tammikuusta lokakuuhun, jotta 
hän voisi palata Ruotsiin ”henkilökohtais-
ten syden vuoksi”. Myhrberg ei koskaan 
palannut Kreikkaan, ja syyt hänen poisläh-
töönsä ovat jääneet arvailujen varaan.7

Seitsemässä vuodessa hän oli innostuk-
sensa avulla kohonnut nimettömästä ja tun-
temattomasta sotilaasta linnan päälliköksi 
ja vallannut itselleen huomattavat sotilas-
arvot. Hän sai Kreikan vapaussodan ur-
heusmitalin ja myös Vapahtajan ritarikun-

Myhrberg Club

nan kunniamerkin, joka myönnettiin vain 
suhteellisen harvoille.

Myhrbergin kotimatka tapahtui Maltan, 
Espanjan ja Ranskan kautta. Monien seik-
kailujen jälkeen hän sotkeutui Puolan va-
paussotaan. Vuonna 1842 hänet nimitet-
tiin Ruotsin armeijan majuriksi. Se aiheut-
ti hänelle taas pitkiä taistelumatkoja jopa 
Meksikoon saakka. Myöhemmin hän pala-
si Suomeen tehden pitkiä matkoja kotiseu-
duilleen, tavaten J.V. Snellmanin ja Zachris 
Topeliuksen sekä J.L. Runebergin.

Pitkän Italianmatkan jälkeen Myhrberg 
palasi jälleen Ruotsiin ja hänen tervey-
tensä alkoi heikentyä. August Maximilian 
Myhrberg kuoli ankaran kuumeen kouris-
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sa 31.3.1867 klo 9 aamulla. Hän sai täy-
dellisen sotilaallisen kunniahautauksen ku-
ningas Kaarle XV:n päätöksen perusteella. 
Hän kuului Tukholman suomalaiseen seu-
rakuntaan ja hänen haudalleen pystytettiin 
muutamaa vuotta myöhemmin patsas, jos-
sa luki: ”Majuri ja ritari August Maximili-
an Myhrberg, synt. Suomessa 31.12.1799, 
kuoll. Tukholmassa 31.3.1867. Urheana, 
ylevämielisenä, uhrautuvana hän omisti 
sankarivoimanasa vapauden asialle, sydä-
mensä ihmiskunnan menestykselle ja sie-
lunsa sille Herralle, jonka rauhaan hän nyt 
on päässyt. Kreikka, Puola, Espanja ovat 
hänen sankaruutensa todistajia.”8

Myhrberg nostettiin Suomessa kansalli-
sen vapauden puolesta taistelleeksi sanka-
riksi. Suomalaisuusaate sai oivan kaikupoh-
jan hänen legendarisoituneesta tarinastaan 
ja hänen kohtalonsa rinnastettiin Suomen 
kohtaloon. Topelius kirjoitti hänestä ylevään 
tyyliin 1870-luvulla ”Raahen Poika” nimi-
sessä tarinassa. Suomalaisissa tietokirjois-
sa Myhrbergistä on mainintoja, mutta hän 
on pysynyt hyvin tuntemattomana kaikissa 
maissa, joissa hän vaikutti. Kreikkalaiset ai-
nakin kertovat monista muista sankareista, 
kun taas Myhrberg-nimi (myös vaikea lau-
sua) on heille aivan outo.

Tutkimusmatkailija Wilhelm Lagus

Minä en ole tullut Ateenaan pähkäile- ¸
mään Akropolista, Juppiterin temppeliä 
tai jotakin muuta jo pilkun päälle selitet-
tyä muinaismuistoa, niin ihastuttavia kun 
ne ovatkin... Minä aion tutkia kieltä ja kan-
saa, ja sellaisissa hankkeissa alku on aina 
kivikovaa työtä.

Näin kirjoitti nuori Helsingin yliopiston 
kreikan kielen dosentti Wilhelm Lagus saa-
vuttuaan vuonna 1852 kesähelteiseen Atee-

naan vaimonsa Kastilian kanssa. Wilhelm 
Lagus oli ensimmäinen suomalainen tut-
kimusmatkailija Kreikassa, ja pariskunta 
oleskeli runsaan vuoden Ateenassa. Seikka-
peräisissä ja syväluotaavissa päiväkirja- ja 
kirjakuvauksissaan Lagus kuvasi ja analy-
soi terävästi elämää Ateenassa, jossa ei tä-
hän aikaan ollut kuin 30 000 asukasta.9

Laguksen matkan alkuperäinen tarkoi-
tus oli ollut tutkia skyyttejä sekä helleeni-
sen kulttuurin leviämistä idässä. Vietetty-
ään kaksi vuotta Odessassa pariskunta mat-
kasi vastasyntyneen tyttärensä kanssa lai-
valla Konstantinopolin ja Smyrnan kautta 
Ateenaan. Ilmasto oli perheelle koettele-
mus, helle koetteli kesällä ja talvella kyl-
myys ja kosteus. Elämä niukan tutkimussti-
pendin varassa ei myöskään ollut helppoa, 
varsinkin kun oli pidettävä kiinni sosiaali-
sesta arvosta ja palkattava palvelusväkeä.

Wilhelm Lagus oli aloittanut nykykrei-
kan opintonsa jo Odessassa, ja Ateenassa 
hän palkkasi ortodoksipapin yksityisopet-
tajakseen. Samanaikaisesti hän seurasi lu-
entoja yliopistolla. Keväällä hänet kutsut-
tiin jäseneksi Ateenan arkeologiseen seu-
raan. Näihin aikoihin hän myös kirjoitti ny-
kykreikaksi artikkelin Etelä-Venäjällä asu-
vista kreikkalaisista, joka julkaistiin sen 
ajan johtavassa kreikkalaisessa kulttuuri-
lehdessä Pandorassa.

Lagukset eivät juuri matkustelleet Atee-
nan ulkopuolella. Syynä oli varmaankin 
jatkuva rahapula, mutta myös Wilhelmin 
välinpitämättömyys antiikin raunioita koh-
taan, hän tuskin edes mainitsee Akropolis-
ta kirjeissään. Matkallaan Odessasta Atee-
naan perhe kävi Smyrnassa Vähän-Aasian 
länsirannikolla ja Syrassa Adrian merellä.

Kun venäläinen Ariadne-korvetti ran-
tautui Pireukseen sysksyllä 1852, mukana 
oli kaksi suomalaista upseeria, Alexander 
Armfelt ja Ernst von Willebrandt. He olivat 
Wilhelmin vanhoja ystäviä, joten seuruste-
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lusta tuli tiivistä. Kevättalvella seuraavana 
vuonna he pääsivät Ariadnen mukana kah-
delle retkelle, Aiginalle ja Korintiin.

Laguksen suunnitelmissa oli matkustaa 
kesällä Ateenasta edelleen Egyptiin, mutta 
poliittiset levottomuudet tekivät näistä tyh-
jän. Sen sijaan pariskunta suuntasi tiensä 
Wieniin Triesten kautta, mistä he palasivat 
seuraavana vuonna Helsinkiin. Laguksen 
matka innoitti myöhemmin hänen oppilai-
taan: Ivar A. Heikel ja Emil Tudeer tekivät 
1880-luvulla pitkiä matkoja Kreikkaan.

Laivastoupseeri Oscar von Kræmer

Hauhon Hyömäen kartanossa vuonna 1829 
syntynyt Oscar von Kræmer teki komean 
virkauran Pietarin merikadettikoulusta Ve-
näjän laivaston pääesikunnan päälliköksi 
ja meriministeriksi. Hän ehti uransa aika-
na kiertää maapallon kolme kertaa. Olles-
saan upseerina korvetti Veprillä, von Kræ-
mer teki ensimmäisen matkansa Kreikkaan 
keväällä 1858. Hänen ensivaikutelmansa 
eivät olleet kovinkaan suotuisia, Pireus oli 
”mitättömämpi kuin Rauma tai Loviisa” ja 

Ateena oli ”kurja pikkukaupunki. Jos Ak-
ropolista ei näkisi, tuntisi itsensä petetyk-
si”. Vierailu kesti kolmetoista päivää, jol-
loin hän tutustui Ateenan nähtävyyksiin, 
varsinkin Akropolikseen, jota hän ihaili ja 
osallistui Kreikan kansallispäivänä kunin-
kaanlinnan tanssiaisiin, kuten muutkin ul-
komaiset laivastoupseerit.10

Vuonna 1867 von Kræmer saapui uudes-
taan Pireukseen fregatti Alexanteri Nevskin 
kapteenina. Mukana laivalla oli suurruhti-
nas Aleksei, jota koulutettiin Venäjän lai-
vaston suuramiraaliksi. Hänen läsnäolonsa 
johti läheiseen yhteydenpitoon Kreikan ho-
vin kanssa, ja von Kræmer joutui pysymään 
Kreikassa osallistuen mm. pakolaisten kul-
jetuksiin Kreetalta Pireukseen. Hän ei vel-
vollisuuksiltaan päässyt Suomeen mennäk-
seen naimisiin kuten suunniteltu, joten hä-
nen morsiamensa Sophie Cedercreutz mat-
kusti Kreikkaan, jossa he menivät naimisiin. 
Von Kræmer vuokrasi ison talon Pireukses-
ta, jossa pidettiin loisteliaat häät. Hääjuhla 
herätti paljon huomiota, talo oli koristeltu 
kukin, lipuin ja lyhdyin ja alukset lahdella 
olivat juhlavalaistuja. Seuraavina kuukausi-
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na pari osallistui vilkkaasti Ateenan seura-
elämään, kunnes von Kræmer kolme kuu-
kautta myöhemmin, maaliskuussa 1868 sai 
komennuksen purjehtia Mustallemerelle 
suurruhtinas Aleksein kanssa.

Amiraali Oscar von Kræmer palasi 
Kreikkaan kolmannen kerran vuonna 1879 
Venäjän Välimeren laivaston komentajana. 
Perhe asettui asumaan Ateenaan ja seurus-
teli tiiviisti Kreikan kuningasperheen kans-
sa. 1881 Helsingin yliopiston dosentti Emil 
Tudeer teki tutkimustyötä Kreikassa, ja hän 
vieraili von Kræmerin luona ja tapasi myös 
kuningasperheen. Vuonna 1882 von Kræ-
mer sai määräyksen palata Pietariin. Yhte-
ydenpito Kreikan kuninkaallisiin ei kuiten-
kaan katkennut, sitä jatkettiin kirjeenvaih-
dolla ja useina kesinä kuningatar Olga kävi 
Suomessa von Kræmerin perheen kesäko-
dissa Villa Fridhemissä, joka vieläkin on 
olemassa Espoon Soukanniemessä.

Jac. Ahrenberg

Arkkitehti ja kirjailija Jac. Ahrenberg lähti 
Grand Tourilleen toukokuussa 1875 ja mat-
kusti Saksassa, Ranskassa, ja lähti Gotthar-
din solan yli Italiaan, jossa hän oleskeli pit-
kään lähtien marraskuussa laivalla Napolista 
Ateenaan. Ahrenberg oli tarkka havainnoit-
sija, ja julkaisi vaikutelmiaan pitkästä mat-
kastaan Helsingfors Dagblad sanomaleh-
dessä ja kokosi ne matkaltaan lähetettyjen 
kirjeiden kanssa kaksi vuotta myöhemmin 
kirjaksi ”På studieresor”. Hän ei osannut 
nykykreikkaa, ja näki Kreikan valistuneen 
turistin silmin, välillä ankarasti arvostellen, 
välillä ihaillen. Ateenassa hän tapasi Troijan 
ja Mykenen kaivauksistaan kuuluisaksi tul-
leen Heinrich Schliemannin, joka oli hänel-
le vanha tuttu niiltä ajoilta, kun Schliemann 
oli asunut hänen perheensä naapurina Viipu-
rin ulkopuolella. Matkasta syntyi Ahrenber-
gille pysyvä kiinnostus Kreikkaan.11

Vuonna 1897 Kreikka ja Turkki soti-
vat Thessaliassa, joka oli seurausta kreeta-
laisten kapinasta Osmanien valtaa vastaan. 
Tämä lyhyt sota puhalsi filhellenismin uu-
destaan henkiin, ja sitä seurattiin Suomes-
sakin tarkoin.

I.K. Inha

Valokuvaaja Into Konrad Inha teki kevääl-
lä 1897 kahden kuukauden matkan Kreik-
kaan seuraamaan vastapuhjennutta sotaa. 
Enimmäkseen hän kuitenkin kertoo antiikin 
Kreikkaan liittyvistä asioista matkakerto-
muksissaan, jotka julkaistiin Suomen Kir-
jallisuuden Seuran toimesta, mutta myös 
sen ajan yhteiskunnasta. Vaikka Inha oli 
maineikas valokuvaaja, matkakertomukset 
on kuvitettu gravyyreillä eikä valokuvilla. 
Hänen näkökulmansa oli maantieteellinen, 
hän kuvaa paitsi antiikin keskeisiä muis-
tomerkkejä myös Kreikan muita seutuja, 
joissa hän matkallaan kävi.12

John William Nylander

Saman sodan koki huomattavasti lähem-
min tammisaarelainen merimies ja kirjai-
lija John William Nylander.13 Kreikasta 
Suomeen kantautuvat sotahuhut innoittivat 
hänet matkaamaan Kreikkaan. Saavuttu-
aan maaliskuussa Ateenaan Nylander liit-
tyi Filhelleeniseen legionaan. Joukot lähe-
tettiin Matiin Thessaliassa, jossa hän joutui 
taisteluun etulinjassa. Sieltä joukot joutui-
vat vetäytymään Farsalaan. Nylanderin pet-
tymykseksi Farsalastakin oli luovuttava ja 
asetuttuaan Domoksen linnakkeeseen hän 
sai kuulla, että juuri saapuneissa täydennys-
joukoissa oli kaksi suomalaista, helsinkiläi-
nen C.A. Ahrenberg ja Niemelä Kristiinan-
kaupungista. Legioona määrättiin asemiin 
vuorisolaan Domoksen länsipuolelle. Siel-
lä he joutuivat taisteluun, jossa Ahrenberg 
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haavoittui käteen ja Nylander sai osuman, 
joka kuitenkin pysähtyi hänen vaatetuk-
seensa. Linnake joutui antautumaan, ja ase-
lepo Kreikan ja Turkin välillä solmittiin 20. 
toukokuuta. Legioona vietiin Pireukseen, 
jossa Nylander tapasi suomalaisen lääkä-
riretkikunnan, johon kuuluivat tohtorit Hj. 
von Bonsdorff, B. Pentzin ja R. Faltin sekä 
sairaanhoitajat Anna Falcken ja Gertrud 
Brunou. Vaikka hänen kaksi maanmiestään 
jättivät Kreikan, Nylander päätti odottaa, 
josko vapaaehtoiset lähetettäisiin Kreetalle 
jatkamaan taisteluja. Hän sairastui kuiten-
kin lavantautiin ja makasi kaksi kuukautta 
Euangelismoksen sairaalassa. Syyskuussa 
hän pääsi lähtemään kotimatkalle.

Emil Zilliacus – oppinut matkailija

Emil Zilliacus tunnetaan etupäässä runoili-
jana, mutta hänen matkakirjansa Kreikasta 
ja Roomasta ovat klassikoita omassa lajis-
saan. Emil Zilliacus lähti vastanimitettynä 
Helsingin yliopiston kirjallisuudenhistori-
an dosenttina matkalle Kreikkaan vuonna 
1910, erityiskohteenaan Sparta. Tämän mat-
kan jälkeen hän kävi useaan otteeseen Krei-
kassa. Matkakirja ”Pilgrimsfärder i Hellas” 
(Toivioretkiä Hellaassa) ilmestyi vuonna 
1923. Zilliacuksen klassisen kirjallisuuden 
ja antiikin historian asiantuntemuksensa 
antaa matkakertonnalle laajoja ulottuvuuk-
sia ja syvää kaikupohjaa. Hänen toinen kir-
jansa Kreikasta ”Tempe och Thermopyle” 
ilmestyi 1937. Siinä kuvatut retket tehtiin 
neljännesvuosisata ensimmäisessä kirjassa 
kuvattua matkaa myöhemmin, mutta tässä 
kirjassa kuvattu Kreikka ei ole paljoa muut-
tunut, paitsi kulkuneuvojen osalta, autot ja 
bussit ovat tulleet mukaan kuvaan. Toisen 
maailmansodan jälkeen kreikanmatkailus-
ta tuli massaturismia, eikä Zilliacus enää 
kirjoittanut kolmatta matkakirjaa, vaikka 
Kreikassa vierailikin.14

Antiikin jäljittäminen innoitti Zilliacus-
ta laajaan kirjalliseen tuotantoon; monia 
kirjoitelmia ja esseitä sekä ruotsinnoksia 
sekä klassisesta kreikkalaisesta lyriikasta 
ja suurten draamakirjailijoiden näytelmis-
tä. Emil Zilliacuksen Kreikkaa käsitteleviä 
kirjoja pidetään alansa huippusaavutuksi-
na, joiden tasolle vain harva myöhemmin 
ilmestynyt teos on pystynyt ulottumaan, 
ja matkanjohtajat siteeraavat vielä tänäkin 
päivänä niitä turisteille.

Hilding Ekelund

Hilding Ekelund oli yksi Suomen merkit-
tävimmistä arkkitehdeistä 1900-luvulla. 
Hän matkusti 1926–1927 valtion raken-
nustaidelautakunnan apurahan turvin Vä-
limeren alueelle opiskellakseen kreikka-
laista ja roomalaista antiikin rakennustai-
detta. Hänen matkansa on dokumentoitu 
päiväkirjamuodossa salanimellä Georges 
Hemlis. Hän oleskeli pääasiassa Ateenas-
sa ja sen ympäristössä sekä Peloponnesok-
sen niemimaalla, jossa tutustui kulttuuri-
historiallisiin kohteisiin junalla, postiautol-
la ja patikoiden. Päiväkirjoissa kerrotaan 
nähtävyyksistä, antiikin arkkitehtuurista 
ja kreikkalaisten elämästä. Muistiinpanot 
ovat suurimmaksi osaksi myönteisiä mie-
lipiteitä kansasta ja sen vieraanvaraisuu-
desta. Vajaan kuukauden jälkeen Ekelund 
jatkoi matkaansa Italiaan ja Pohjois-Afrtik-
kaan. Hänen kolme kuukautta kestänyt Vä-
limeren Grand Tourinsa jätti myös jälkensä 
Ekelundin arkkitehtuuriin selvinä klassisi-
na muistumina.15

Muita kreikankävijöitä

Vuosisadan alkupuolen kreikankuvaajiin 
kuuluvat myös Eino Railo16 ja V.A. Kos-
kenniemi.17 Kirjailija ja tutkija Railon 
vuonna 1921 ilmestyneessä kuvauksessa 
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matkasta Egyptiin on laajahko Kreikkaa 
käsittelevä osuus. Tämä matkakuvaus, ku-
ten Koskenniemen ”Suvipäiviä Hellaassa” 
eivät ylety Zilliacuksen kirjoitusten tasolle, 
mutta ensimmäisinä suomenkielisinä krei-
kankuvauksina niillä on kiinnostavuutensa 
ja omat ansionsa. Monet muut kirjailijat, 
kuten Mika Waltari ja Olavi Paavolainen 
välittivät myös tunnelmiaan maasta läpi-
kulkumatkoillaan. Sotienjälkeisiä kreikan-
kuvaajia ovat piispa Eelis Gulin, runoilija 
ja kirjailija Arvi Kivimaa, sekä lehtimies 
Yrjö Niiniluoto.18

Göran Schildt Odysseuksen merellä

Nykaikana tunnetuin kreikankävijä on Gö-
ran Schildt, joka Daphnella purjehti Väli-
merelle Pohjanmeren yli ja Ranskan sisä-
vesireittejä pitkin. Vuosien 1949 ja 1984 
välillä hän julkaisi kahdeksan kirjaa pur-
jehduksistaan, jotka käännettiin kahdeksal-
le eri kielille ja saivat suuren lukijakunnan 
ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.19

Schildt rakastui Välimereen jo 17-vuo-
tiaana, kun hän ranskalaisen ystävän kans-

sa kävi Mallorcalla, joka silloin vielä oli 
turistien löytämätön paratiisi. Kolme vuot-
ta myöhemmin, vuonna 1937 hän teki si-
vistysmatkan Italiaan samanikäisen G.H. 
von Wrightin kanssa Goethen jalanjäljille. 
Odysseuksen meri oli saanut Göran Schild-
tin pauloihinsa, ja sodan aikana hän lupasi 
itselleen palata sinne purjehtimaan.

Hänen ensimmäinen kirjansa, ”Toive-
matka”, vuodelta 1949, joka kertoo Daph-
ne-veneen purjehduksesta pohjolasta Vä-
limerelle, aloitti nk. Daphne-sarjan, ja sitä 
seurasi ”Odysseuksen vanavedessä” vuon-
na 1951, joka teki Schildtistä rikkaan ja 
kuuluisan. Vuonna 1965 hän asettui asu-
maan Leroksen saarelle Aigeian merellä, 
josta myös tuli Daphnen kotisatama.

Schildt kirjoittaa, että hänen piti asua 
Kreikassa yli kaksikymmentä vuotta ja 
opiskella kreikkalaista historiaa, ennen 
kuin pystyi irrottautumaan siitä romant-
tisesta näkemyksestä jonka Goethe, Emil 
Zilliacus ja monet muut kreikanihailijat 
olivat häneen iskostaneet. Hänen kirjansa 
ovat kuitenkin muovanneet suomalaisten 
kreikankuvaa samalla tavalla kuin Zilli-

Kuvassa Daphne kotisataman-
sa edustalla Aigeian merellä. – 
Kuva: Christine ja Göran Schild-
tin Säätiö.
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acuksen kirjat häntä ennen, ja usea matkaa-
ja on niiden avulla päässyt kurkistamaan 
Kreikkaa massaturismin verhon taakse.

Massaturismin Välimeren laineet

Suomessa keskeisiä edellytyksiä ja osit-
taisia syitä massaturismin synnylle olivat 
teollistuminen ja kaupungistuminen, ko-
honnut elintaso, lisääntynyt ja lakisäätei-
nen vapaa-aika, kulkuneuvojen kehitys 
sekä matkojen hintojen suhteellinen ale-
neminen pakettimatkojen myötä.20 Koska 
turismin kasvulla – ja sitä kautta Kreikan 
aseman korostuminen matkakohteena – on 
ollut merkittävä rooli suomalaisten uutena 
asuinmaana, luodaan tässä lyhyt katsaus 
etelänmatkailun kehittymiseen.

Monille etelänmatkaajille ei ole ollut 
kovinkaan tärkeää, mikä on ollut matka-
kohde. Usein on vain todettu, että ”kävin 
etelässä”.21 Tärkeintä on ollut irtaantumi-
nen omasta arjesta, auringosta nauttiminen 
ja vapaa-ajan viettäminen. Tyypillisiä mat-
kakohteita ovat olleet Espanjan aurinko-
rannat ja saaret sekä Ateenan ja Rhodoksen 
lisäksi Kreikan lukuisat saaret. Ateenan 
matkaajat ovat Selänniemen tutkimuksen 
mukaan huomattavasti korkeammin koulu-
tettuja kuin muissa etelän kohteissa kävijät. 
Tästä voidaankin todeta, että rantalomai-
lun lisäksi korkeakulttuurilla on ollut oma 
vankka merkityksensä esim. Ateenan mat-
kojen suhteen. Matkailijat näkivät Akropo-
liin ensimmäisen kerran silmiensä edessä – 
se sama, joka on ollut aiemmin vain kuva 
historian kirjoissa, muuttui eläväksi todel-
lisuudeksi. Tosin Ateenassa asuva tuskin 
sitä vilkaiseekaan ja käy siellä lähinnä vain 
tuttujen lomailijoiden kanssa.

Rhodos valloitti ensimmäisenä matka-
kohteena turistien sydämet 1960-luvulla ja 
monet palaavat sinne aina uudelleen ja uu-

delleen. Monet suomalaiset ovat ostaneet 
eläkepäivikseen asunnonkin sieltä.

Pian muutkin Egeian meren saaret täyt-
tyivät kesäisin suomalaisista matkailijoista. 
Tutuiksi tulivat mm. Kos, Santorini, Myko-
nos, Mytilini, Naxos, Lesvos, Paros, Milos, 
Paros, Skiathos, Skopelos ja monet muut. 
Joonian meren saarista Korfu (Kerkira) on 
ollut Rhodoksen tavoin eräs suosituimpia 
kohteita, mutta myös Lefkada, Kefallonia 
ja Zakinthos ovat tulleet myöhemmin halu-
tuiksi lomakohteiksi. Kreikan suurin saari, 
Kreeta, on kuitenkin tarjonnut kävijöilleen 
näkemistä ja kokemista aina uudelleen ja 
uudelleen. Monet suomalaiset ovat käyneet 
siellä jopa 10–20 kertaa.

Ateena puolestaan kaupunkikohtee-
na on ollut hyvin suosittu: antiikin histo-
ria autenttisine nähtävyyksineen on käsin 
kosketeltavissa. Samoin Ateenan kymme-
net museot avaavat oviensa kautta histo-
rian oppikirjat silmien eteen. Korintin ka-
navan kupeessa oleva Loutraki on pie-
ni ja rauhallinen matkakohde, kuten jon-
kun matkan päässä oleva Nafplio. Mai-
nittakoon, että Kreikan noin kymmenen 
miljoonan asukkaan väestöstä noin puo-
let (viisi miljoonaa) asuu Ateenassa ja sen 
ympäristössä.

Muuttoliike Kreikkaan

Muuton yleispiirteitä

Vuonna 2006 Kreikassa asui vakituisesti 
noin tuhat suomalaista, ylivoimaisesti suu-
rin osa on naisia.22 Suurin osa heistä asuu 
Ateenassa ja Rhodoksella, noin kolmesataa 
kummassakin paikassa, loput asuvat ympä-
ri maata, erityisesti saarilla. Luvut eivät ole 
tarkkoja, koska kaikki suomalaiset eivät 
välttämättä ole huomanneet tiedottaa ole-
massaolostaan Suomen suurlähetystöön.
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Useimmat ovat muuttaneet mennäkseen 
avioon. Työperäinen muutto on ollut pien-
tä. Monella suomalaisella yrityksellä on ty-
täryhtiö Kreikassa, mutta työ ei ole tuonut 
kuin muutaman suomalaisen sinne, koska 
yhtiöt toimivat kreikkalaisin voimin. Var-
sinkin paperiteollisuus on vahvasti edustet-
tu, suurimmat yhtiöt ovat UPM-Kymmene 
ja Stora Enso. Muun alan yrityksistä mai-
nittakoon Wärtsilä ja Nokia.23 Suomalaisia 
eläkeläisiä Kreikka ei ole houkutellut sa-
malla tavalla kuin muut Välimeren maat.

Siirtolaisuusinstituutin kreikansuoma-
laisille vuonna 2000 suunnattuun kyse-
lyyn tuli 149 vastausta, mutta miehiä jou-
kossa oli vain kolme. Vastanneista suurin 
osa, 70 prosenttia, on muuttanut Kreikkaan 
1980-luvulla. Iältään muuttajat ovat olleet 
pääosin kolmissakymmenissä. Kreikkaan 
muuttajat ovat koko Suomesta, mutta suu-
rin osa pääkaupunkiseudulta.

Useimmat vastaajat ovat asuneet jo pit-
kään Kreikassa. Vain joka kymmenes oli 
asunut alle neljä vuotta, kun taas perä-
ti joka viides oli ollut siellä yli 20 vuotta. 
Tämä merkitsee jo toisen sukupolven kas-
vattamista ”uudessa” kotimaassa.

Kyselyn mukaan Kreikkaan muuttaneet 
asuvat siellä pysyväisluonteisesti. Neljän-
nes vastaajista on asunut jo 5–9 vuotta ja 
yli 40 prosenttia peräti 10–20 vuotta. Tie-
dot voivat tosin olla hieman vääristyneitä, 
koska kysely ei välttämättä ole tavoittanut 
sellaisia siirtolaisia jotka eivät ole halun-
neet olla suomalaisiin yhteyksissä, vaan 
ovat alkaneet elää omaa elämäänsä uusis-
sa elinympäristöissä. Heille saattaa vuo-
sien kuluttua tulla ikään kuin koti-ikävä 
ja silloin aletaan etsiä muita suomalaisia. 
Kyselytulokset eivät myöskään kerro niis-
tä suomalaisista, jotka ovat viihtyneet vain 
muutaman vuoden Kreikassa ja palanneet 
takaisin Suomeen – useimmiten lasten 
kanssa.

Kreikkaan muuttaneiden määrä on ky-
selyn perusteella ollut kasvussa. 1990-lu-
vun suomalaisen laman aikana kasvu on 
ollut voimakkaampi. Ikäkehityksen suh-
teen muutokset ovat olleet samansuuntai-
sia, paitsi 1990-luvun jälkipuoliskolla, jol-
loin ikäryhmässä 20–29 v. tapahtui jyrkkä 
lasku. Luvut ovat kuitenkin liian pieniä jot-
ta niistä voisi vetää johtopäätöksiä syistä.

Ainoastaan noin viisi prosenttia vastaa-
jista oli vaihtanut kansalaisuutensa kreik-
kalaiseen, kun taas 65 prosentilla oli edel-
leen Suomen kansalaisuus. Koska monet 
ovat asuneet jo pitkään Kreikassa, enti-
sen lainsäädännön mukaan oli avioituessa 
mahdollisuus saada kaksoiskansalaisuus. 
Tätä olikin hyväksikäyttänyt 14 prosenttia 
vastaajista.

Suurin osa kyselyyn osallistuneista oli 
naimisissa (83 %) ja puoliso oli kreikkalai-
nen 94 prosentilla. Verrattuna toiseen tut-
kittuun ajanjaksoon, 1987–2000, Suomes-
ta Kreikkaan muuttaneista 54 prosenttia oli 
naimattomia ja 40 prosenttia naimisissa. 
Siksi voisi arvioida, että hyvin moni meni 
jäädäkseen ja avioitui kreikkalaisen kanssa.

Neljäsosa vastaajista oli vielä ilman 
lapsia. Puolella pariskunnista oli yksi tai 
kaksi lasta ja 11 prosentilla oli kolme las-
ta. ”Entisistä ajoista”, jolloin kreikkalai-
sissa perheissä oli paljon lapsia, on vähi-
tellen siirrytty pienperheisiin. Useimmiten 
perheessä on kaksi lasta, mutta runsaslap-
sisia perheitäkin on. Lasten etunimet ovat 
useimmin olleet kreikkalaisia, joista on 
kuitenkin ollut suomalainen vastine. Se on 
helpottanut myös kahden kulttuurin ja kie-
len omaksumista.

Kreikan lainsäädännön mukaan Krei-
kassa syntynyt lapsi on saanut automaat-
tisesti kaksoiskansalaisuuden kun jompi-
kumpi vanhemmista on ulkomaalainen. Si-
ten noin kolme neljäsosaa vastaajien lap-
sista omaa Kreikan ja Suomen kansalai-
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suuden ja ainoastaan vajaalla viidennek-
sellä on pelkästään Kreikan kansalaisuus. 
Maahanmuuttajien ei ole tarvinnut vaihtaa 
kansalaisuuttaan, mutta sen on voinut teh-
dä, mikäli on aviossa kreikkalaisen kans-
sa. Suomen kaksoiskansalaisuuslailla Krei-
kassa ei juuri ole merkitystä, koska työssä-
käyvä ja aviossa oleva on saanut samat oi-
keudet kuin Kreikan kansalainenkin. Ainoa 
ero on ollut, että ei ole voinut äänestää kun-
nallis- tai parlamenttivaaleissa.

Noin 75 prosenttia vastaajista oli opis-
kellut kreikan kieltä jo Suomessa asuessaan 
ja he arvioivat nykyisen kreikan kielen tai-
tonsa hyväksi ja jotkut jopa täydelliseksi. 
Oma suomen kielen taito oli myös silti py-
synyt hallinnassa, paitsi hyvin pitkään Krei-
kassa asuneilla. Puolisot sen sijaan eivät ole 
välittäneet opetella suomen kieltä.

Aineiston perusteella voi päätellä, että 
vastaajat ovat olleet kiinnostuneita Krei-
kasta ja opetelleet myös kieltä maahan 
kohdistuneen kiinnostuksen johdosta. Yli 
puolet vastaajista kertoi olleensa ihastunut 
Kreikkaan jonkin verran tai ratkaisevas-
ti. He olivat käyneet kerran tai useammin 
Kreikassa lomamatkalla ja 57 prosenttia oli 
tavannut tällöin tulevan puolisonsa.

Pyydettäessä vastaajia arvioimaan tär-
keimmän Kreikkaan muuton syyn, he mai-
nitsivat tärkeimpänä rakastumisen tai avi-
oitumisen (70 %). Seuraavina syinä maini-
taan huonot työmahdollisuudet Suomessa 
(8 %), seikkailunhalu (7 %) ja tyytymättö-
myys Suomeen (4 %). 40 prosenttia vas-
taajista aikoi muuttaessaan lähteä pysyväs-
ti Kreikkaan. Ihastuminen tai rakastuminen 
oli siten ollut syvää alusta alkaen ja siksi 
muuttosuunnitelmat olivat monelle vakai-
ta. Lähes puolet vastaajista ei ollut ratkais-
sut muuttonsa pysyväisyyttä ja totesi ”ei 
suunnitelmia”. Tämä selittyy monien seik-
kailunhalulla ja nuoruudella sekä opiske-
luilla. 12 prosenttia vastaajista aikoi muut-

taa vain tilapäisesti, mutta heille se onkin 
saattanut muuttua pysyväksi.

Joka neljäs vastaaja oli Suomessa asu-
essaan ollut opiskelija, mutta suurin osa 
työelämässä. Vastaushetkellä kolmasosa ei 
ollut työssä. Enemmistö työskenteli Krei-
kassa hotelli- tai ravintola-alalla. Muut alat 
olivat kauppa, terveydenhoito ja koulutus/
tutkimus. Puolisojen ammatit jakautuivat 
puolestaan tasaisen kirjavasti.

Perheillä saattaa olla vaikea tai epävakaa 
elämäntilanne; siihen viittaavat vastauk-
set nykyisen Kreikassa oleskelun suhteen. 
Vaikka kolme neljäsosaa vastaajista toteaa 
asuvansa pysyvästi tai pitkäaikaisesti Krei-
kassa, silti 28 prosenttia kokee kysymyksen 
vaikeaksi vastata. Tämä viittaa ongelmiin 
elämäntilanteissa ja kolmasosa pitää Suo-
meen muuttoakin mahdollisena, vaikkei sitä 
juuri sillä hetkellä suunnittele. Suomen työ-
mahdollisuudet nähdään jossain määrin vai-
kuttavan ratkaisuun. Lähes puolet (42 %) ei 
aio kuitenkaan missään tapauksessa muuttaa 
pois Kreikasta ja 70 prosenttia toteaa viih-
tyvänsä hyvin tai erittäin hyvin Kreikassa. 
Maininnan arvoinen on kuitenkin 25 pro-

Kesäkuu 2005. Thessalonikin kansainväliset 
ruokafestivaalit – Suomen osasto. Kuvassa va-
semmalta: Outi Holopainen, Päivi Voutilainen, 
Päivi Pulkki-Georgopoulou ja Riitta Douhaniaris. 
– Kuva: Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran arkisto.
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senttia vastausta ”kyllä ja ei”, joka viittaa 
edellä mainittuun ryhmään, joka koki asu-
misen pysyvyyden vaikeaksi vastata.

10 prosenttia vastaajista kaipasi hyvin 
paljon Suomeen vastaushetkellä, 23 pro-
senttia melko paljon, 46 prosenttia vähän 
ja 22 prosenttia ei juuri lainkaan. Vastaajat 
siis kokevat viihtyvänsä Kreikassa, mutta 
ikävöintiä kotimaahan on toki olemassa. 
Noin puolet kokee suomalaisuuden edel-
leenkin omaksi identiteetikseen. Viidelle 
prosentille vastaajista oli muodostunut pit-
kän maassa asumisen johdosta jo kreikka-
lainen identiteettikin. Kreikansuomalaiset 
pitävät yhteyttä entiseen kotimaahansa, to-
sin hiukan vaihtelevasti: puolet (52 %) vii-
koittain, 40 prosenttia silloin tällöin ja ei 
juuri lainkaan 4 prosenttia.

Suomalaiset naiset Kreikassa24

Kreikkaan suuntautuva siirtolaisuus poik-
keaa muualle Eurooppaan, kuten Saksaan25 
tai Sveitsiin26 muodostuneesta siirtolaisuu-
desta siten, että naiset eivät ole muuttaneet 
maahan alun perin työ- tai opiskelupaikan 
perässä, urakehityksen tai itsensä kehittä-
misen takia.27 Kreikansuomalainen siirto-
laisuus on seuraus massaturismin vaiku-
tuksesta suomalaisten matkailuun, naisten 
mahdollisuudesta itsenäiseen matkustuk-
seen, matkailun synnyttämistä työpaikois-
ta matka- ja turistikohteissa sekä naisten 
opiskelusta ja työskentelystä ulkomailla.

Ulkomaille avioituja on edelleen tyypil-
linen suomalainen maastamuuttaja.28 Avi-
oitumisen ohella rakastumisesta on tullut 
tärkeä muuttomotiivi suomalaisten nais-
ten kohdalla.29 Suomalaisessa siirtolaisuus-
tutkimuksessa Kreikkaa on kutsuttu ”nais-
muuttajamaaksi”.30 Naisten muuttoliike ei 
ole kuitenkaan yksinomaan suomalainen 
ilmiö. Turismin ja matkailun seurauksena 

esimerkiksi saksalaisia ja muita pohjois-
maalaisia naisia on tutustunut Kreikkaan ja 
kreikkalaiseen puolisoon.31 

Ajattelin, että käydään nyt Kreikassa.  ¸
Nähdään sekin paikka, kun tietysti siinä koh-
taa oli aukko sivistyksessä. Se olikin viimei-
nen matkani, sillä tapasin mieheni ja jäin 
Kreikkaan. Tuli hieman pitkä loma. (Ulla 
36-vuotias kotiäiti, 17 vuotta Kreikassa).

Massaturismin myötä suomalaiset naiset 
alkoivat matkustaa yhä enemmän. 1980-lu-
vulla suomalaisten etelänmatkailu keskittyi 
Espanjaan ja Kreikkaan.32 Seuramatkailu 
muuttui naisvaltaiseksi.33 Naisten matkailu 
on synnyttänyt ”kansallisia mielikuvia”34 
naisista etelänmatkailijoina, auringonpal-
vojina ja miesseuran etsijöinä. Suomalais-
ten tyttöjen lomaromansseihin liittyy myös 
monenlaisia mielikuvia etelämaalaisista 
miehistä.35

Johanna Järvinen-Tassopoulos36 on 
haastatellut 39 Kreikassa pysyvästi asuvaa 
ja kreikkalaisen kanssa avo- tai avioliitossa 
olevaa suomalaista naista vuosina 1996–98 
eri puolilta Kreikkaa – kylistä, kaupungeis-
ta ja turistikohteista. Haastattelun hetkellä 
naiset olivat 28–57-vuotiaita. He olivat asu-
neet nykyisessä kotimaassaan eripituisia ai-
koja – uudet tulokkaat alle viisi vuotta ja pi-
dempään maassa oleskelleet noin 30 vuotta. 
Kreikkaan muuttaessaan he olivat iältään 
noin 25-vuotiaita: nuorimmat olivat tulleet 
alle 20-vuotiaina, vanhimmat yli 30-vuoti-
aina. Hieman yli puolet haastateltavista oli 
työelämässä, kun taas toiset olivat kotona.

Moni haastatelluista suomalaisista nai-
sista oli tuntenut lapsuudessaan ja nuoruu-
dessaan mielenkiintoa muita kieliä, kult-
tuureja ja maita kohtaan. Matkalle ja lo-
malle lähdettiin ensin vanhempien seuras-
sa. Peruskoulun ja lukion jälkeen Euroop-
paan tutustuttiin itsenäisesti matkustamalla 
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junalla tai lähtemällä seuramatkalle etelän 
turistikohteisiin.

Eteläinen ilmasto, ihastuttavat maise-
mat sekä kreikkalaisten ystävällisyys ja 
elämänilo loivat mielikuvan paikasta, jos-
sa hyvä elämä, myönteinen arki ja rakka-
us takaisivat onnellisuuden. Kreikka saat-
toi herättää tunteen, jota voi verrata ihas-
tumiseen:

Olin kyllä kiinnostunut kulttuureista ja  ¸
kielistä, mutta nimenomaan matkailusta. 
Tuli aika paljon matkusteltua murrosiän jäl-
keen Kreikan saaristossa. Vietimme tyttöpo-
rukoissa turistilomia rinkat selässä. Niinä 
vuosina ihastuin Kreikkaan turistin silmin. 
Suomessa kävimme opettelemassa kreik-
kalaisia tansseja ja avoimessa yliopistossa 
muutaman sanan kreikkaa. Olimme ihastu-
neita kreikkalaiseen ruokaan ja juomaan. 
Paikallisten poikien kanssa oli jotain flirttiä, 
ei mitään sen syvällisempää. (Kirsti 29-vuo-
tias kotiäiti, 10 vuotta Kreikassa).

Ne, jotka olivat tavanneet puolisonsa loma-
matkalla Kreikassa, halusivat pitää ensim-
mäistä matkaansa sattumana tai kohtalona. 
Olihan matkan aikana tavattu tuleva puoli-
so. Kreikkalaisen turistikohteen valikoitu-
miseen matkan päämääräksi olivat todelli-
suudessa vaikuttaneet niin massaturismin 
trendit kuin suomalaisten matkustustavat, 
ei niinkään pelkkä sattuma. 1960-luvulla 
Kreikan matkailu oli vielä uutta ja hieman 
hankalaakin:

Tulin ensimmäisen kerran Kreikkaan  ¸
kuukaudeksi lomalle vuonna 1961. Mat-
kustimme ystävättäreni kanssa Suomesta 
Kreikkaan ensin laivalla ja sitten junalla. 
Olihan se kivaa ja ihmeellistä, kun ei pal-
jon Suomessa Kreikasta vielä tiedetty. Ys-
tävättärelläni oli ennestään kreikkalaisia 
tuttuja. Ei sitä kuukaudessa paljon Krei-

kasta oppinut, kun ei kieltä osannut eikä 
ollut aiemmin käynyt. Ei sitä oppinut ihmi-
siäkään tuntemaan. Kaikki oli tietysti iha-
naa ja kivaa, kuten yleensä lomalla. Sit-
ten vasta, kun asuu Kreikassa, oppii tunte-
maan, minkälaista elämä täällä oikein on. 
(Doris 55-vuotias kotiäiti, 33 vuotta Krei-
kassa).

Turistikohteisiin saapui työskentelemään 
suomalaisia matkaoppaita ja matkanjoh-
tajia, jotka myöhemmin jäivät Kreikkaan 
vakituisiksi työntekijöiksi matkailualalle. 
Heidän kohdallaan rakastuminen ja avioi-
tuminen muuttivat väliaikaisen oleskelun 
Kreikassa pysyväksi.

Sitten sattuikin niin, että lähdin matkan- ¸
johtajaksi. Tulin väliaikaisesti Kreikkaan 
opintolainojani maksaakseni. Toimin kaksi 
vuotta matkanjohtajana ja päätin sitten pa-
lata Suomeen. Kävi kuitenkin niin, että tapa-
sin puolisoni ja jäin tänne. (Selma 53-vuoti-
as myyjä, 25 vuotta Kreikassa).

Tuleva puoliso saattoi löytyä myös suoma-
laisen lomaillessa, opiskellessa tai työsken-
nellessä ulkomailla. Samalla paikkakun-
nalla asuminen teki mahdolliseksi suoma-
laisen naisen ja kreikkalaisen miehen seu-
rustelun. Sen sijaan lomamatkan päättyessä 
osapuolten oli sovittava yhteydenpidosta. 
Yhteyttä pidettiin kirjoittamalla ja soitta-
malla, sekä tietenkin tapaamalla mahdol-
lisuuksien mukaan. Toiset haastateltavista 
tekivät muuttopäätöksen suhteellisen no-
peasti, kun taas toiset seurustelivat vuosia 
ennen kuin päättivät muuttaa Kreikkaan.

Muutto Kreikkaan

Päätös muuttaa kotimaastaan ulkomaa-
laisen puolison luokse perustui sekä hen-
kilökohtaiseen että pariskunnan yhteiseen 
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päätökseen. Haastateltavat perustelivat 
muuttopäätöstään ensinnäkin henkilökoh-
taisilla motiiveilla. Kreikan matkoihin liit-
tyvät myönteiset kokemukset, viihtymi-
nen maassa, ennakkoluulottomuus ja usko 
omaan sopeutumiseen ovat vaikuttaneet 
muuttopäätökseen. Tehdessään päätöstä 
naiset joutuivat miettimään muun muassa 
asumista ja työllistymistä:

Kun olimme seurustelleet pari vuot- ¸
ta, tiesimme haluavamme naimisiin. Ensin 
täytyi kuitenkin miettiä, minne haluamme 
asettua yhdessä. Meillä oli kolme vaihto-
ehtoa. Suomi oli huonoin vaihtoehto, vaik-
ka sitäkin mietittiin. Päätimme, ettemme 
muuta Suomeen, koska miehelläni olisi ol-
lut aika vaikeaa siellä. Hän olisi kyllä voi-
nut ehkä yrittääkin, kun nuorempana oli 
enemmän intoa. Seuraavaksi heikoin vaih-
toehto oli muuttaa johonkin lomakohtee-
seen, jossa voisin toimia oppaana. Kolmas 
vaihtoehto oli nykyinen asuinpaikkamme, 
josta mieheni on kotoisin. Meillä oli täällä 
asunto valmiina ja se painoi loppujen lo-
puksi eniten vaakakupissa. (Riina 40-vuo-
tias opettaja, 9 vuotta Kreikassa).

Toisekseen haastateltavat selittivät muutto-
päätöstään myös puolison kannalta. Aset-
tuminen yhdessä puolison kanssa Suomeen 
tuntui monesta hankalalta, ellei peräti mah-
dottomalta. Naisia askarrutti puolison so-
peutuminen, työllistyminen, kielitaidotto-
muus ja ulkomaalaisen miehen asema Suo-
messa. Myös pohjoinen ilmasto kuului seik-
koihin, jotka vaikuttivat Kreikan valikoitu-
miseen pariskunnan yhteiseksi kotimaaksi:

Muutto Kreikkaan oli ihan automaat- ¸
tinen ajatus, koska tiesin, että mies ei mis-
sään tapauksessa voisi ajatellakaan muut-
toa Suomeen. Käytännössä se olisi ollut täy-
sin mahdotonta, koska hän ei osannut suo-

mea ja siihen aikaan Suomessa oli paljon 
työttömyyttä. Hänen olisi ollut mahdotonta 
löytää ulkomaalaisena työtä. Tiesin, että jos 
työtä ei ole, elämästä Suomessa ei tule mi-
tään. Hän ei ole sen tyyppinen ihminen, että 
hän voisi aamusta iltaan katsoa vesipisaroi-
ta ja sateen lotinaa olohuoneen ikkunasta. 
Näiden ilmojen takia mies ei kauheasti pidä 
Suomesta. Hän on tyypillinen kreikkalainen. 
Kun sataa ja on pilvistä, se on hänestä ah-
distavaa ja melankolista. (Piia 28-vuotias 
kotiäiti, 9 vuotta Kreikassa).

Kreikkaan muuttoon liittyi työpaikasta luo-
puminen, opintojen väliaikainen keskeyttä-
minen tai päättäminen, omasta kodista luo-
puminen ja perheen hyvästely. Uudessa ko-
timaassa naisia odottivat uudet haasteet:

Kun kerran muutan jossain, muutan  ¸
kaiken. Ajattelin, että koulutan itseni uu-
delleen. Olin työskennellyt omalla alalla-
ni yli 10 vuotta ja päätin opiskella itselle-
ni uuden ammatin. Ensin sain kielipaperin 
yliopistolta ja pääsin opiskelemaan. Siinä 
vaiheessa en ymmärtänyt vielä kovin pal-
jon kreikkaa, mutta päätin pysyä mukana. 
Pistin kaiken uuteen järjestykseen. Se oli 
tavallaan haasteellista. (Eija 46-vuotias 
opettaja, 12 vuotta Kreikassa).

Ensi kädessä muutto Kreikkaan merkitsee 
tutustumista tulevaan puolisoon lähemmin, 
seurustelua ja yhdessä elämisen kokeilua. 
Osa haastateltavista oli elänyt avoliitossa 
ennen avioitumistaan. Aineiston perusteel-
la näyttää siltä, että 1960-luvulla Kreik-
kaan tulleet naiset solmivat ensin avioliiton 
ja muuttivat Kreikkaan vasta sen jälkeen. 
1970–80-luvuilla suomalaisia naisia asui 
avoliitossa, mutta se saattoi olla kyseenalai-
nen ratkaisu kreikkalaisen yhteisön silmissä. 
1990-luvulla Kreikkaan muuttaneet naiset 
kuvasivat avoliittoa jaksoksi parisuhteessa.
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Kreikkalais-suomalainen avioliitto ja 
kreikkalainen suku

Ennen avioitumista eri kirkkokuntaa tai eri 
uskontoa edustavien tulevien puolisoiden 
oli keskusteltava vihkimistavasta ja lasten 
uskonnollisesta kasvatuksesta. Myös häi-
den paikasta ja hääjuhlista oli päätettävä. 
Moni kreikkalais-suomalainen pari vihit-
tiin Kreikassa ortodoksikirkossa – usein 
kreikkalaisten appivanhempien ja suku-
laisten iloksi.

Suurin osa haastateltavista puhui kreik-
kaa kotikielenään. Alkuperäinen yhteinen 
kieli oli kummankin puolison osaama vieras 
kieli tai yhteinen opiskelukieli. Harvemmin 
kotikielenä oli heti kreikka tai suomi. Kol-
mas kieli pysyi puolisoiden välisenä kom-
munikointikielenä, jos he päättivät niin, tai 
kumpikaan ei ollut oppinut toisen äidinkiel-
tä. Naiset aloittivat yleensä kreikan kielen 
opiskelun heti Kreikkaan asettumisen al-
kuvaiheissa. Kaikilla ei ole kuitenkaan ol-
lut mahdollisuutta opiskella kieltä perheel-
listymisen takia tai koska paikkakunnalla ei 
järjestetty kielikursseja ulkomaalaisille.

Joskus päätös sopeutumisesta tehtiin jo 
ennen muuttoa Kreikkaan, kun taas toiset 
halusivat varmistua sopeutumisestaan asu-
malla ensin maassa:

Tulin Kreikkaan kihlattuna morsiame- ¸
na. Tavallaan tästä johtuen ympäristö hy-
väksyi sen, että olen Kreikassa ja asun 
yhdessä tulevan puolisoni kanssa. Halu-
sin asua maassa, jotta näen, onko meistä 
todella aviopariksi ja pystynkö elämään 
täällä. Tarvitsin harkinta-aikaa. Minulle 
oli tärkeää tietää, kuinka sovellun kreik-
kalaiseen kulttuuriin ja kuinka kulttuuri 
pystyy vastaanottamaan minut. En halun-
nut olla joka paikassa ihan hirveä shok-
ki. (Marika 34-vuotias kotiäiti, 12 vuotta 
Kreikassa).

Kreikkalais-suomalainen avioliitto etenee 
vaiheittain – aina neuvottelusta ja tasapai-
nottelusta ratkaisujen löytymiseen. Onnis-
tuminen avioliitossa oli tärkeää. Avioero 
haluttiin välttää, jos lasten huoltajuudesta 
oli kiistaa. Avioero merkitsi yleensä paluu-
ta Suomeen:

Kyllähän seka-avioliitto vaatii hyvinkin  ¸
paljon molemmilta osapuolilta. Luulen, että 
suomalaiset naiset eivät ole ihan helppoja 
tapauksia. Kyllä nämä meidän miehetkin 
ovat aikamoisen koulun käyneet läpi var-
maan pakostakin. Suomalaiset naiset ovat 
hirveän ylpeitä ja se on heille kunnia-asia, 
että onnistuu, kun asuu ulkomailla. Monel-
le on varmasti hyvin vaikea lähteä takai-
sin Suomeen. Minäkin olen 45-vuotias ja 
olemme jutelleet ystävättäreni kanssa, että 
ennen ei erottu helposti. Avioeroa ajateltiin 
kaksikin kertaa, kun kaikilla oli pieniä lap-
sia. Tuntui hyvin vaikealta lähteä ja sanoa, 
että tämä jää nyt tähän. Olen kuullut, että 
nykyään nämä nuoremmat lähtevät paljon 
helpommin. Nykyään erotaankin helpom-
min. (Maire 45-vuotias opettaja, 26 vuotta 
Kreikassa).

Solmiessaan avioliiton kreikkalaisen mie-
hen kanssa suomalainen nainen vastaanot-
ti paikalliselle puolisolle tarkoitetun pai-
kan.37 Kreikkalainen suku hyväksyi vähi-
tellen suomalaisen vaimon, mutta tietyin 
ehdoin. Haastateltavat ottivat paikkansa 
kreikkalaisessa suvussa ystävällisyydel-
lä, mukautuvuudella ja kärsivällisyydel-
lä. Kreikassa perhesiteillä on suuri merki-
tys yksilölle ja tästä johtuen suomalaisten 
naisten sopeutumisen onnistuminen riippui 
myös suhteista puolison vanhempiin, per-
heeseen ja sukuun. Kreikkalaisen suvun jä-
senyys merkitsi monen roolin omaksumis-
ta naisten kannalta. Vaimon ja äidin roolien 
ohella suomalaisen naisen oli myös opitta-
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va olemaan miniä ja appivanhempiensa ty-
tär sekä oman perheyhteisönsä edustaja.

Kreikkalainen perheyhteisö on tuen ja 
turvan verkko jäsenilleen. Kreikkalaisen 
puolison vanhemmat ja lähisukulaiset tuki-
vat ja auttoivat kreikkalais-suomalaista per-
hettä. Paria saatettiin auttaa löytämään so-
piva asunto ja tukea taloudellisesti työttö-
myyden aikana. Naiset saivat usein apua 
anopiltaan lastenhoitoon. Myös kreikkalais-
suomalainen pari tuki ikääntyviä ja leskiksi 
jääneitä appivanhempia huolehtimalla heis-
tä tai ottamalla heidät kotiinsa asumaan.

Kreikkalaisia sukulaisia saattoi asua sa-
massa kerrostalossa, kaupunginosassa tai 
samalla paikkakunnalla. Lähellä asuvia su-
kulaisia tavattiin useammin kuin toisella 
paikkakunnalla asuvia, joita tavattiin silloin, 
kun he saapuivat kyläilemään tai perhe mat-
kusti heitä tapaamaan. Henkilökohtainen ja 
oman perheen yksityisyyden tunne saattoi 
joutua koetukselle sukulaisten läheisyydes-
sä, mutta yleensä tilanteen rauhoitti välien 
selvittäminen ja rajojen asettaminen:

Täällä Kreikassa välimatkat ovat lyhy- ¸
emmät, kun appivanhemmat asuvat niin lä-
hellä. Alkuaikoina halusin tehdä selväksi 
anopille, missä tarvitsen apua ja milloin 
pyydän apua. Anoppi halusi kovasti auttaa 
ja olla enemmän meidän kanssamme. Mi-
nusta kuitenkin tuntuu, että hänellekin oli 
helpompi, ettei tarvinnut jatkuvasti auttaa, 
kun oli omaa perhettä. (Kanerva 37-vuoti-
as kotiäiti, 12 vuotta Kreikassa).

Vaikka suomalaiset naiset olivat ajoittain 
joutuneet törmäyskurssille appivanhempi-
en tai muiden sukulaisten kanssa, suhteet 
heihin tasaantuivat yleensä ajan myötä. Tu-
tustuminen ja yhteisen kielen löytyminen 
vähensivät ennakkoluuloja puolin ja toisin. 
Lapsen syntymä vahvisti suomalaisen äidin 
kreikkalaiseen perheyhteisöön solmimia 

siteitä. Kreikkalais-suomalainen lapsi sai 
yleensä appivanhemman etunimen, isänsä 
sukunimen ja hänet kastettiin isänsä kirk-
kokunnan jäseneksi tai hän sai isänsä us-
konnon. Jos perheen kotikieli oli kreikka, 
suomalaisen äidin oli löydettävä keinoja 
lapsensa kaksikulttuurisuuden tukemiseen. 
Niitä olivat muun muassa suomen kielen 
puhuminen, suomalaisen lastenkulttuurin 
vaaliminen ja Suomeen matkustaminen.

Työssä ja kotona

Aiemmin hankittu koulutus ja vuosien työ-
kokemus eivät välttämättä auta maahan-
muuttajaa saamaan työtä uudessa kotimaas-
saan. Kielitaitoa on ensin kartutettava, jotta 
voi hakeutua työmarkkinoille. Haastateltavi-
en mielikuvat työn tärkeydestä, uran luomi-
sesta ja työllistymisen itsestäänselvyydestä 
muuttuivat Kreikassa. He oppivat arvosta-
maan erilaisia työmuotoja ja hyödyntämään 
paikallista työvoiman tarvetta.

Osa haastateltavista oli ollut vakitui-
sessa työsuhteessa tai työskennellyt puo-
lison perheen omistamassa yrityksessä jo 
vuosia. Toiset heistä olivat olleet pitkään 
samalla alalla, toisilla oli ollut erilaisia 
pitempiä työsuhteita. Ammateiltaan nai-
set olivat virkailijoita, myyntihenkilökun-
taa, yrittäjiä ja opettajia. He työskentelivät 
sekä kreikkalaisissa että suomalaisissa yri-
tyksissä ja kouluissa.

Ensimmäinen vuosi meni opiskellen ja  ¸
sitten menin perheen konditoriaan töihin. 
Halusin itse mennä sinne, sillä tiesin, että 
työvoimaa tarvittiin. Halusin myös, että 
minulla on jotain tekemistä. Olin töissä 
konditoriassa pari vuotta ja se oli todella 
rankkaa aikaa. En mitenkään pitänyt olos-
tani siellä, kun anopin kanssa piti työsken-
nellä ja täytyi nousta aikaisin aamulla. Toi-
saalta se oli hyvää harjoitusta meidän ny-
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kyistä myymälää ajatellen, koska opin itse 
tekemään tuotteita. Nyt tiedän myös, min-
kälaista työ on konditorian puolella. Opin 
töissä kieltä ja sain itsevarmuutta. Kun 
myymälämme sitten avattiin, menin miehe-
ni kaveriksi sinne töihin. (Killi 32-vuotias 
yrittäjä, 9 vuotta Kreikassa).

Toisenlaisessa elämäntilanteessa olivat ne 
naiset, jotka yrittivät jatkuvasti työllistyä 
tai perustivat erilaisia yrityksiä. Heitä voi-
daan pitää sekatyöläisinä, sillä heidän työ-
historiaansa on saattanut kuulua eri ammat-
teja ja alanvaihdoksia. Työtä löytyi muun 
muassa turismin ja matkailun parista, mut-
ta sitä tehtiin sesonkien mukaan. Koulut-
tautumisen toivottiin parantavan mahdolli-
suuksia työmarkkinoilla.

Ihan alussa olin töissä turistikaupassa,  ¸
jossa myytiin vaatteita. Kauppa oli suoma-
laisen tuttavani -- Leenan sukulaisten. Lee-
na oli viimeisillään raskaana ja olin siellä 
kesän tuuraamassa häntä. Se jäi ainoaksi 
työkokemuksekseni turismin alalta. En oi-
kein viihtynyt kaupassa, sillä en pidä siitä, 
että pitää seistä ovella tuputtamassa väki-
sin ihmisille vaatteita. On eri asia, jos asi-
akas tulee ostamaan, mutta täällä turisti-
liikkeissä käytetään sisäänheittoa myynnin 
edistämiseksi. Syksyn tullessa päätin, etten 
hae itselleni seuraavaksi kesäksi työpaik-
kaa, jossa pitää seistä oven suussa kahdek-
san tuntia putkeen. (Maija 43-vuotias myy-
jä, 16 vuotta Kreikassa).

Kotiäidit olivat vastuussa koko perheen 
arjen sujuvuudesta. He kokivat tekevänsä 
täyttä työpäivää. Kotitöiden ja lastenhoi-
don lisäksi heidän oli huolehdittava per-
heen ruokailusta, sillä työpaikoilla ja kou-
luissa ei ole yleensä ruokailua. Äidit seura-
sivat myös lasten läksyjen lukua ja veivät 
heitä yksityistunneille ja harrastuksiin.

Kosmetiikka- ja kotitaloustuotteiden 
suoramyynti, jonka tekemisen saattoi so-
vittaa oman aikataulunsa mukaan, oli suo-
sittua etenkin kotiäitien parissa. Myyjäis-
kutsuilla naiset tapasivat toisiaan ja teki-
vät tuttavuutta uusien ystävättärien kans-
sa. Suoramyyntityö antoi naisille mahdol-
lisuuden poistua ajoittain kodin piiristä. 
Myyntituloja pidettiin taskurahana tai tar-
peellisena lisänä perheen tuloihin. Työ oli 
vaativaa, sillä se edellytti naisilta järjeste-
lytaitoa, verkostoja ja yrittäjähenkeä. Nais-
ten täytyi olla jatkuvasti aktiivisia, koska 
tuotteita oli myytävä ja samalla oli hankit-
tava uusia asiakkaita.

Jotkut haastateltavista olivat olleet työ-
elämässä jaksottaisesti tai ehdollisesti. Per-
heellistyminen, määräaikaiset työsuhteet 
ja työttömyys jaksottivat heidän työhisto-
riaansa. Omien ehtojen asettaminen taas 
merkitsi sitä, että naiset halusivat päättää 
esimerkiksi työajoista. Joustavuus työnte-
on suhteen kertoi myös siitä, että naiset oli-

Syyskuu 2007: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura 
osallistuu Ateenassa järjestettäville satufesti-
vaaleille, ohjelmanumerolla Päiväsäde ja Men-
ninkäinen. Kuvassa vasemmalta: kertoja Outi 
Holopainen, Päivänsäde Evelin Vlahopoulou ja 
Menninkäinen Päivi Voutilainen. – Kuva: Poh-
jois-Kreikan Suomi-Seuran arkisto.
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vat voineet työskennellä suhteessa omaan 
elämäntilanteeseensa ja omiin tarpeisiinsa.

Aina ammattitaitoa vastaavaa työtä ei 
löytynyt ja oma ammattitaito tuntui hei-
kentyneen vuosia kestäneen työttömyyden 
tai kotona olon jälkeen:

Saatuani opinnot loppuun uskoin löytä- ¸
väni töitä Kreikasta atk-alalta. Etsin töitä, 
mutten löytänyt, kun en osannut kreikkaa. 
Sitten löysin työpaikan, jossa olisin pärjän-
nyt englannilla, mutta minulla ei ollut tarvit-
tavaa ajokorttia. Etsin kovasti töitä ja olin 
silti kolme vuotta työtön. Tulin siihen tulok-
seen, etten voi enää hakeutua omalle alalle, 
sillä en tiedä enää mitään tietokoneista ja 
olen menettänyt kaikki kontaktini. Neljän-
tenä vuotena löysin työn, joka ei vastannut 
varsinaisesti koulutustani. Ensin tarjoilin 
mieheni ystävän kahvilassa. Se ei ollut mi-
tään. Olin sen jälkeen galleriassa ja vaate-
liikkeessä töissä. Ajattelin, että edes jotain 
työtä. Lopetin vaateliikkeessä työskentelyn, 
kun tulin raskaaksi. (Saara 36-vuotias koti-
äiti, 12 vuotta Kreikassa).

Työtä hakiessa haastateltavien oli otettava 
huomioon vierasmaalaisuutensa, koulutuk-
sensa ja osaamisensa, mutta myös suku-
puolensa ja naisten yhteiskunnallinen ase-
ma Kreikassa. Lastenhoito oli pystyttävä 
järjestämään ja sovitettava yhteen työnte-
on kanssa. Vaikka naiset arvostivat työtä, 
kotiäitiyden saama hyväksyntä Kreikassa 
saattoi muuttaa heidän mielikuvaansa työ-
elämässä olemisen tärkeydestä.

Sosiaaliset verkostot

Suomalaisnaiset olivat muodostaneet kol-
mentyyppisiä sosiaalisia verkostoja Kreik-
kaan. Virallisen verkoston muodostivat 
Suomi-Seuran, kirkon ja Suomi-koulujen 
toiminnan kautta syntyneet jäsenten ja 

vanhempien yhdistykset ja kerhot. Epävi-
ralliseksi verkostoksi voidaan katsoa kaik-
ki muu toiminta, jonka kautta suomalaiset 
voivat tavata toisiaan säännöllisesti, ts. eri 
harrastusmahdollisuuksia tai tapaamisia, 
jotka on järjestetty virallisen verkostotoi-
minnan ulkopuolella. Henkilökohtaisia 
verkostoja oli myös monenlaisia. Suoma-
laiset ystäväverkostot olivat elintärkeitä 
naisille suomenkielisyyden ja etnisen iden-
titeetin tukemisen kannalta.

Seuratoiminta auttoi suomalaiset löy-
tämään toisensa. Naiset olivat saaneet tie-
tää paikallisen seuran toiminnasta joko lä-
himmästä konsulaatista, suurlähetystöstä, 
muilta suomalaisilta tai saatuaan virallisen 
kerhokirjeen. Uudet tulokkaat etsivät ystä-
vyyssuhteita ja osallistuivat toimintaan ol-
lakseen osa suomalaisyhteisöä.

Kun muutin Kreikkaan, oikein hakemal- ¸
la hain muita suomalaisia. Oli vaikea saa-
da yhteys toisiin ja minulla oli heti tarve 
tavata muita naisia. Jouduin jopa soitta-
maan suurlähetystöön. Kysyin sieltä, onko 
heillä antaa suomalaisten yhteystietoja, 
mutta niitä ei annettu. Annoin sitten omat 
yhteystietoni ja pyysin antamaan nimeäni 
eteenpäin. Muutamat suomalaiset ottivat 
myöhemmin yhteyttä ja aloimme tavata toi-
siamme. Siitä alkoi paikallisen suomalais-
toiminnan uusi elpyminen. (Oona 31-vuoti-
as lääkäri, 4 vuotta Kreikassa).

Vastikään Kreikkaan muuttaneelle suoma-
laiselle naiselle toisten suomalaisten seura 
oli tärkeää sopeutumisen ja koti-ikävän lie-
vittämisen takia.

Ensimmäisen vuoden olin yliopistolla lu- ¸
kemassa kreikkaa. Siellä oli muutama suo-
malainen ja siellä tapasin ystäväni Minnan. 
Suomesta lähtiessä minulla oli jo valmiina 
yhden Kreikassa asuvan suomalaisen tytön 
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nimi. Hänelle soitin sitten heti ja hän aut-
toi minua kovasti siinä alussa. Suomalaiset 
kontaktit olivat ilman muuta tärkeitä, sillä 
jos en olisi saanut kontaktia suomalaisiin, 
keihin olisin voinut saada? (Nelli 35-vuoti-
as kotiäiti, 8 vuotta Kreikassa).

Paikallisissa suomalaisyhteisöissä oli eri-
ikäisiä, eripituisia aikoja Kreikassa asu-
neita ja eri elämäntilanteessa olevia naisia. 
Naiset seurustelivat keskenään eri syistä: 
jotkut viihtyivät ikäisessään seurassa, kun 
taas toiset etsivät samanmielistä ja samois-
ta asioista kiinnostuneita tuttavuuksia. Ta-
paamisia järjestettiin osallistujien aikatau-
lujen mukaan.

Kun lapset olivat pieniä, ei ollut erityis- ¸
tä tarvetta olla muiden suomalaisten kans-
sa. Töissä sitä tapasi aivan tarpeeksi tut-
tuja. Muutenkin oli huono omatunto, kun 
oli koko päivän ollut töissä ja sitä halusi 
omistautua perheelle. Turistiaikana tavat-
tiin yleensä vähemmän, mutta talvella tu-
ristiin yhdessä sitäkin enemmän. Aina ke-
sän alussa sanoimme toisillemme, että 
nähdään syksyllä. Kesällä ei nähty, kos-
ka työajat olivat tiiviit ja jokaisella vähän 
eri. Esimerkiksi turistikaupassa tehtiin töi-
tä aamusta iltaan. Kesäajaksi loppui Suo-
mi-Seuran toiminta. Ensimmäinen tapaa-
minen oli sitten vasta joskus loka-marras-
kuussa. (Talvikki 57-vuotias sairaanhoita-
ja, 28 vuotta Kreikassa).

Virallisten verkostojen tarjoamien aktivi-
teettien ohella suomalaiset järjestivät epä-
virallisempaa toimintaa, jolloin aloitteen te-
kijä oli yleensä joku naisista. Toiminta pe-
rustui vapaaehtoisuuteen. Naiset järjestivät 
keskenään urheilutoimintaa ja harrastivat 
musiikkia. He tapailivat toisiaan kokoon-
tuen jonkun kotiin, tavernaan tai kahvilaan. 
Myös vappua, juhannusta, itsenäisyyspäivää 

ja pikkujouluja juhlittiin, koska ne muistut-
tivat yhteisestä suomalaisesta taustasta.

Enemmistölle paras ystävä oli toinen 
suomalainen. Suomalaisten yhteinen etni-
nen, kulttuurinen ja kielellinen tausta lujit-
tavat ystävyyssuhteita. Suomalaisen seu-
rassa saattoi vapaasti ilmaista tunteitaan, 
puhua äidinkielellään ja tulla ymmärretyk-
si. Vain harvoilla naisilla ei ollut yhtään 
suomalaista ystävää tai tuttua. He olivat 
kuitenkin tietoisia muiden suomalaisten 
olemassaolosta, mutteivät pitäneet yhteyttä 
näihin, joko johtuen tietoisesta valinnasta 
tai toisella paikkakunnalla asumisesta.

Eräs alueen suomalainen löysi minut.  ¸
Hän oli saanut konsulaatista yhteystietoni, 
koska olin ilmoittanut sinne asuvani Krei-
kassa. Kyllä minua on aina kiinnostanut 
saada kontakti muihin suomalaisiin, jot-
ta saisin puhua ja vaihtaa ajatuksia suo-
meksi. Se on aina vain jäänyt ja se todel-
la harmittaa. Läheisessä kaupungissa asuu 
joitain suomalaisia. Yksi heistä on miehe-
ni sukulaisen vaimo. En ole tavannut hän-
tä, vaikka olen asunut Kreikassa jo näin 
monta vuotta. Ehkä jonakin päivänä me ta-
paamme toisemme. (Satu 32-vuotias koti-
äiti, 10 vuotta Kreikassa).

Paikkakunnan koolla ja suomalaisten sin-
ne sijoittumisella oli vaikutuksensa henki-
lökohtaisten verkostojen luomisessa. Pää-
kaupunkiseudulla valitettiin yleisesti väli-
matkojen pituudesta ja niiden koettiin han-
kaloittavan säännöllistä tapaamista. Haas-
tateltavat tapasivat muissa merkeissä toisi-
aan, esimerkiksi Suomi-koululla tai pitivät 
tiiviisti yhteyttä puhelimitse. Välimatkat 
eivät haitanneet, jos seurusteli oman lähi-
alueen – saman korttelin tai kaupungin-
osan – suomalaisten kanssa. Suomalaisyh-
teisöjen ulkopuolella asuvat naiset tapasi-
vat yleensä harvemmin muita suomalaisia, 
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koska heidän oli vaikea osallistua yhteiseen 
toimintaan tai tulla tapaamisiin esimerkiksi 
liikenneyhteyksien takia.

Suomalaisten keskinäiset sosiaaliset ver-
kostot muodostuivat yleensä virallisesta toi-
minnasta lähtien. Suomalaisverkosto ei kui-
tenkaan korvannut naisten henkilökohtais-
ta tarvetta seurustella yhden tai parin hyvän 
ystävän kanssa. Ne suomalaiset, joilla oli 
enemmän kreikkalaisia tai muunmaalaisia 
ystäviä, pitivät yhteyttä muihin suomalaisiin 
esimerkiksi Suomi-koulun tai -Seuran kaut-
ta, jos sellainen oli perustettu paikkakun-
nalle. Perhesiteet muuttivat sosiaalisia ver-
kostoja siten, että naiset seurustelivat kes-
kenään perhetilanteen mukaan. Esimerkiksi 
lasten mukaan tulo muutti äitien keskinäisiä 
seurustelutapoja ja tapaamisten tiheyttä.

Sopeutuminen Kreikkaan vaatii suo-
malaisia naisilta paljon, sillä ensimmäisi-
nä vuosia he käyvät hyvin monia muutok-
sia läpi. Maahanmuuttajina heidän on ope-
teltava uusi vieras kieli, löydettävä työtä ja 
luotava uusia sosiaalisia verkostoja. Avioi-
tuminen kreikkalaisen miehen kanssa mer-
kitsee myös liittymistä hänen sukuunsa. 
Perheellistyminen taas merkitsee usein su-
kulaisuussuhteiden tiivistymistä. Etnisesti 
ja kulttuurisesti homogeenisessä ympäris-
tössä suomalaisnaisten on pidettävä kiin-
ni niin omasta suomalaisuudestaan kuin 
lastensa kaksikulttuurisuudesta. Vuosien 
varrella moni haastateltavista koki kreik-
kalaistuneensa, vaikka he tunsivat itsensä 
edelleen suomalaisiksi.

Ehkä tulevaisuudessa yhä useampi krei-
kansuomalainen nainen määrittelee itsensä 
etäsuomalaiseksi. Osa haastateltavista haa-
veilikin asuvansa Suomessa osan vuotta tai 
palaavansa entiseen kotimaahansa perheen-
sä kanssa. Moni matkusti vähintään kerran 
vuodessa Suomeen tai lähetti lapsensa lo-
mailemaan suomalaisten isovanhempien 
luokse. Matkustuksen ollessa yhä vaivat-

tomampaa ja tietoliikenteen mahdollistaes-
sa ihmisten virtuaalisen läsnäolon Suomi ei 
sijaitse enää kaukaisuudessa vaan lähellä.

Suomalaisyhteisöt

Kreikansuomalaiset ovat yleensä hyvin ak-
tiivisia henkilöitä. Tätä mieltä ovat niin 
kreikkalaiset kuin ulkomaalaisetkin. Siir-
tolaisuusinstituutin kyselyyn vastanneista 
joka neljäs toteaa osallistuvansa säännölli-
sesti suomalaisten yhteistoimintaan ja sa-
moin joka neljäs jonkin verran. Kaikkien 
kotiseudulla ei kuitenkaan ole edes mahdol-
lisuuksia toimintaan ja osaa ei edes kiinnos-
ta. Pienillä paikkakunnilla tai pienillä saaril-
la ei ole mahdollisuuksia osallistua suoma-
laisten yhteistoimintaan. Säännölliseen toi-
mintaan osallistuvat asuvat todennäköisesti 
Rhodoksella, Kreetalla tai Kosilla tai man-
tereen puolella Ateenassa tai Thessalonikis-
sa. Osaa ei kiinnosta suomalaisriennot ja osa 
on jo kyllästynyt niihin osallistumaan.

Joka viides vastaaja oli myös aktiivinen 
yhdistys- tms. toiminnan suhteen ja heil-
lä oli luottamustehtäviä. Perisuomalaista 
osallistumisaktiivisuutta kuvaa sekin, että 
kymmenen prosenttia vastaajista osallistui 
myös kreikkalaisten yhdistystoimintaan.

Edellämainittuja Järvinen-Tassopou-
loksen tutkimustuloksia vahvistaa, että 40 
prosenttia kyselyyn osallistuneista oli päi-
vittäin yhteydessä muihin suomalaisiin ja 
yli puolet viikoittain tai silloin tällöin. Vain 
kuusi prosenttia ei ollut juuri lainkaan yh-
teyksissä muihin suomalaisiin. Asuminen 
turistipaikkakunnalla luo mahdollisuudet 
kansainvälisiinkin kontakteihin. Yli puo-
let vastaajista oli päivittäin tai viikoittain 
yhteyksissä muihin ulkomaalaisiin. Moni 
työssä oleva vastaajahan toimii hotelli- tai 
ravintola-alalla, joten kansainvälisyys on 
helposti jokapäiväistä.
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Helmikuu 2005. Juuri valittu Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunta. Yläkuvassa vasemmalta: 
johtokunnan jäsen Outi Holopainen, sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis, varajäsen Satu Vuorinen, 
puheenjohtaja Marko Suomalainen, varapuheenjohtaja Jaana Karhunen ja rahastonhoitaja Päivi 
Pulkki-Georgopoulou. – Kuva: Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran arkisto.

Kreikka-Suomi –seurat

Ateenan Kreikka-Suomi seuralla on pi-
simmät perinteet, jotka juontavat juuren-
sa jo 1980-luvulle. Toiminnan vilkkaus 
on kuitenkin ollut vaihtelevaa – riippuen 
aktiivihenkilöistä. Thessalonikissa toimii 
Pohjois-Kreikan Suomi-seura. Seura jul-
kaisee kahta tiedotetta: Venttiili, joka il-
mestyy neljä kertaa vuodessa ja suppeam-
paan jakeluun jäsentiedote Varaventtiili 10 
kertaa vuodessa. Kreikan saarilla – Kree-
talla, Kefalonialla, Kosilla, Skiathoksella 
ja Rodoksella on omaa paikallista aktiivi-
toimintaa. 

Suomi-koulut Kreikassa

Kreikassa toimii kahdeksan Suomi-koulua, 
joista kukin on 10–30 oppilasjoukon suu-

ruinen, Rhodoksen koulu on niistä isoin. 
Koulut toimivat ”lauantai-koulun” peri-
aatteella eli kerran viikossa ikäryhmiin ja-
kautuneina. Monet koulut saavat Suomen 
opetusministeriön avustusta toiminnan yl-
läpitämiseen. Useimmilla on myös van-
hempainneuvosto, yhdistys tai johtokunta, 
joka valvoo toimintaa ja järjestää muita-
kin aktiviteetteja lapsille ja vanhemmille. 
Suomi-kouluja on Ateenassa, Pireuksessa, 
Kreetalla (Hania, Iraklion ja Retimnon), 
Thessalonikissa, Rhodoksella ja Kosilla. 
Monen koulun yhteydessä on myös suo-
malaisia kirjoja ja lehtiä vanhempien sekä 
lasten lainattavaksi ja luettavaksi.

Rhodoksen Suomi-koulu toimii kan-
sainvälisen koulun yhteydessä ja siten kou-
luilla on oma yhteinen rakennus ja vaki-
tuiset luokkatilat. Lahjoituksena on saatu 
myös muutamia nettiyhteyksin varustet-
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tuja tietokoneita. Samoin Pireuksen Suo-
mi-koulussa käytetään ahkerasti internetiä 
opetuksen tukena. 

Saatujen kyselyvastausten perusteella 
jostain syystä Suomi-koulua ei ole koettu 
tärkeäksi. Tosin tämä on pääteltävissä ai-
noastaan prosentuaalisten jakaumien pe-
rusteella siten, että vain joka kolmas suo-
malais-kreikkalaisten perheiden lapsista 
käy Suomi-koulua. Kuitenkin vastaajien 
mielestä lasten suomen (tai ruotsin) kielen 
taito oli keskimääräisesti ottaen hyvä. Krei-
kan kielen taito puolestaan oli lähes kaikil-
la lapsilla arvioitu hyväksi tai erittäin hy-
väksi. Tämä on luonnollista, koska lapset 
käyvät kreikkalaista koulua. He ovat kui-
tenkin säilyttäneet yhteyden äidin äidinkie-
leen. Kolme vastaajaa neljästä käyttää puo-
lison kanssa kotikielenään kreikkaa. Las-
ten kanssa käytetään molempia kieliä, to-
sin kreikka on painottuneempi kotikielenä. 

Lasten suhteen (ensimmäisen, toisen jne.) 
ei sen sijaan todettu eroja kotikielen käy-
tön eikä suomenkielen osaamisen suhteen. 
Äidin aktiivisuudella on suuri merkitys 
kaksikielisyyden kehittymisellä. Koulun 
opetuskieli on kreikka ja kotona puhutaan 
isän kanssa kreikkaa, äidin kanssa suomea. 
Usein kuitenkin äiditkin käyttävät molem-
pia kieliä lapsen kanssa. Eräs suomikoulu-
laisen äiti kertoi, että 

lapselle tulee selitetyksi ja puhutuksi  ¸
suomea, mutta komentaminen on usein hel-
pompaa kreikaksi – ja toisaalta isä komen-
taa kuitenkin kreikaksi…

Kirkollinen työ

Pireuksen skandinaavinen merimieskirkko 
perustettiin v. 1976. Alussa kirkon kohde-
ryhmänä olivat merimiehet ja rekkakus-
kit. Kirkolla toimi muutaman vuoden ajan 
myös suomalainen pappi. Vähitellen Poh-
joismaiden laivaliikenne alkoi supistua sa-
malla kuin rekkamiesten vierailut kirkol-
la lisääntyivät, ja päätettiin vaihtaa nimi 
Skandinaaviseksi kirkoksi. Merimieslähe-
tysseura jatkoi silti työtä Ateenassa, mut-
ta papin sijasta palkattiin sosiaalikuraattori 
vuonna 1992 alkaen. 

Vuonna 1986 pastori Oiva Voutilainen 
aloitti kirkon ulkomaanasiain keskuksen lä-
hettämänä Rhodoksen kirkollisen turistityön. 
Samana vuonna pastori ja dosentti Gunnar 
af Hällström tuli stipendiaattina Ateenaan, 
ja tutkimustyönsä ohella hän toimi pohjois-
maisen siirtokunnan ja turistien sielunhoito-
työssä. Vuonna 1988 kirkko ryhtyi yhteis-
työhön merimieslähetysseuran kanssa. Me-
rimiespappi Erkki Kokko piti kuukausittain 
suomalaisen jumalanpalveluksen. Varsinais-
ta merimiespappityötä hän ei enää 1989 teh-
nyt Pireuksessa, koska satamassa ei käynyt 
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suomalaisia aluksia. Tuohon aikaan pysyvi-
en suomalaisten määrä Kreikan mantereel-
la arvioitiin 300 henkilöksi ja Rhodoksen 
saarella noin 200–300 henkilöksi. Suomen 
merimieskirkko jatkoi säännöllistä toimin-
taa vapaaehtoisten pappien avulla vuoteen 
2002, jolloin päävastuu siirtyi Merimieskir-
kolta Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön 
hoidettavaksi.38 Kreikassa ilmestyy kerran 
vuodessa Merimieskirkon toimittama lehti 
Sinivalkopurjeet. Lehti lähetetään maksut-
ta kaikille Kreikassa asuville suomalaisille, 
joiden osoite on tiedossa.

Suomen ja Kreikan ortodoksisilla kir-
koilla on perinteisesti hyvät suhteet. Ne oli-
vat erityisen vilkkaat arkkipiispa Johannek-
sen toimikaudella 1987–2001. Hän oli vuon-
na 1966 kääntynyt luterilaisesta ortodoksik-
si ja siirtyi sitten jatkamaan opiskelujaan 
Kreikkaan Tessalonikin yliopistoon. Orto-
doksiksi kääntymistä seuranneena vuonna 
1967 hänet vihittiin Konstantinopolissa dia-
koniksi ja saman vuoden syksyllä liitettiin 
Kreikassa Patmoksen saarella sijaitsevan 
Johanneksen luostarin veljestöön. Hänet vi-
hittiin munkiksi ja hän sai arkkimandriitan 
arvon. Arkkipiispa Johannes ylläpiti läheisiä 
suhteita Kreikan ortodoksiseen kirkkoon, ja 
monet ortodoksinuoret lähtivät hänen in-
noittamanaan sinne opiskelemaan.

Athos on ortodoksinen munkkiyhteisö, 
joka sijaitsee Makedoniassa, Pohjois-Krei-
kassa, puolentoista tunnin ajomatkan pääs-
sä Thessalonikin kaupungista. Sen alueel-
la asuu 2000 munkkia 20 luostarissa, joista 
vanhin perustettiin vuonna 963. Athos on 
kautta aikojen ollut suomalaisten ortodok-
sien pyhiinvaelluskohde. Monet heistä ovat 
jääneet Kreikkaan pidemmiksi ajoiksi ja 
jotkut asettuneet sinne pysyvästi. Athoksen 
pyhän Andrean Skiitassa asuu suomalais-
syntyinen munkki Josef ja Karakallokses-
sa munkki Prodromos. Ateenassa Johannes 
Edelläkävijän luostarissa asuvat Suomes-

ta tulleet nunnat Siluani ja Daniela. Nun-
na Kristoduli (entinen Anna-Leena Lampi) 
on tullut tunnetuksi Suomessa kirjailijana. 
Hän asui Kreikassa Vitouman luostarissa 
27 vuotta ja palasi Suomeen Lintulan Py-
hän kolminaisuuden luostariin, missä hän 
on elänyt vuodesta 2001.39

Suomen Ateenan Instituutti

Vuonna 1984 perustettu Suomen Ateenan-
instituutti on toiseksi vanhin Suomen ulko-
mailla toimivista instituuteista. Se on tie-
deinstituutti, jonka päätehtävänä on harjoit-
taa ja edistää Kreikan arkeologian, historian, 
kielen ja kulttuurin tutkimusta aina antiikin 
ajasta nykypäivään asti. Instituutin ensim-
mäisenä johtajana oli Paavo Castrén. Perus-
tamisen puolesta vaikuttivat Suomessa rat-
kaisevasti tohtori Göran Schildt ja kansleri 
Nils Oker-Blom. Instituutti toimii aivan Ak-
ropolin juurella, Makrigiannin kaupungin-
osassa, fyysisestikin läheisessä yhteydessä 
Ruotsin ja Italian instituutteihin. Suomen 
Ateenan Instituutti järjestää esim. antiikin 
tieteisiin, taiteisiin ja mytologiaan liittyviä 
luentoja sekä myös taidetapahtumia ja näyt-
telyitä. Instituutilla on oman kirjaston lisäk-
si oma julkaisusarjansa ja monet suomalai-
set jatko-opiskelijat ovat Instituutin kauden 
jälkeen väitelleet omista aiheistaan.40

Artikkeli perustuu monenlaiseen lähde-
aineistoon: kirjallisiin lähteisiin, Siirtolai-
suusinstituutin tekemään kyselytutkimuk-
sen Kreikassa asuvista suomalaisista ke-
sällä 1999 ja Johanna Järvinen-Tassopou-
loksen Kreikassa tekemiin haastatteluihin. 
Jukka Mäen odottamattoman poismenon 
jälkeen Krister Björklund on työstänyt hä-
nen kesken jäänyttä tekstiään.
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Kautta kehityshistoriansa ihminen 
on ollut homo mobilis - liikkuva ih-

minen. Esi-isämme kulkivat ilmaston muu-
tosten sekä riistan ja muiden luonnontuot-
teiden perässä alueille, joilla he uskoivat 
löytyvän vanhoja asuinsijojaan paremmat 
toimeentulon mahdollisuudet. Joskus taas 
luonnonvoimat tai uuden ja voimakkaan 
kansan saapuminen pakotti alakynteen jää-
vän etsimään elintilaa muualta ja usein kau-
kaisistakin paikoista. Sekä vanhalla asuin-
paikalla ilmenneet työntötekijät että uusi-
en ja tuntemattomien alueiden vetovoima 
ovat olleet syynä ihmisten liikkumisessa 
aina historian hämäristä. Suuret kansainva-
ellukset kuuluvat näihin muuttoliikkeisiin. 
Antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten 
muuttoa Välimeren alueella omiin koloni-
oihinsa voidaan pitää siirtolaisuutena. 

Kolumbuksen ”löydettyä” Amerikan v. 
1492 avautui eurooppalaisille uusi ulot-
tuvuus – kaukosiirtolaisuus. Tosin viikin-
git olivat aikaisemmin käyneet Amerikas-
sa, mutta he eivät onnistuneet perustamaan 
pysyviä siirtokuntia. Löytöretket muistut-
tivat suuresti entisiä kansainvaelluksia, ja 

Suomalaisen siirtolaisuuden 
koko kuva 

Olavi Koivukangas



Olavi Koivukangas – 517 

konkistadorit avasivat uskonnon nimissä 
uusia markkina-alueita Euroopan suurval-
loille. Ja sitten 1500-luvun puolivälistä läh-
tien 300 vuoden ajan orjien kuljetus Afri-
kasta oli ensimmäinen suuri ja organisoitu 
työntekijöiden muuttoliike.

Myös maapallon toisella puolella Tyy-
nellä valtamerellä on kauan tapahtunut pit-
kien etäisyyksien väestön muuttoja, kuten 
esimerkiksi norjalainen Thor Heyerdahl 
on osoittanut. Johtuen tiedonvälityksen 
ja kulkuvälineiden kehittymättömyydes-
tä, koko Amerikkaan tuli v. 1800 mennes-
sä vain noin miljoona siirtolaista Euroo-
pasta, ja muihin maanosiin vain murto-osa 
tästä. Siirtolaisuus Euroopasta alkoi vasta 
Napoleonin sotien päättymisen jälkeen ja 
sen katsotaan jatkuneen aina v. 1930 lama-
kauteen saakka. Tuona aikana 60 miljoo-
naa ihmistä muutti Euroopan ulkopuolelle; 
näistä 33 miljoonaa Yhdysvaltoihin. Aluk-
si lähtijät olivat Brittein saarilta ja muual-
ta läntisestä Euroopasta. Suomalaiset, yh-
dessä itäisen ja eteläisen Euroopan kanssa, 
kuuluvat ns. myöhempään siirtolaisuuteen 
1880-luvulta lähtien. 

Käsitteet ja tutkimuslähteet

Suomen vanhimman siirtolaisuuden luon-
netta ja laajuutta on vaikea arvioida rekis-
teröinnin puuttumisen takia. Ensimmäiset 
siirtolaistilastomme perustuvat ulkomaille 
passinottaneiden luetteloihin. Nämä tilastot 
alkavat Vaasan ja Oulun läänien osalta vuo-
desta 1882 ja koko maata käsittävänä vuo-
desta 1993. Vuoteen 1900 tilastoihin sisäl-
tyvät vain Amerikkaan passin ottaneet, mut-
ta mainitusta vuodesta lähtien myös muihin 
valtamerentakaisiin maihin sekä vuodesta 
1924 myös Euroopan maihin menneistä. 
Tästä vuodesta lähtien on tilastoitu vain ne 
henkilöt, jotka vuoden kuluessa ovat läh-

teneet maasta, ja ne on tilastoitu Suomen 
Virallisen Tilaston Siirtolaisuustilastoihin. 
Myös laivayhtiöiden, erityisesti Suomen 
Höyrylaiva Osakeyhtiön, matkustajaluet-
teloista löytyy tietoja siirtolaisista. Lisäksi 
tutkimuksessa voidaan käyttää arkistomate-
riaalia, mistä tärkeimmät ovat seurakuntien 
kirkonkirjat ja muuttaneiden luettelot. Myös 
kohdemaiden tilastoista ja arkistoista löy-
tyy suomalaisia siirtolaisia koskevia tietoja, 
mutta niiden käyttö on yleensä suuritöistä.

Valtamerentakainen siirtolaisuus

Merimiehet, seikkailijat ja tutkimusmatkai-
lijat tutustuivat ensimmäisinä kaukaisiin 
maihin ja toimivat pioneereina. Heitä seura-
sivat tavalliset siirtolaiset, usein sukulaisia 
ja tuttavia, joita matkailijoiden kertomuk-
set, kokemukset ja menestykset, ja myö-
hempinä aikoina kirjeetkin, houkuttelivat 
matkalle kohti tuntemattomia kohtaloita. 

Suomalaisen kaukosiirtolaisuuden mer-
kittävin ilmiö on suomalaisten siirtyminen 
yli Atlantin Pohjois-Amerikkaan. On histo-
riallinen merkillisyys, että suomalaiset oli-
vat yhdessä ruotsalaisten, englantilaisten, 
hollantilaisten ja espanjalaisten kanssa pe-
rustamassa ensimmäisiä valkoihoisten asu-
tuksia Pohjois-Amerikkaan. Ruotsilla oli v. 
1638–56 halussaan ns. Delaware siirtokun-
ta, jonne tänä aikana muutti ruotsalaisten 
ohella useita satoja suomalaisia, pääasias-
sa Värmlannin suomalaisseuduilta, mutta 
myös suoraan Suomesta, kuten paikanni-
met ”Nya Vasa” ja ”Nya Korsholm” osoit-
tavat. Suomalaiset siirtolaiset ja heidän jäl-
keläisensä sulautuivat vähitellen paikalli-
seen väestöön. Tunnetuin heidän jälkeläi-
sensä on Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuk-
sen v. 1776 allekirjoittanut John Morton. 

Suomalaiset merimiehet edustavat Ame-
rikan siirtolaisuutemme toista jaksoa. Suo-



518 – Suomalaisen siirtolaisuuden koko kuva 

malaisia syvänmeren purjehtijoita asettui 
vähin erin 1800-luvun kuluessa New Yor-
kiin, Bostoniin, Philadelphiaan ja muihin 
satamakaupunkeihin. Krimin sodan aika-
na useita suomalaisia laivoja ja merimie-
hiä niiden mukana jäi kaappausten pelosta 
amerikkalaisiin satamiin. Samoihin aikoi-
hin, 1800-luvun puolivälissä, Kalifornian 
kultakuume avasi merimiehille ja seikkai-
lijoille tien länteen.

Varsinainen siirtolaisuus Amerikkaan 
alkoi v. 1864 tienoilla Ruijaan muuttanei-
den suomalaisten keskuudessa vetovoimana 
Michiganin kuparikaivokset ja v. 1862 Ho-
mestead Act, joka lupasi jokaiselle uudis-
asukkaalle noin 64 ha maa-alueen. Norjasta 
muuttoliike levisi Torniojokilaaksoa myö-
ten Pohjanmaalle alkaen saada joukkosiir-
tolaisuuden luonteen 1880-luvulta lähtien. 
Huippu koettiin v. 1902, jolloin yli 23 000 
suomalaista otti passin siirtolaiseksi – lähes 
kaikki Amerikkaan. Ensimmäiseen maail-
mansotaan mennessä 300 000 suomalais-
ta muutti Yhdysvaltoihin. Puolet lähtijöistä 
oli kotoisin vanhasta Vaasan läänistä, mut-
ta runsaasti myös Oulun sekä Turun ja Po-
rin lääneistä. Amerikan-siirtolaisuus on ol-
lut ennen kaikkea länsisuomalainen ilmiö. 
Suomalaisten tärkeimmät kohdealueet Yh-
dysvalloissa olivat Michigan, Minnesota, 
Wisconsin, Ohio ja myös New York sekä 
luoteisvaltiot. Kun Yhdysvallat alkoi rajoit-
taa siirtolaisten maahanpääsyä 1920-luvul-
la, myös suomalainen siirtolaisuus suuntau-
tui pääasiassa Kanadaan ja Australiaan.

Ensimmäiseen maailmansotaan men-
nessä noin 20 000 suomalaista muutti Ka-
nadaan ja 1920-luvulla lisää 35 000. Seu-
raava suurempi muutto Kanadaan tapahtui 
sodan jälkeen 1950-luvulla. Kaikkiaan Ka-
nadaan on muuttanut 80 000 suomalaista. 
Tärkeimmät asuinalueet ovat olleet Onta-
rion maakunta, keskuksena Toronto, sekä 
Kanadan länsirannikko.

Myös eteläisen pallonpuoliskon ensim-
mäiset suomalaiset siirtolaiset olivat meri-
miehiä. Afrikassa heitä oli erityisesti Kon-
go-joella merimiehinä sekä Etelä-Afrikan 
kultakaivoksissa. Siirtolaisuus Suomesta 
Afrikkaan ja Aasiaan on ollut vähäistä. Run-
saammin suomalaisia on muuttanut Latina-
laiseen Amerikkaan. Merkittävin suoma-
laissiirtokunta on ollut Colonia Finlandesa 
Missionesissa Argentiinassa vuodesta 1906 
lähtien. Kaikkiaan Etelä- ja Väli-Amerikas-
sa on ollut kymmenkunta suomalaista siir-
tokuntaa. Näistä monet, kuten v. 1929 pe-
rustettu Penedo Brasiliassa, olivat luonnon-
läheistä elämää tavoittelevia ns. utopiasiir-
tokuntia. Kaikkiaan Etelä- ja Väli-Amerik-
kaan on mennyt arviolta 4 000 suomalaista. 

Lukuun ottamatta maihin jääneitä meri-
miehiä 1800-luvulta lähtien ja Matti Kuri-
kan yritystä perustaa Kalevan Kansa ihan-
neyhteisö Australiaan v. 1899–1900, suo-
malainen siirtolaisuus Australiaan ja Uu-
teen-Seelantiin oli vähäistä 1920-luvulle 
saakka, jolloin Yhdysvaltain maahanpää-
syn rajoitukset käänsivät suomalaista siir-
tolaisuutta myös Oseaniaan. Tällöin saapui 
noin 1 000 suomalaista Australiaan, kunnes 
lamakausi ja toinen maailmansota pysäyt-
tivät siirtolaisuuden. Vasta 1950-luvun lo-
pulta lähtien Australian valtion maksamat 
matka-avustukset lisäsivät siirtolaisuutta 
niin, että v. 1971 väestölaskennan mukaan 
Australiassa oli yli 10 000 Suomessa synty-
nyttä ihmistä. Kaikkiaan arvioidaan Aust-
raliaan menneen sodan jälkeen yli 20 000 
suomalaista, joista kuitenkin noin 40 % on 
palannut takaisin Suomeen tai muuttanut 
kolmanteen maahan. Uuteen-Seelantiin on 
muuttanut noin 1 500 suomalaista. Merkit-
tävin ryhmä oli 1950-luvulla Tokoroan ja 
Kaweraun paperitehtaille menneet pape-
riteollisuuden ammattimiehet. Tärkeä syy 
muuttoon on ollut myös avioituminen uu-
si-seelantilaisen kanssa.
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Joka neljäs tai viides Suomen valtame-
rentakaisesta siirtolaisesta on palannut ta-
kaisin Suomeen, ja vaihtoehtona monet 
ovat siirtyneet kolmanteen tai neljänteen 
siirtolaismaahan.

Siirtolaisuus Ruotsiin

Siirtolaisuus Suomesta on ehkäpä jo vuosi-
tuhansia vanha ilmiö. Näin voidaan sanoa, 
kun puhutaan nykyisen Suomen, Ruotsin 
ja Viron alueilla asuneiden ihmisten liikku-
misesta. Näistä esihistoriallisista muutois-
ta meillä on vain arkeologisia löytöjä, mm. 
suomalaisperäistä esineistöä Ruotsissa. 

Historiallisen ajan alettua, ja Ruotsin 
otettua suurimman osan nykyisestä Suo-
mesta valtansa alle, suomalaisia alkoi siir-
tyä erityisesti Tukholmaan, mutta myös 
muualle Ruotsiin. Ruotsalaisissa lähteis-
sä on tietoja maassa asuneista suomalai-
sista, etenkin Tukholmassa, 1300-luvulta 
lähtien. Jo varhaisella keskiajalla suoma-
laisia muutti yksittäin tai pieninä ryhminä 
myös Keski-Ruotsin kaivosalueille. Savos-
ta ja Pohjois-Hämeestä alkoi 1580-luvul-
ta lähtien muuttaa väestöä Keski-Ruotsiin, 
erityisesti Värmlantiin. Johtuen Ruotsin ja 
Suomen valtiollisesta yhteydestä tämä noin 
12 000 ihmisen joukkomuutto oli sekä val-
takunnan sisäistä muuttoa että siirtolaisuut-
ta. Myös Norrbottenin maakunnassa Länsi-
Pohjassa on ikivanhaa suomalaisasutusta, 
joka on saanut uutta verta rajan yli tapah-
tuneesta muuttoliikkeestä, myös Pohjois-
Norjaan, ja Ruijan asuttamisessa suomalai-
silla on ollut merkittävä osuus.

Ruotsin suurvaltakaudella 1600-luvulla 
hyvät työansiot ja virkamiesten ja sotilai-
den hyvä urakehitys vetivät maahan suo-
malaisia ja erityisesti Tukholmaan. Vuonna 
1533 perustettuun Tukholman suomalai-
seen seurakuntaan kuului vuosisadan puo-

livälissä lähes 1 000 jäsentä. Aina vuoteen 
1809 asti Suomesta suuntautui Ruotsiin 
jatkuvaa muuttoliikettä, ja valtiollisen eron 
tapahduttua v. 1809 Ruotsissa asui arviolta 
40 000 suomea puhuvaa ihmistä. Suoma-
laisten muutto Ruotsiin jatkui varsin mer-
kittävänä myös valtiollisen eron jälkeen 
aina toiseen maailmansotaan saakka.

Sodan jälkeinen uudempi siirtolaisuus 
Suomesta Ruotsiin oli aluksi vähäistä, 
mutta alkoi vilkastua 1950-luvulta lähtien. 
Huippu saavutettiin 1960-luvun lopussa, 
kun sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluo-
kat tulivat työmarkkinoille, eikä toimeen-
tuloa löytynyt kotimaasta. Suomesta on so-
dan jälkeen muuttanut Ruotsiin 562 000 
henkeä, joista takaisin on palannut 332 000. 
Siirtolaisten lapset mukaan lukien Ruot-
si on saanut väestölisäystä Suomesta noin 
puoli miljoonaa ihmistä. V. 2006 Ruotsis-
sa asui 181 000 Suomessa syntynyttä; näis-
tä 84 000:lla oli edelleen Suomen kansalai-
suus. Vuonna 2007 Suomesta muutti Ruot-
siin noin 3 000 henkeä.

Muuttoliike itään päin

Ruotsiin ja Norjaan, ja myöhemmin Ame-
rikkaan ja muualle, muuttaneet suoma-
laiset lähtivät kotiseuduiltaan parempien 
elinolojen toivossa. Mutta 1600-luvulta 
lähtien tapahtui muuttamista myös uskon-
nollisista syistä. Stolbovan rauhassa 1617 
Ruotsi sai haltuunsa Käkisalmen läänin, 
jonka väestöä ryhdyttiin käännyttämään 
luterilaiseen oppiin. Tämän vuoksi asuk-
kaita alkoi siirtyä Venäjän puolelle Tve-
rin ja Novgorodin lääneihin. Kun Suo-
mi oli vuonna 1809 liitetty Venäjän tsaa-
rin alaisuuteen ruhtinaskuntana, vilkastui 
muuttaminen itään päin. Tämä muuttolii-
ke suuntautui pääasiassa Pietariin, mutta 
myös Inkerinmaalle ja muualle Venäjäl-
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le. Kun Venäjä 1700-luvulla otti haltuunsa 
Siperian ja työntyi sieltä Beringin salmen 
yli Alaskaan, siirtyi sinne väkeä, joukos-
sa myös suomalaisia. Alaskan siirtolaisuu-
teen suomalaiset tulivat varsinaisesti vasta 
1800-luvun alkupuolella. Useimmat heistä 
olivat merimiehiä, valaanpyytäjiä ja tur-
kismetsästäjiä. Tärkein kaupunki oli Sit-
ka, ja kaksi kertaa suomalainen mies oli 
Alaskan kuvernöörinä. Kun Yhdysvallat 
osti Alaskan Venäjältä vuonna 1867, siel-
lä asui muutamia satoja suomalaisia. Myös 
tätä kautta levisi varhainen suomalainen 
asutus Pohjois-Amerikan länsirannikol-
le. Siperiaan vietiin 1800-luvulla 3 300 
suomalaista, joista suurin osa oli rangais-
tusvankeja. Vapaaehtoista muuttoliikettä 
Suomesta suuntautui muun muassa Amu-
rinmaalle Kauko-Itään. 

Syyt ja seuraukset

Siirtolaisuuden voimakkuus on riippunut 
sekä Suomen taloudellisesta ja yhteiskun-
nallisesta kehityksestä sekä tulomaiden 
tarjoamista toimeentulomahdollisuuksista, 
mutta myös maahantulorajoituksista (USA) 
tai matka-avustuksista (Australia). Muu-
ton syyt ovat löydettävissä taloudellisista ja 
sosiaalisista oloista sekä väestön kasvusta. 
Tärkein syy siirtolaisuuteen on ollut kohde-
maiden tarjoamat hyvät ansiomahdollisuu-
det. Tähän ovat usein liittyneet henkilökoh-
taiset toiveet, seikkailunhalu tai koetut vai-
keudet kotimaassa. Voidaankin sanoa, että 
löytyy niin monta syytä kuin lähtijääkin. 
Tärkeä siirtolaisuutta edistänyt tekijä on ol-
lut myös liikenneyhteyksien ja tietoliiken-
teen nopea kehitys 1800-luvun jälkipuolis-
kolta lähtien. Höyrylaivojen ja junaliiken-
teen kehityksen myötä matkustaminen maa-
pallon toiselle puolelle tuli myös tavallisen 
työläisen mahdollisuudeksi. Mutta usein 

aikaisemmin mennyt sukulainen tai tuttava 
saattoi lähettää matkalipun määrämaasta ja 
auttoi tulijaa alkuvaikeuksissa.

Siirtolaisuus on aiheuttanut taloudelli-
sia, sosiaalisia, poliittisia ja sivistyksellisiä 
ongelmia sekä lähtö- että tulomaissa. Läh-
tömaalle siirtolaisuuden on katsottu aihe-
uttaneen suuria menetyksiä työvoiman vä-
henemisen muodossa. Mutta siirtolaisuus 
on nähty myös helpotuksena silloin, kun 
maassa on ollut työvoiman ylitarjontaa. 
Tuloalueilla siirtolaisten on pelätty alenta-
van kantaväestön elintasoa, ja siirtolaisten 
sopeutumiseen on liittynyt monia ongel-
mia, joista yhtenä suurimmista puutteelli-
nen kielitaito. Suomalaisten siirtolaisten 
kansalliset riennot ovat säilyneet elävinä 
ja monipuolisina erityisesti Yhdysvallois-
sa, Kanadassa, Australiassa, Ruotsissa ja 
muissakin maissa, joissa on ollut pitkäai-
kaista suomalaisasutusta. Tähän on liitty-
nyt myös suomalaisen kulttuuriperinnön 
vaaliminen ja kehittäminen sekä yhteyden-
pito entiseen kotimaahan.

Voidaan perustellusti sanoa, että siirto-
laisuutemme alkuaikoina suomalaisella yh-
teiskunnalla ei ollut varsinaista siirtolaisuus-
politiikkaa, ellei sellaisena pidetä periaatet-
ta, että jokaisella kansalaisella on oikeus va-
paasti lähteä maasta ja palata takaisin. Kui-
tenkin jo varhaisessa vaiheessa kiinnitettiin 
valtiovallan ja kirkon taholta huomiota siir-
tolaisuuden epäkohtiin, mm. siirtolaisten 
kotimaahan jättämien perheiden asemaan.

Myös suomalainen yhteiskunta on pyrki-
nyt vaalimaan yhteyksiä ulkosuomalaisiin ja 
heidän jälkeläisiinsä. Vuonna 1927 toimin-
tansa aloittanut Suomi-Seura on ollut siltana 
ulkosuomalaisiin. Merkittävä yhteistyöka-
nava Suomen ja ulkosuomalaisten välillä on 
Suomi-Seuran aloiteesta v. 1997 toimintan-
sa aloittanut Ulkosuomalaisparlamentti. Sen 
yksi merkittävä saavutus on ollut kaksois-
kansalaisuuden saaminen ulkosuomalaisille.
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Vuonna 1974 perustettu Siirtolaisuus-
instituuttisäätiö Turussa dokumentoi ja tut-
kii Suomen muuttoliikkeitä sekä julkaisee 
siihen liittyviä tutkimuksia ja muuta kirjal-
lisuutta. Siirtolaisuusinstituutilla on vuo-
desta 1994 lähtien ollut Pohjanmaan alue-
keskus Peräseinäjoella, joka v. 2005 yhdis-
tyi Seinäjoen kaupunkiin. Siirtolaisuusins-
tituutti ja Seinäjoen kaupunki ovat keskei-
siä taustavoimia Peräseinäjoella äskettäin 
toimintansa aloittaneessa Suomen Siirto-
laisuusmuseossa. (www.siirtolaismuseo.fi)

Siirtolaisuuden nykykuva

Siirtolaisuusinstituutin arvion mukaan 
maailmalle on aikojen kuluessa muutta-
nut Suomesta 1,4 miljoonaa ihmistä. Täl-
lä hetkellä eri puolilla maailmaa asuu noin 
300 000 Suomessa syntynyttä, ja kun mu-
kaan lasketaan heidän jälkeläisensä, luku 
nousee noin 800 000 henkeen. Yksitäisis-
tä maista ulkosuomalaisia on eniten Ruot-
sissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Mutta 
maanosana Eurooppa on ylivoimainen yk-
könen, ja uusin siirtolaisuus on suuntau-
tunut keskeisesti EU-maihin ja läntiseen 
Eurooppaan. Sotienjälkeinen suuri muut-
toaalto Ruotsiin jätti muun siirtolaisuuden 
varjoonsa. Koko tämän ajan pienempiä 
muuttovirtoja kulki Suomesta koko maail-
maan, erityisesti muihin Euroopan maihin. 
Tämä muuttoliike poikkesi luonteeltaan 
perinteisestä siirtolaisuudesta, lähtijät oli-
vat pääsääntöisesti koulutettua nuorta vä-
keä kaupungeista. Ominaista tälle 1960-lu-
vulla vauhtia saaneelle siirtolaisuudella 
oli myös naisvaltaisuus, vasta 1990-luvun 
loppua kohti sukupuolijakauma tasaantui. 
Alkuaikoina terveydenhuollon ammattilai-
set olivat suurin yksittäinen joukko, mut-
ta 1990-luvulle tultaessa ns. Nokia-siirto-
laisuus vei eri alojen huippuammattilaisia 

ympäri maailman, ja EU-sopimuksen sol-
miminen vuonna 1995 vauhditti muuttoa 
Euroopan eri maihin. Espanjassa asuu tal-
viaikaan kymmeniä tuhansia suomalaisia, 
pääasiassa eläkeläisiä. Myös muihin Väli-
meren maihin on muuttanut eläkeläisiä, ja 
aivan viime vuosina uudeksi kohteeksi on 
tullut erityisesti Thaimaa. 

Paluumuutto Suomeen on edelleen mel-
ko vähäistä, vaikka havaittavissa on ulko-
suomalaisten ja heidän lastensa halua palata 
takaisin Suomen työelämään tai eläkevuo-
siksi Suomeen, ainakin kesäisin. Tällä het-
kellä maastamuutto Suomesta on vähäistä, 
viime vuosin vain noin 12 000 henkeä vuo-
dessa. Lähtijät ovat yleensä nuoria ja hyvin 
koulutettua väkeä. Heille asettuminen ul-
komailla on osa urakehitystä, esim. suoma-
laisen tai kansainvälisen yhtiön tai yhtei-
sön palveluksessa. Usein muutto tapahtuu 
EU:n sisällä ja Bryssel on kohteena. Mutta 
yleisesti katsoen EU:n sisäinen muutto tu-
lee entiseen tapaan olemaan melko vähäis-
tä. Sen sijaan kolmansista maista Suomeen 

Siirtolaisuus Suomesta vuosina 1867–2008.
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tuleva muuttovirta on huomattavasti suu-
rempaa kuin EU:n sisäinen muutto.

Tämän hetken siirtolaiset poikkeavat 
suuresti perinteisistä maastamuuttajista sekä 
Suomessa että muuallakin. Tämän ns. uus-
siirtolaisuuden piirteitä on, että lähtijät ovat 
aikaisempaa monimuotoisista kulttuureis-
ta ja etnisistä ryhmistä. He myös erottuvat 
entistä enemmän sosiaaliselta taustaltaan. 
Maastamuutossa mm. Suomesta he ovat 
usein korkeasti koulutettuja spesialisteja ja 
”matkatyöläisiä” usein kansainvälisten yri-
tysten ja järjestöjen palveluksessa. Ja aikai-
sempaa enemmän he ovat myös naisia.

Nämä hyvin koulutetut ja aktiiviset siir-
tolaiset integroituvat myös nopeammin 
kuin aikaisemmat sukupolvet. Muuttoliik-
keiden nopea tempo ja globalisoituminen 
pakottanevat arvioimaan uudelleen koko 
siirtolaisuus-käsitteen.

Tulevaisuus?

Muuttoliikkeet Suomesta ja Suomeen vai-
kuttavat väestökehityksemme tulevaisuuden 
kuvaan. Suomen väkiluvun kasvun ennuste-
taan taittuvan ennen v. 2030. Tuolloin Suo-
messa olisi 65 vuotta täyttäneitä yli 600 000 
enemmän kuin v. 2008, eli tämän ikäluokan 
kasvu olisi 80 prosenttia. Vuonna 2030 joka 
neljäs henkilö olisi täyttänyt 65 vuotta. Työ-
ikäisten määrä vähenisi yli 300 000 hengel-
lä, ja alle 14-vuotiaiden lasten määrä olisi 
70 000 pienempi kuin vuonna 2008.

Maahanmuuton osuus väkiluvun kas-
vussa on merkittävä. Esim. v. 2003 Suo-
men väkiluku kasvoi 14 000 hengellä; täs-
tä maahanmuuton osuus oli 42 prosenttia. 
Kuitenkin Suomen syntyvyys on Euroopan 
korkeimpia. Suomen hedelmällisyysluku 
on 1,73 lasta naista kohden, kun EU-mai-
den keskiarvo on 1,45 lasta. Kuolleisuuden 
arvioidaan ylittävän syntyvyyden 2020-lu-

vun alkupuolella, jolloin väestönkehitys 
kääntyisi tappiolliseksi. Maahanmuutta-
janaisilla on yleensä korkeampi synty-
neisyys kuin kantaväestöllä, ja tämä voisi 
edistää väestökasvua pitkällä tähtäyksellä. 
Siksi maahanmuuttajien hyvä ja nopea in-
tegroituminen uusiin oloihin olisi hyödyl-
listä. Maahanmuuttajat antavat uusia virik-
keitä talouden ja kulttuurin kehitykselle ja 
voivat toimia sillanrakentajina kansainvä-
lisessä kanssakäymisessä.

Suomessa oli vuoden 2007 lopussa lä-
hes 200 000 maahanmuuttajaa tai heidän 
lastaan. Näistä ulkomaan kansalaisia oli 
133 000 henkeä. Suomen ulkomaalaisväes-
tön arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 
2020 mennessä. Tämä on suuri mahdolli-
suus ja voimavara Suomelle monikulttuu-
risessa maailmassa. Entistä suurempi osa 
maahanmuuttajista tulee EU:n ja Euroopan 
ulkopuolelta. Tämä on suuri haaste EU:lle 
yhtenäisen maahanmuutto- ja pakolaispo-
litiikan kehittämiseksi. Nopeasti harmaan-
tuva Eurooppa tarvitsee uutta työvoimaa ja 
osaajia. Ennusteiden mukaan noin miljoona 
ihmistä poistuu Suomessa työelämästä vuo-
sina 2000–2015. Samalla myös työvoiman 
keskimääräinen ikä nousee. Suomen hal-
lituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjel-
massa, joka hyväksyttiin lokakuussa 2006, 
tavoitteena on edistää työperusteista maa-
hanmuuttoa korvaamaan työvoiman vajetta. 
Tällä hetkellä monilla elinkeinoelämän ja 
palvelutuotannon sektoreilla on suuria vai-
keuksia uuden työvoiman saatavuudessa.

Suunnittelua ja päätöksentekoa varten, 
tapahtuipa se sitten paikallistasolla kunnis-
sa tai makrotasolla Euroopan Unionissa tai 
YK:ssa ja muissa kansainvälisissä järjes-
töissä, tarvitaan myös perusteellista muut-
toliikkeiden tutkimusta. Myös tulevaisuu-
dessa ammattitaitoiset muuttoliike-, ja vä-
estötutkijat eli demografit, tulevat olemaan 
hyvin työllistettyjä ja kysyttyjä osaajia. 
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Gaski, Olga  36
Gaski, William  36
Gaulle, de, Charles, kenraali  219
Gavazzi, Kristina  434
Gebhard, Albert  417, 418, 427
Geiger, Josefin  375
Geiger, László Jukka  375
Geiger, Olof Heikki  375
Geiger, Petteri Paavo  375
Geldof, Bob  179
Genetz, Arvid  369
Georgevitch, George  223
Gerck, kauppias  100
Gesellius, Herman  217
Gezelius, Juhana  129
Giacomelli (o.s. Paajanen), Petra  

448
Gigli, Beniamino  449
Giorgione  417
Giotto  417
Giungi, Augusto  439
Giungi, Marco  439
Glad, Teuvo ("Teva")  475
Goethe  252, 500
Goldmark, Karl  354
Gordon, Thomas  493, 494
Gortchakoff, ruhtinas  460
Gottlund, Carl Axel  27, 28
Goya  462
Gozzoli, Benozzo  417
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Granberg, Augusta  212
Granö, Johannes Gabriel  103, 114
Granö, Olavi  103, 114
Granroth, Johan  129
Grant, Marcus  178
Grant, Wilhelm  481
Gripenberg, Bertil  214
Gripenberg, Georg  164
Gripenberg, Peggy  164
Grönlund, Hugo  481
Grönmark, Bjarne  154
Grönvik, Hjalmar  140
Grotenfeld, Gösta  63, 64
Grover, Marjukka  153
Grover, Mike  153
Guisan, Henri, kenraali  318
Gulin, Eelis  500
Gullichsen, Maire  427
Gummerus, Herman  418
Gustafson, Matti  174
Gustavsson, Peter  230
Gönczi, Árpád  387

H
Haaksiluoto  151
Haapakoski, Aarne  467
Haaparanta, Anja  385, 409
Haartman, von, Carl  463, 466
Haartman, von, C.D.  313
Haartman, von, Hedvig  313
Haavisto, Sinikka  220, 233
Hackman, Fred  134
Hackman, Johan Fredrik  236
Hackman, Johan Friedrich  129
Hackman, Julius Fredrik  236
Hagelstam, neiti  236
Hagelstam, rouva  236
Hagelstam, Wentzel  355
Hahl, Taavi  454
Haikoinen  27
Haitto, Heimo  471
Hakala, Pentti  56
Hakulinen, Heikki  66
Hakulinen, Sofia  66
Hakulinen-Szabó (o.s. 

Hakulinen), Aino  373
Hakulinen, Teuvo  468
Halász, Béla  377
Halén, Sirpa  198
Hallamaa, Brita  466
Hallamaa, Hannu  466
Hallamaa, Patrik  466
Hallamaa, Reino  466
Halla-Seppälä, Hannu  400

Halldin, August  65, 66
Hallyday, Johnny  243
Halonen, Eemil  217
Halonen, Pekka  213, 355, 415, 

418, 427
Halonen, Tarja  165, 382
Hamilton, Carl Gustaf  128
Hammare, Mikko  249
Hanifin, Kirsi  182
Hannikainen, Markku  208
Hansen, Hans Petter  40
Hardy, Thomas  159
Harvio, Hilda  64
Hassi, Outi  383
Haugen, Maire  56
Hauhia, Ulla  378
Havu, Jukka  244
Hawkins, Hildi  178
Hedberg, Theodor  482
Heikel, Ivar A.  497
Heikkilä, Rauni  233
Heikkilä, Seppo  474, 478
Heikkilä, T.J.A.  467
Heinilä-Hannikainen, Tarja  208
Heinoja, Mauno  228
Heinonen, Tilda  142
Heinrichs, Erik, kenraali  219, 318
Heiska, Jonas  213
Helamaa, Erkki  421
Helbig, Kenraali  444
Helenius, Ester  213
Hellman, Karl (Charles)  132
Helmroos, Gustaf  131
Helmroos (o.s. Raumolin), 

Kristiina Eufrosyne  131
Helmroos, Sigrid Elfrida  131
Helo, Johan  224
Hemlis, Georges  499
Heng, Pauliina  239
Hennesy, Gunnel  223
Henrik, piispa  448
Henriksen, Anna  83
Hentilä, Marjaliisa  294
Herlitz, C.G.  482
Hervey, Rouva  140
Heybroek, Nosje  205
Hietala, Pekka  246
Hietala, Sinikka  346
Hiisijärvi, Kari  490
Hiisivaara, Tapio  466
Hildén, Karl August  493
Hiltunen, Eila  428, 448
Hiltunen, Teemu  446
Himberg, Arvo  436
Hincke, rouva  236

Hirn, Carl  222
Hirn, Yrjö  134, 159
Hirvelä, Erkki  446
Hirvelä, Pirkko  225
Hirvimäki, Veikko  348
Hisinger, J.F.M.  416
Hitler, Adolf  256, 258
Hjelt, Arthur  493
Hjelt, August  35
Hoffman, Josef  355
Hoffmann, Margit  277
Hoffmann, Rolf  277, 278, 362
Hoffrén, Henriikka  220
Hohenthal, Lennart ("Erik 

Alfvén")  134
Holappa, Pentti  218, 228, 246
Holkeri, Harri  185
Hollo, Anselm  158
Holma, Alli  223
Holma, Harri  219, 222, 223
Holma, Heikki  217
Holmberg, Johan  100
Holmberg, Werner  253
Holmström, Axel  394
Holopainen, Dolly  489
Holopainen, Olavi  489, 491
Holopainen, Outi  503, 509, 513
Holsti, Hellin  132
Holsti, Rudolf  132, 159
Holtari, Anja Leena  364
Holt, Åsta  29, 30
Holttari, Rauha  482
Holttari, Urho  482
Honkapohja, Seppo  157
Honkkila, Hannu  286
Horn, Gustav Kristerinpoika  129
Horn, Gyula  387
Hortling, Elisabeth  198
Horton, Leena  173
Hory, Ester  265
Hoving, Victor  213, 415
Hudez, Karl  363
Huhtanen, Jaakko  446
Huhtanen, Marja  446
Huldén, Lars  90
Hult, lehtori  129
Hult, Tekla  166
Hunfalvy, Pál  368
Hursti, Heikki  474
Husso, Selma  142
Hutiray, Kiki  239
Hye, Tae  452
Hynninen, Jorma  280
Hynninen, Veli-Matti  451
Hyttinen, Kai  291
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Hyvärinen, Lassi  245
Hyvärinen, Risto  228
Hyypiä, Sami  156, 206
Håkans, Allan  439
Häkkinen, Mika  156
Hällström, af, Gunnar  514
Hällström, Eva  65
Hämeen-Anttila, Anja  198
Hänninen, Adolf (Aatu)  40
Hänninen, Andreas Edvard (Eetu)  

40
Hänninen, Anna  40
Hänninen (o.s. Aleksandersen), 

Ida Karoline  40
Hänninen, Rikard (Riku)  40
Härmä, Tarmo  483
Höffding, Harald  89
Högdahl, Lilli  371

I
Idänpään-Heikkilä, Juhana E.  349
Idefelt, Anita (Sisar Benedicta)  

454
Ideman, Eevi  147
Idman, Karl Gustaf  368
Ignatius, K.E.F.  369
Ignatsev, perhe  224
Ilkka, Jaakko  463
Ilmola-Ward, Pirkko  167
Ingervo, Arto  72
Ingevaldi, Paulus  414
Ingman, Erik Aleksander  221, 

368
Ingman, Eva Maria  132
Ingman, Matti  132
Ingold, Tim  162
Inha, Into Konrad  498
Inki, Jorma  30
Inkinen-Lee, Leena  150
Isberg, Arngrimur  92
Isberg, Marjatta  92
Isokuortti, Titta  183
Isoviita, Raija  79
Ittzés, Mihály  377
Ivalo, Mielikki  223, 224
Ivalo, Santeri  420

J
Jaakola, Aleksanteri  40
Jacobson, V.  230
Jakobson, Max  143, 158
Jakobsson, Fritz  456
Jakola, Eskil  40

Jalander, Bruno  464
Jalanti, Tauno  225
Jalanti, Tuulikki  225
Jalava (alk. Almberg), Antti  369, 

370, 372, 376
Jalava, Ilona  104
Jansen-Heikurainen, Terttu  200
Jansen, Johan Voldemar  105
Janssen, Sigrid  40
Janssen, Viggo  40
Jansson, Carita  56
Jansson, Karl Emmanuel  253
Jernvall, Janne  389
Jeszenszky, Géza  387
Jodlin, Friedrich  354
Joensuu, Matti  346
Johan Emil  131
Johannes, arkkipiispa  515
Johnson, Clement  51
Jókain, Mór  376
Jokinen, Raino  208
Jokisalo, Jaana  295
Jones, Michael  199
Jones, Peter  199
Jones, Stephen  199
Joób, Máté  378
Josef, Franz  372
Josefin, Frans  372
Josef, munkki  515
Josephson, Ernst  214
Joutsen, Martti  158
Joyce, James  180
Juan I, Kastilian kuningas  458
Jukko, Risto  234
Julin, Johan Jacob  129
Jussoila, Johannes  353, 414
Juutilainen, Aarne  219
Juvonen, Sofia  66
Juvonen, Toivo Usko  66
Jägerhorn, Jan Anders  187
Jägerhorn, Johan Anders  180
Järnefelt  355
Järnefelt, August Aleksander  393
Järnefelt, Eero  213, 217, 418, 427
Järnefelt, Maikki  375
Järvinen-Tassopoulos, Johanna  

504, 512
Jäämeri, Erkki  225
Jäämeri, Sonja  225
Jääskeläinen, Pasi  166

K
Kaarina, Liana  233
Kaarle XV, kuningas  496

Kaartinen, Aija  451
Kaikkonen-Marangoni, Terttu  

440
Kaila, Eino  356
Kaila, Klaus  59
Kailas, Uuno  218
Kaila, Yrjö  464
Kaislasuo, Marjo  443
Kaivola-Bregenhøj, Annikki  84
Kalajoki, Atte  431
Kallas, Aino  104, 119, 140, 157
Kallas, Hillar  157
Kallas, Oskar Phillip  104
Kallioinen, Vilho  241
Kalliomäki, Marjo  234, 235
Kallioniemi-Garam, Sole  375, 

376
Kalm, Pehr  129
Kamu, Esa  275
Kamu, Okko  280
Kankkonen, Johan  232, 233
Kannisto, Artturi  369
Kantola, Seija  230
Kapodistrias, presidentti  494, 495
Karamzin, Aurora  212
Karanko, Jouko  377, 378, 386
Karanko, Outi  370, 386
Karhu, Emil  66
Karhunen, Jaana  513
Karhunen, Ralf Gunnar  139
Karjalainen, Jarmo  203
Karjalainen, K.F.  369
Karjalainen, Maija  203
Karnaattu, Lea  243
Karppinen, Antti  121, 122, 282
Karppinen, Axel  122
Karsten, Anitra  256
Karsten, Jon  428
Karttunen, Liisi  418, 420, 429, 

430, 439, 454
Karttunen, Mikael  434
Katariina Suuri  481
Katoniemi-Kutsuridis, Marjut  

513
Kaufmann, Heinrich  253
Kauko, Yrjö  103
Kaunisto, Elina  83
Kaurismäki, Aki  491
Keihänen, Kalevi  467
Keinänen, Väinö  355
Kekkonen, Jalmari  355
Kekkonen, Taneli  224
Kekkonen, Urho  44, 113, 165, 

169, 198, 487
Keresztes, László  386
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Kerkring, Theodor  432
Ketola, Eero  409
Ketola, Tellervo  409
Kettunen, Lauri  103, 369
Kettunen, Paavo  451
Keyzer de, Raili  198
Khourin, Maire  237
Khourin, Toufic  237
Kiljunen, Jukka  401, 402, 403
Kiljunen, Paavo  403
Kiljunen, Pawel  404
Kilpinen, Esko  404
Kilpinen, Yrjö  258
Kimanen, Seppo  155
Kincses, Előd Taneli  385
Kincses, Ernő  385
Kirby, D.G.  162
Kirilä, pastori  82
Kirkinen, Heikki  241
Kiukkonen, Pia-Sofia  228
Kivi, Aleksis  343, 480
Kivimaa, Arvi  218, 258, 500
Kivimäki, Tiina  292
Kivimäki, Väiski  292
Kiviniemi, Johanna  36
Kiviranta, Essi  158
Kjeldsen, maaherra  32
Kjellberg,Gustaf Daniel  128
Klasinpoika, Björn  211
Kleineh, Oscar  215
Klemetti, Heikki  375
Klinge, Matti  241, 244
Knighton, mr  147
Knighton-Westerlund, Päiviö  143
Kniivilä, Irmeli  386, 409
Knorring, von, Oleg  156
Kobarg, Jörn  308
Kodály, Zoltán  376
Kodrescu, Eugenia  397
Koivisto, Mauno  169
Koivukari, Tapio  90
Koivula, Anna  66
Koivu, Rufolf  134
Kokkila, Veikko  150
Kokko, Ami  242
Kokko, Erkki  514
Kokko, Yrjö  241, 467
Kokko-Zalcman, Anna (Ami)  

241, 244
Kolehmainen, Alfred  395, 396
Kolehmainen, Axel  395, 396
Kolehmainen, Hilma  395
Kolehmainen, Jalo Antinpoika  

395, 396
Kolehmainen, Zinaida Petruntytär  

395, 396
Koli, Ilse  380
Koli, Raija  155
Kolkka, Joonas  206
Konov, Walter  423
Konttinen, Sirkka-Liisa  152
Koren, Emil  378
Korhonen, Erkki  341
Korkama, Tuula  228
Kortekangas, Paavo  83
Koskelo, Pauliine  205
Koskenniemi, Tuula  221
Koskenniemi, V.A.  217, 256, 

338, 355, 420, 499
Koskimies, Rafael  258
Koskinen, Elina  443
Koskinen, Paavo  463, 464, 465
Koskinen, Yrjö  216
Kosonen, Sandra  65
Kostia, Raili  274
Kotila, Markku  286
Kotkas, Kallio  473
Koulumies, Jyrki  158
Kouta, Arni  420
Kovacs, Kati  443
Kovács, László  377, 387
Kræmer, von, Oscar  497, 498
Kreisky, Bruno  363
Kristoduli, nunna (entinen Anna-

Leena Lampi)  515
Krogius, Lars  130
Krohn, Abraham  481
Krohn, Heidi  356
Krohn, Helmi  104, 426
Krohn, Ilmari  376
Krohn, Julius  104, 493
Krohn, Leopold  481
Krohn, Nicolai  481
Krohn, Wilhelm  481
Krook, Meri  222
Kruse, eversti  102
Kruus, Lars Jesperinpoika  414
Kuhlefelt-Ekelund, Eva  421
Kujala, Arvo  222
Kullberg, Anssi  112
Külling, perhe  322
Kultalahti, Outi  409
Kunnas, Tarmo  241, 244
Kuokkanen, Krista  410
Kuokkanen, Reijo  410
Kuoppamäki, Jukka  276
Kuosmanen, Riitta  152, 177
Kurck, Arvid  211, 458
Kurck, Jöns  129
Kurjensaari, Matti  218

Kurri, Jari  468
Kustaa II Adolf  96
Kustaa III, kuningas  415, 425, 

453
Kustaa XVI Kaarle  44
Kuujo, Erkki  454
Kuula, Toivo  214, 433
Kuusi, Eino  103
Kuusinen, Hertta  407, 463
Kyander, Andreas  102
Kyander, Georgius  102
Kyander, Johannes  102
Kylmälä, Timo  224
Kyytsönen, Outi  295
Kähkönen, Erkki  471
Könni-Bruun, Armi  72

L
Laaksonen, Liisa-Maija  449
Ladsous, Vuokko  237
Lagestedt, Knut Edvin  393
Lagus, Kastilia  496
Lagus, Wilhelm  496
Lahti, Alpo  439
Lahti, Cotty  439
Lahtinen, Antero  169
Laine, Lauri  449
Laitila, Marjatta  222
Laitinen, Toivo  376
Laitinen, Valto  243
Lallukka, Juho  475
Lamola, Antti  114
Lam, Rijk  207
Landting, Simon  100
Lang, Greta  356
Lankauskas, Alfredas  121
Lankinen, Pirkko  486
Lankinen, Tapani  486
Lanner, Josef  353
Larin-Kyösti (Larson, Kyösti) 322
Lassila, Olli-Pekka  230, 451
Laulainen, Jari  83
Launis, Armas  236, 237
Laura, Tarja  444
Laurén, Åke  214
Laurentius  414
Laurenzen, Kerstin  198
Lauréus, Alexander  212, 416
Laurikainen-Negrea, Martta 

(Aurora)  396
Laurila, Heikki  238
Laurila, Mari  238
Laurila, Ossi  175
Laurinantti, Hannele  79
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Laurinpoika, Tapani  414
Lavonen, Kuutti  246
Laxness, Haldor  89
Leander, Henrik  100
Leander, Johan Henrik  100
Lee  144
Lehén, Tuure  463
Lehmann, Ritva  285
Lehmoinen, kirjailija  29
Lehtinen, Alex  136
Lehtinen, Eino  471
Lehtinen, Onerva  419
Lehtinen, Tuula  136
Lehtonen, Hilma  121
Lehtonen, Joel  218, 420, 461, 

462
Lehtonen, Risto  346
Leigh, Joseph  129
Leijer, vänrikki  336
Leino, Eino  205, 218, 419, 439
Leino, Kasimir  217, 355
Leino, Yrjö, sisäministeri  319,  

406
Leino (Zachovalová), Lieko  407
Leiviskä, Iivari  89
Leney, Terttu  173
Leo X, paavi  444
Lepistö, Annika  438
Lepistö, Erika  438
Lepistö, Pertti  434, 439
Leppänen, Lauri  255
Leppänen, Seppo  83
Leppänen, Tiina  151
Lerche, Cai  446
Lerche, Lisbeth  446
Leskinen Jones, Kaarina  198, 199
Levander, K.F.  66, 67
Levanto, Marjatta  244
Leveelahti, Seppo  450
Levo, Lempi  482
Levo, Veikko  482
Lewin, Kurt  256
Lexell, Anders Johan  252
Liehu, Heidi  246
Liikanen, Erkki  205
Liikanen, Herman  423, 424
Liipola, Mara  373
Liipola, Yrjö  371, 372, 373, 375, 

428
Lilienfeld, François  341
Lilius, Charlotte  322
Lindahl, Marita  226
Lindat (os. Lehtinen), Helmi 

Maria  256
Linden, Seija  198

Lindfors, Göran  434
Lindgren, Armas  217
Lindgren, Anna-Riitta  41
Lindh, Francesca  439
Lindholm, Berndt  212, 253
Lindholm, Erik  128
Lindman-Strafford, Kerstin  157, 

161
Lindquist, Mimmi  66
Lindroos, Maria Wilhelmina  104
Lindroos, Peter  449
Linkomies, Edvin  338
Lintula, Leila  222
Lippi  417
Lipponen, Mika  206
Lipponen, Paavo  295
Lipponen, Pekka  467
Liski, Paavo  475
Lister, Lord  159
Litmanen, Jari  156, 206
Liukkonen, Kari  123
Liukku, Martta  197
Liukku, Tauno  190, 197
Lloyd, Anneli  198
Lorenzetti, Ambrosio  417
Luhtanen, Tomi  409
Lundahl, Amélie  214, 215
Lundén, Fanny  132
Lundén, O.W.  132
Lund, Morten  32
Lund, Tamara  274
Lunnamo, Mauri  286
Lyytti, Eino  155
Långfors, Arthur  246
Lähde, Sanna  409, 410
Lähdesmäki, Leena  452
Lätti, Leevi  439
Löfgren, J.E.  253
Lönnrot, Elias  426
Lönnroth, Juhani  195
Lönnrot, Ida  426

M
MacCallum Scott, A.  166
Madetoja, Leevi  90, 218, 354
Madonna  156
Maffli-Nissisen, Helena  342
Magni, Olavus  210
Mahler, Gustav  354, 355
Maijala, Juuso Yrjönpoika  97
Maijala, Yrjö Yrjönpoika  97
Majorin, Marik  198
Malevolt, signora  416
Maliniemi (Malin), Aarno  454

Mallarmé  217
Malmberg, Aino  134, 143, 159, 

165
Malmberg, Viktor  418, 427
Malmivaara, Laura  438, 439
Malm, Peter  129
Malraux, André  241
Mannerheim, Anastasia  223
Mannerheim, August  429
Mannerheim, Carl Gustaf Emil, 

marsalkka  121, 166, 221, 
223, 316–318, 393, 397, 429, 
487, 488

Mannerheim, Sophie  134, 223
Mannerkorpi, Anni  247
Mannerkorpi, Juha  247
Mannerkorpi, Jukka  247
Manner, Pekka Juho  375
Mannes, Eero  477
Mannes (o.s. Halme), Totte  477
Manninen, Ilmari  103
Mansnerus, Onni  224
Manstein, von, komendantti  100
Manzocchi, Diego  431
Mardall-Sjöström, Phyllis  140
Marhein, Henrik  187
Marjamaa, Liisa  224
Markelin, Antero  277, 282
Markkula, Henrik  227
Marks, Satu  164
Martin, Elias  127
Martola, A.E.  219
Marttunen, Risto  286
Mathieu, Mirelle  243
Matinsons, Otto  122
Matthesius,Aaron  127
Mattila, Karita  156
Mattinen, "James"  484
Mattinen, Seppo  446
Maununpoika, Olavi  210, 312
Maupassant, Guy de  213
McCoy, Andy  156
McDonagh, George  166
McEwen, Aila  150, 172
McKechnie  128
McKinney; George  204
Mead, W.R.  130, 166, 167
Mechelin, Henrik Adolf  428
Mechelin, Leo  212, 459, 460
Medici, dé, Cosimo  432
Medley, Raija  150
Meier, Pirjo  345
Meiher-Karjalainen, Liisa  202
Mellema, Thelma  203
Meller, Lars  458
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Mennander, K.F.  453
Meriluoto, Aila  315
Metelinen, Sirkka-Liisa  323
Metelinen, Tarmo  323
Metzger, perhe  322
Michelangelo  451
Miettinen, Maire  220, 228
Mikkola, Jooseppi Julius  118, 

119
Mikkola, majuri  336
Mikszáth, Kálmán  376
Minkkinen, Panu  155
Moilanen, Lauri  187
Molander, Anna  133
Moltesen, Eva  64, 65, 66
Moltesen, tohtori  65
Momma, Abraham  187
Momma, Jacob  187
Monni, David Henrikinpoika  102
Monni, Henrik  102
Monni, Johan  102
Mononen, Leena  207
Monti, Leena  455
Monti, Romano  456
Moore, Henry  336
Moréans  217
Mörne, Håkan  467
Mozart, W.A.  423
Mukkula, Terttu  243
Muller, Tuulikki  234
Munck, Adolph Fredrik  415, 425
Munck, Mimmi  66
Munck, Theodor  66
Munk, Leona  66
Murillo  461
Murtosaari, Jukka  491
Murtovuori, Jussi  234
Mussolini, Benito  430, 431
Mustakallio, Timo  274, 449
Musterhjelm, Hjalmar  253
Musto, Ilpo  161, 165
Mustonen, Ritva  238
Muurman, neiti  236
Myhrberg  494, 495, 496
Myhrberg, August Maximilian  

493, 495, 496
Myllyrinne, Väinö  187
Mägi, Konrad  105
Mäkikangas, Heikki  123
Mäkilä, Otto  224
Mäkinen, Jussi  363
Mäkinen, Timo  156
Mäkiranta, Marja-Liisa  455

N
Needham, Liisa  174
Negrea, Manole  396
Negri di San Pietro, de, Rodolfo  

439
Nejrdi, Fredrik  66
Nejrdi, Liinu  66
Nelson, Jussi  178
Nelson, Neville C.  171, 174
Nelson, Pirkko  160, 174
Neovius, Hildur Johanna  394
Neovius, senaattori  371
Nervander, J.J.  414
Neuman, Hugo  313
Neuvonen, Eero  242
Neuvonen, Pirjo  233, 244
Nevakivi, Jukka  241
Nevanlinna, Rolf  318, 319, 320, 

335, 338, 357
Nichols, Harvey  151
Nieberg, kauppias  100
Niemelä  498
Niemelä, Hannu  341
Niemi, Aukusti Robert  118, 120
Nieminen, Lempi  122
Nieminen, Leo  290
Nieminen, Mirja  198
Nightingale, Florence  159
Niiniluoto, Yrjö  500
Niinimäki, Mikael  452
Nikkilä, Osmo  205
Nisumaa, Jaakko  131
Nisumaa, Kaisa  131
Nisumaa, Olga  131
Njarðvík, Njörður P.  88, 90
Nokelainen, Mika  83
Noponen, Elna  140, 141
Nordman-Salminen, Tellervo  408
Nordman, von, Alexander  253
Nordström, J.J.  212
Novelli, Giovanni  427
Nummelin, Petteri  348
Nurmela, Kari  449
Nurmela, Tauno  429
Nyberg, Rosa  66
Nylander, John  William  498, 499
Nylund, Felix  214
Nylund, Karl-Erik  230
Nyman, Jacob  128

O
Oinonen, Mikko  214
Oinonen, Niittahon-Jussi  29

Ojala, Marko  125
Ojanen, Jussi  432
Ojapelto, Raimo  484, 486
Oker-Blom, Nils  515
Oksa, Aulikki  122
Oksman, Mauno  483, 484, 485
Oksman, Sofia  485
Olavi, Johannes  211
Olavi V  44
Olga, kuningatar  498
Olin, Antero  374
Olli, Kalevi  274
Ollila, Jorma  148
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