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Karjalan Sivistysseura on pal-
kinnut viime vuoden lopus-
sa parhaana graduna Antti 
Makkosen tutkielman, jonka 
hän teki Jyväskylän yliopis-

tossa. Työssä kuuluu tekijän oma ääni, ja 
siirtokarjalaisten jälkeläisenä hänen hen-
kilökohtainen sitoutumisensa tutkimus-
aiheeseen.

Maisteritutkielma Karjalan kuvia – 
Siirtokarjalaisten jälkeläisten tulkintoja 
2010-luvun Karjala-kuvastosta käsittelee 
kysymyksiä, mikä on Karjala ja ketkä ovat 
karjalaisia. Se antaa myös hyvän katsauksen 
valokuvien käytöstä tutkimusaineistona. 
Karjalaa määriteltäessä ollaan tekemisis-
sä historiallisten faktojen lisäksi aina myös 
muistojen ja myyttien kanssa.

Kuva 1: 
Lada ja City-maasturi Sortavalassa

”Kaunis vanha rakennus on uusittu hie-
noksi. Ison mustan auton omistajalla on 
ollut varaa laittaa talo lähes kuntoon. Kel-
tainen auto muistuttaa entisestä Neuvosto-
liitosta. Joku saisi viedä pois paikkoja ru-
mentamasta. Mustan auton omistaja voi-
si olla suomalainen, joka laittaa vanhaa 
kotitaloansa kuntoon. Tuskin uusrikkailla 
venäläisillä on halua kunnostaa vanhaa. 
Eivät näe sillä mitään arvoa. Musta auto 
voisi olla myös turistin.” –Nainen, 50–59-
v. Uukuniemi

Karjala on monitasoinen, moniaikainen 
ja monimutkainen käsite, jota ovat vuo-

rotellen yrittäneet määritellä esimerkiksi 
valtiot, tutkijat, taiteilijat ja alueen asuk-
kaat. Karjalan moninaisuus tekee siitä sa-
manaikaisesti haastavan, mutta palkitsevan 
tutkimuskohteen.

Omaa Karjala-kiinnostustani on oh-
jannut Sortavalaan johtava sukutaustani. 
Uskon karjalaisen identiteetin tarttuneen 
mummolasta, jossa vietin lapsena paljon 
aikaani. 

Omassa kasvuympäristössäni Karjalaa 
muisteltiin nostalgisesti, muttei katkeras-
ti. Mielsin Karjalan joksikin kaukaisek-
si paikaksi, joka on jossain muualla kuin 
Suomessa.

Myöhemmin koen löytäneeni Karja-
lasta itselleni henkisen kodin, jonka rajoja 
ei voi piirtää kartalle. Tunnen Karjalan ja 

Valokuvaaja Antti Makkonen 
tutki maisterintutkielmassaan 
Karjalan erilaisia ulottuvuuksia.

karjalaisuuden antaneen minulle paljon 
henkisiä voimavaroja, ja sytyttäneen mi-
nussa kiinnostuksen tutkia myös muiden 
siirtokarjalaisten jälkeläisten tuntemuksia.

Ensikosketukseni Venäjän Karjalaan oli 
keväällä 2017 tehty Petroskoihin ja Sor-
tavalaan suuntautunut opinto- ja valoku-
vausmatka. Suunnitelmanani oli kuvata 
ja tutkia rajantakaista Karjalaa mahdolli-
simman objektiivisesti ja avoimin mielin, 
välttäen turhaa rappioromantiikan koros-
tusta ja epäkohtiin takertumista.

Heti rajanylityksen jälkeen kävi kuiten-
kin selväksi, että olin ollut sangen idealis-
tinen ja naiivi. 

Erot suomalaisen infrastruktuurin ja 
Venäjän arkitodellisuuden välillä olivat il-
meisiä. Tie oli täynnä ammottavia monttuja 

ja tulliaseman kupeessa sijainnut tupak-
kakauppa ja rahanvaihtopiste nuhjuinen 
ja epäilyttävä. 

Lohduttomasta näkymästä huolimatta 
tunsin sisälläni jotain yllättävää.

Heti Karjalan tasavaltaan saavuttuani 
koin itselleni ennestään vierasta kotiinpa-
luun tunnetta. Tuntemus oli hyvin vahva 
ja häkellyttävä ja jouduin hyväksymään, 
että aistin aluetta karjalaisena enkä pelkäs-
tään puolueettomana tarkkailijana. Mat-
kan edetessä kiinnitin paljon huomiota 
siihen, minkälaisia tuntemuksia eri paikat 
itsessäni aiheuttivat ja kuinka nämä tunte-
mukset vaikuttivat siihen, mihin kamerani 
kohdistin. Matkan valokuvat olivat esillä 
näyttelyssä Karjalaisilla kesäjuhlilla Jyväs-
kylässä kesäkuussa 2017.

Tutkielmani aineistona käyttämäni viisi 
kuvaa valikoituivat näyttelykuvien joukos-
ta osittain niiden henkilökohtaisen mer-
kityksen vuoksi. 

Halusin tutkia sitä, välittyykö kuvista 
myös toisille samat kokemukset, joita olin 
kuvatessani tuntenut. Osan kuvista taas 
valitsin niiden näyttelyssä saaman huo-
mion perusteella. 

Kummassakin tapauksessa minua kieh-
toi selvittää, millaisia tulkintoja vastaajat 
kuvista muodostavat ja löytyisikö niistä 
selkeitä teemoja. Kuvia tulkittiin sekä yk-
sittäisillä sanoilla että laajemmin avoimil-
la vastauksilla.

Karjala, 
rakas 
utopia

uuu



N:o  1–2 N:o  1–212 132019 2019

Gradukilpailun erinomaisten ehdok-
kaiden joukosta Karjalan Sivistysseu-
ran hallitus palkitsi Antti Makkosen 
Jyväskylän yliopiston kulttuuriym-
päristön tutkimuksen maisteriohjel-
massa tehdyn pro gradu -tutkielman 
Karjalan kuvia, siirtokarjalaisten jäl-
keläisten tulkintoja 2010-luvun Kar-
jala-kuvastosta.

Makkosen tutkimuksessa on ky-
sytty siirtokarjalaisten jälkeläisiltä, 
mitä he näkevät Venäjän Karjalas-
ta otetuissa valokuvissa ja millaisia 
tuntemuksia kuvat heissä herättävät. 
Tuntemuksiaan on kertonut monta 
sataa henkilöä.

Työ käsittelee muuttuvaa Karja-
la-kuvaa, eli miten uudet sukupolvet 
kokevat Karjalan, ja tutkimus tuo si-
ten karjalaisuuden käsittelyn nyky-
päivään. Gradu käsittelee kysymyksiä 
siitä, mikä on Karjala ja ketkä ovat 
karjalaisia, ja se antaa myös hyvän 
katsauksen valokuvien käytöstä tut-
kimusaineistona.

Laaja aineisto on onnistuttu ko-
koamaan yhteen sanapilviksi, jois-
sa korostuvat sanat, jotka vastaajille 
ovat yleisimmin tulleet kuvista mie-
leen. Työn ansioita ovat karjalaisuu-
den käsitteen pohdinta, ajankohtai-
suus ja kriittinenkin suhtautuminen 
karjalaisuuden ilmentymiin. Tekijän 
oma innovatiivisuus tutkimushank-
keen suunnittelussa ja toteuttamises-
sa on ilmeinen.

Tulokset nostavat, ehkä odotetus-
tikin, esille nostalgisen Karjala-ku-
van, eli vastaajien mielestä suoma-
laisuuden aika oli Karjalassa hyvä. 
Tekijä käsittelee sopivan kriittisesti 
tutkimukseen osallistuneiden asen-
teita. Tekstissä kuuluu tekijän oma 
ääni ja, siirtokarjalaisten jälkeläise-
nä, henkilökohtainen sitoutuminen 
tutkimusaiheeseen. Tulosten tarkas-
telu on silti objektiivinen.

Määräaikaan mennessä saapui 
kaikkiaan neljä ehdotusta, jotka 

edustivat eri yliopistoja ja tieteena-
loja sekä Suomesta että Venäjän Kar-
jalasta. Kaikki opinnäytteet olivat 
korkeatasoisia tutkimuksia ja jokai-
nen niistä valotti Karjalan kieltä ja 
kulttuuria sekä niissä tapahtuneita 
muutoksia mielenkiintoisella tavalla.

Karjalan Sivistysseura julkis-
ti 110-vuotisjuhliensa yhteydessä 
vuonna 2016 gradukilpailun kiin-
nostavasta Karjalaa käsittelevästä 
opinnäytetyöstä. Palkinto jaettiin 
viime vuonna toisen kerran ja se 
koski vuosina 2017 ja 2018 valmis-
tuneita töitä.
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Gradukilpailussa 
neljä hyvää 
ehdokasta

suhtautumisessa ei ole mitään väärää, eikä se 
vähennä millään tavalla kokemuksen arvoa 
tai todenperäisyyttä. Toiseksi, utooppiseen 
kokemiseen on selkeä syy. 

Kuva 4: 
Aamuinen aurinko valaisee ikkunaa 
Sortavalassa

”Vastaukseni eivät varmaankaan ole sitä mi-
tä tutkimuksen tekijä ’odottaa’. Näillä kuvil-
la en voi kuvata niitä tuntoja, jotka liittyvät 
oman suvun Karjala-historiaan. Omat vahvat 
tunteeni liittyvät Karjalaan ja sen kokemiseen 
oman taustani syntysijoina. Useamman kerran 
vuosikymmenten aikana Karjalassa käyneenä, 
olen nähnyt nykyisen elämän menon alueella. 
Tunnen oloni kotoisaksi suvun kotipaikoilla, 
siellä metsän siimeksessä, lähipeltojen laitamil-
la. Isän kotipaikan omenapuuna löytämises-
sä, viimeisten tiilien löytämisessä savupiipun 
kohdalla, kivetyn kellarikuopan laidalla. Ne 
ovat henkilökohtaisia, eivät yleiskuvien va-
rassa.” –Nainen 60–69-v. Rautu

Tunneperäinen kokemus, joka näyttäytyy nos-
talgisena ja haikeana ja toisinaan katkerana 
ja vihaisena, juontuu kulttuurisesta traumas-
ta. Se syntyy jostain kauheasta tapahtumasta, 
joka on muuttanut yhteisön ajatusta tulevai-
suuden identiteetistään perustavanlaatuisesti.

Kulttuurinen trauma vaatii syntyäkseen 
tapahtumien ketjuja, kokijoita ja tulkitsijoita. 
Traumalle on myös ominaista, että se siirtyy 
jälkipolville. Tästä seuraa, että ihmiset tuntevat 
olevansa osa tapahtumien ketjua, vaikka eivät 
olisikaan eläneet traumaattista tilannetta itse.

Jokainen sukupolvi pyrkii määrittämään 
omaa suhdettaan yhteisön tarinaan ja yhtei-
seen historiaan. 

Trauman kokenut yhteisö pyrkii kuitenkin 
usein ennemmin osoittamaan trauman ole-
massaolon, kuin korjaamaan sitä. Siirtokar-
jalaisten kohdalla tämä näkyy nojautumisena 
yhteisölliseen selviytymistarinaan trauman 
käsittelyn sijaan.

Kodittomuuteen ja koti-ikävään, katkeruu-
teen, kaihoisaan nostalgiaan ja ehdottomaan 
arvostukseen liittyvät tulkinnat ovat kaikki 
tapoja ymmärtää ja käsitellä omien vanhem-
pien ja isovanhempien kokemaa traumaattista 
menetystä. Ne ovat utooppisesta luonteestaan 
huolimatta kokijoilleen totta.

ANTTI MAKKONEN

Kirjoittaja on äänekoskelaislähtöinen ja kar-
jalaistaustainen valokuvaaja ja tutkijanalku, 
jonka omakin Karjala-kuva on nostalginen.

Kuva 2: 
Karjalansilta Sortavalassa

”Syntymäkaupunkini Karjalan silta on kuin 
yhdysside juurilleni, josta minulla ei ole oma-
kohtaisia muistoja vuodelta1944. Kaupunki on 
kuitenkin kuten Karjala osa minua.” –Nainen, 
yli 70-v. Impilahti, Salmi, Sortavala, Sortava-
lan mlk. & Uukuniemi 

Keräsin vastauksia tutkimukseeni nettikyse-
lyn avulla. Osallistumisen edellytyksenä oli, 
että vähintään yksi vastaajan isovanhemmis-
ta tai vanhemmista oli syntynyt rajantakai-
sen Karjalan alueella. Vastauksiaan kyselyyn 
antoi lyhyessä ajassa yli 400 siirtokarjalaisten 
jälkeläistä ja jouduin sulkemaan sen, etten 
hukkuisi aineistoni sekaan.

Huomionarvoista oli myös se, että vastaa-
jien sukujuuret kattoivat lähes koko rajan-
takaisen Karjalan alueen. Koostin kyselyyn 
vastanneiden tulkinnoista sanapilviä, joita 
myöhemmin tutkin ja analysoin. Tutkimuk-
sen edetessä tulkinnoista nousi esille kolme 
selkeää pääteemaa 1) koti 2) köyhä, ränsisty-
nyt ja menetetty ja 3) vanha, kaunis ja oma.

Kuva 3: 
Kaikkien tulkintojen yhteinen 
sanapilvi

Sanapilvien tarkoituksena on visualisoida 
suurta tekstimassaa. Useimmin sanapilvityö-
kaluun syötetyssä tekstimateriaalissa esiinty-
vät sanat näkyvät sanapilvessä kaikista suu-
rimpina.

Oli kyseessä sitten mikä tahansa kolmesta 
pääteemasta, on selkeää, että vastaajien suh-
tautuminen Karjalaan on vahvasti tunnepi-
toista. Karjala näyttäytyy samaan aikaan kau-
niina ja ränsistyneenä, omana ja menetettynä.

Karjalaan kaivataan ja sitä kaivataan ta-
kaisin. Tarkemmin sanottuna: Karjalan mie-
likuvaa kaivataan takaisin. Karjalaa sellaisena, 
kuin se koetaan mielikuvissa, ei ole koskaan 
ollut olemassakaan. 

Kyse on utopiasta, joka on Karjala-yhtei-
sön yhteisestä tarinasta punottu ja myyttien 
kirjailema. Utooppinen luonne näkyy esimer-
kiksi siinä, että suomalaisvaikutteet Karjalassa 
nähdään yksinomaan positiivisena ja kaikki 
venäläinen negatiivisena.

Karjalaan tunsivat kaipausta myös sellai-
set vastaajat, jotka eivät olleet siellä koskaan 
itse käyneetkään. Ymmärrän, että väite Kar-
jalan utooppisuudesta saattaa tuntua äkkisel-
tään jopa loukkaavalta ja siksi olen pyrkinyt 
avaamaan sitä. Ensinnäkin tunneperäisessä 
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