
Pohjalainen.fi

http://www.pohjalainen.fi/arc_article.jsp?article=392008 (1 / 3) [29.1.2009 17:28:05]

Kirjaudu | Rekisteröidy | Unohditko salasanasi? | Osta lukuaikaa tekstiviestillä

Vaasassa 29.1 2009 Nimipäivä: Valtteri

● Arkistohaku

Takaisin hakutuloksiin

Yleisöltä
Evakkojen sijoittuminen

tiistai 27.01.2009

Aina ajoittain kirjoitetaan lehtien palstoilla karjalaisen siirtoväen sijoittumisesta 
sodanjälkeiseen Suomeen. Lauantaina 24.1 sanomalehti Pohjalaisessa otsikolla 
Rantaruotsalaiset ja evakot vakuutettiin sitä, kuinka hyvin ruotsinkielinen Suomi otti 
evakot hyvin vastaan. On lievää yleistämistä kertoa asiasta näin. 

Niin suomenkielisten kuin ruotsinkielisten keskuudessa oli niitä, jotka ottivat 
suomalaiset Karjalan evakot hyvin vastaan, mutta kumpienkin joukossa oli myös 
niitä, jotka ottivat heidät huonosti vastaan.

Faktaa on se, että ruotsinkieliselle rannikolle ei saanut Maanhankintalain (MHL) 
perusteella perustaa siirtoväelle tiloja. Vapaalla kaupalla sai sentään ostaa tilan 
myös rannikkoseudulla. Tämä ns. ruotsalaisalue alkoi Kokkolan yläpuolelta ja päätyi 
Kristiinankaupungin alapuolelle. Toinen vastaava ruotsalaisalue löytyy Etelä-
Suomen rannikolta.

Siirtoväen sijoitussuunnitelma koski varsinaisesti vain maatalousväestöä eli 
asuntoviljelystilaan oikeutettuja maanviljelijöitä. Heitä oli siirtoväestä 35 prosenttia. 

Arkiston ohjeet 

Arkistosta on haettavissa Pohjalaisen verkkolehdessä 
julkaistuja juttuja 15.9.1999 lähtien. Verkkolehdessä on 
julkaistu lähes kaikki painetun lehden jutut. 

Arkiston käyttö on säästö- ja opiskelijatilaajille 
veloituksetonta. Muille arkisto maksaa 10 €/kk (sis. alv 
22%)

Haku ilmestymispäivän mukaan

Voit hakea tietyn ilmestymispäivän kaikkia 
verkkolehdessä julkaistuja juttuja. Ylemmässä 
valikossa on pikalinkit 20 viimeisimpään päivään tai voit 
valita alemmasta valikosta haluamasi päivämäärän.

Hakutuloksessa näet jutun otsikon yhteydessä, millä 
osastolla se on verkkolehdessä julkaistu. 

Tekstihaku

Voit syöttää hakusana-kenttään skandinaavisia 
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● Yhteystiedot
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Kaikkiaan Karjalan työikäisestä väestöstä 56 prosenttia sai tuohon aikaan maa- ja 
metsätaloudesta elantonsa. 

Siirtoväen sijoitusalueen pohjoisrajana pidettiin Haapamäki-Kajaani-linjaa. 
Vapaaehtoisesti karjalaisia siirtyi toki pohjoisemmaksikin. Kannaksen viljelijät 
pyrittiin sijoittamaan myös yhtä etäälle Helsingistä kuin heidän tilansa olivat 
sijainneet Viipurista. Vastaavalla tavalla Laatokan Karjalan viljelijöiden 
sijoittamisessa pyrittiin samalle etäisyydelle Jyväskylästä kuin heidän tilansa olivat 
olleet Sortavalasta. 

Siirtoväen sijoitussuunnitelmissa pyrittiin siihen, että samalta seudulta kotoisin olleet 
karjalaiset pääsivät asumaan lähelle toisiaan. Niinpä esimerkiksi Kouvolan lähelle 
Valkealan kuntaan muodostui jopa uusia kannakselaiskyliä. Sijoitussuunnitelma 
tähtäsi myös siihen, että uuden kotipaikan tuli vastata mahdollisimman paljon 
entistä kotiseutua niin taloudellisilta edellytyksiltään, luonnoltaan kuin 
liikenneyhteyksiltäänkin.

Kannaksen karjalaisten pääetappeina olivat jatkosodan jälkeisellä toisella 
evakkomatkalla Uudenmaan, Kymen, Hämeen sekä Turun ja Porin läänit. Läntisen 
Kannaksen väkeä sijoitettiin suomenkieliselle etelärannikolle ja muualta 
Kannakselta tulevia mm. Pohjois-Kymenlaaksoon ja Hämeeseen. Laatokan 
Karjalan ja Raja-Karjalan asukkaita sijoitettiin Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja 
Pohjois-Karjalaan.

Niin sanottu ruotsalaispykälä, jonka mukaan suomenruotsalaisilta alueilta ei saanut 
lunastaa maata siirtolaistiloja varten, hankaloitti varsinkin uusien kalastustilojen 
luomista. Näin siirtokarjalaisista kalastajista tuli eräs kaikkein eniten vääryyttä 
kärsinyt osa evakoista. 

Siirtokarjalaisten lähetystö tapasi vuonna 1949 valtioneuvostossa pääministeri K. A. 
Fagerholmin, mutta asialle ei voitu enää mitään. 

Seppo Rapo Evakkojen jälkeläinen Luovutettukarjala.fi Internet-sivujen toimittaja 
Vaasa

Takaisin hakutuloksiin 

Kerro kaverille Tulosta

merkkejä ja numeroita, yhden tai useamman sanan tai 
fraasin lainausmerkkien sisällä. Merkkejä tulee olla 
vähintään 3. 

Huom! Jos haet erisnimeä, kirjoita sana isolla 
alkukirjaimella. Esim. Vaasa ja vaasa ovat eri sanoja. 

Hakua voit rajata kohdistamalla sen tiettyihin osastoihin 
tai aikaväliin. 

Järjestä hakutulokset

Hakutulokset voit järjestää osumatarkkuuden mukaan 
tai aikajärjestykseen. 




