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Pakkomuuttoja kokeneiden lapset
• Sotaan liittyviä tapahtumia, erityisesti väkivaltaa,
kokeneilla lapsilla enemmän mielenterveysongelmia
•

Tärkeää myös: Mitä tapahtui ennen sotaa/traumaattisia tapahtumia? Millaisia,
kuinka paljon ja kuinka pitkäkestoisia sotaan liittyvät kokemukset olivat? Miten
asettautuminen uuteen maahan sujuu (sosiaalinen tuki, syrjintä, hallinnolliset
prosessit)? Miten vanhemmat voivat ja käsittelevät omaa/perheen menneisyyttä?

• Pakkomuuttoja kokeneille syntyneet lapset ja heidän
lapsensa
•
•

Traumaattisia tapahtumia kokeneiden vanhempien lapset (toinen sukupolvi)
kärsivät muuta väestöä useammin mielenterveyden ongelmista
Traumaattisten kokemusten kielteisiä vaikutuksia mielen hyvinvoinnille voidaan
nähdä vielä kolmannessa sukupolvessa
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Ylisukupolviset siirtymät
• Vanhempien mielenterveysongelmat, elämänhallinta, lapsi-vanhempi
suhde (kommunikointi perheessä, vanhemmuuden käytännöt,
vanhempien emotionaalinen saatavuus)
• Muistelu ja hiljaisuus
•
•

Vanhempien vaikeneminen ja aiheen välttely voivat näkyä jälkeläisten mielen
hyvinvoinnissa
Vaikeneminen voi johtaa tilanteeseen, jossa jälkeläisillä on jonkinlaista tietoa
perheen historiasta ja vanhempien tai isovanhempien traumaattisista
kokemuksista, mutta se on jäsentymätöntä

• Vanhempien/isovanhempien kokemukset voivat olla myös kantava
voima, resurssi, motivaation lähde
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Postmemory-tutkimushanke
• Johanna Leinonen
• Outi Kähäri (haastattelut)
• Elina Turjanmaa (kysely)
• Kristel Edelman (2021)
• Rahoittaja Suomen
Akatemia (2019-2023)

• https://postmemories.com
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Inkerinmaa ja inkeriläisten pakkomuutot
•

Inkeriläiset/inkerinsuomalaiset 1600luvulla nykyisen Pietarin ympäristöön
muuttanutta suomensukuista väestöä

•

Suomalaisen identiteetin ylläpitäminen
evankelisluterilaisten seurakuntien ja
suomenkielisen koululaitoksen kautta

•

Raja-alue, jonka asukkaat kärsivät
1900-luvun alkupuolen sosiaalisista ja
poliittista myllerryksistä (Venäjän
vallankumous, maatalouden
kollektivisointi, etniset puhdistukset,
karkotukset, väestönsiirrot,
inkeriläisyhteisöjen hajoaminen)

•

WWI: Inkerin pakolaiset, n= 8500 (n.
3000 jäi Suomeen)

•

WWII: Siirtoväki, n= 63 000 (n. 8000 jäi
Suomeen, noin puolet heistä Ruotsiin)

Kuva: Lähde: Kansallismuseo, YLE https://yle.fi/uutiset/3-11172061
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Tutkimuksen osallistujat
• Kesällä 2021 inkeriläisten Suomessa asuvilta jälkeläisiltä
kerätty kyselyaineisto (n=650, vastausprosentti 52)
• Kolme pakkomuuttosukupolvea
• WWI kolmas sukupolvi
(n=159, keski-ikä 66 vuotta, 50 % naisia)
• WWII toinen sukupolvi
(n=282, keski-ikä 65 vuotta, 71 % naisia)
• WWII kolmas sukupolvi
(n=209, keski-ikä 38 vuotta, 69 % naisia)
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Vanhempien/isovanhempien sotakokemukset,
muistelu ja mielen hyvinvoinnin osa-alueet
• Vanhempien ja/tai isovanhempien traumaattisista
sotakokemuksista kysyttiin 16 väittämän avulla
• Ovatko vanhemmat välttäneet puhumasta
inkeriläistaustasta ja siihen liittyvistä asioita?
• Mielen hyvinvointi: Psyykkinen kuormittuneisuus
(masennus ja ahdituneisuus), elämänlaatu,
koherenssin tunne, yksinäisyys
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Tutkimuksen tuloksia
1) Inkeriläistaustaisten mielen hyvinvointi ei eroa tai on hieman
parempi verrattuna koko väestöön Suomessa
2) Vanhempien/isovanhempien sotaan ja vainoon liittyvistä
traumaattisista kokemuksista raportoitiin laajasti – yhteydessä
mielen hyvinvointiin toisessa sukupolvessa
3) Vanhempien inkeriläistaustasta vaikeneminen yhteydessä
heikompaan mielen hyvinvointiin – erityisesti koherenssin tunne
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1) Inkeriläistaustaisten mielen hyvinvointi
verrattuna koko väestöön
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2) Vanhempien traumaattiset
sotakokemukset
• Raportoitiin laajasti aineistossa (keskim. 8
tapahtumaa toisessa sukupolvessa, 5-6 tapahtumaa
kolmansissa sukupolvissa)
• Kolme väittämistä koskivat sodanjälkeisiä tapahtumia

• Yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen
toisessa sukupolvessa
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Kokivatko vanhempanne ja/tai isovanhempanne sota-aikana tai sen jälkeen
syrjintää Suomessa?, %
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3) Vanhempien inkeriläistaustasta
vaikenemisen yhteys mielen hyvinvointiin
• Vanhempien
inkeriläistaustasta
vaikeneminen yhteydessä
heikompaan koherenssin
tunteeseen toisessa ja
kolmansissa sukupolvissa

Vanhempien inkeriläistaustasta
vaikenemisen yhteys koherenssin
tunteeseen
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• WWI kolmannessa
sukupolvessa myös
heikompaan elämänlaatuun ja
korkempaan psyykkiseen
kuormittuneisuuteen

23
13
Toinen sukupolvi WWII Kolmas sukupolvi WWII Kolmas sukupolvi WWI

Kyllä

Ei

Oulun yliopisto

Yhteenveto: Pakkomuuttojen jälkimuisti ja
jälkeläisten mielen hyvinvointi
• Pakkomuuttojen jäljet näkyvät perheissä vuosisata
myöhemmin – eivät selitä kaikkia ongelmia
• Olot Suomessa muuton jälkeen muokkasivat osaltaan
inkeriläistaustaisten perheiden kokemuksia (vanhempien
kohtaama syrjintä yhteydessä toisen sukupolven mielen
hyvinvointiin!)

• Perheessä tapahtuva muistelu voi edistää mielen hyvinvointia
• Perheen pakkomuuttohistoriaan tutustuminen voi edistää
mielen hyvinvointia
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