”Olkaamme veljiä vieraalla maaperällä
Oulun Karjalaseura vuosina 1940-2015”
Oulun Karjalaseuran tilaama historiateos, kirjoittajana FM Karoliina Kemppainen, julkistettiin
seuran 75-vuotisjuhlassa 31.10.2015.
Ennen 70-vuotisjuhlia seurassa käynnistettiin hanke kattavan ja laajan historiateoksen
kirjoittamiseksi. Tehtävä annettiin osaaviin käsiin Oulun Yliopistolle. FT Reija Satokangas otti
ohjatakseen opinnäytetyön, jonka tekijäksi tuli fil. yo. Karoliina Kemppainen. Hänen pro gradu -tutkielmansa Olkaamme veljiä vieraalla maaperällä hyväksyttiin toukokuussa 2013 parhaalla
arvosanalla.
Oulun Karjalaseuran 75-vuotisjuhlien alla hallituksessa syntyi ajatus tutkielman muokkaamisesta
kirjaksi. FM Karoliina Kemppainen lupautui tehtävään keväällä 2015.
Nyt käsissämme on upea teos.
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Otteita puheenjohtaja Ahti Pyörnilän kirjaan kirjoittamasta esipuheesta ja kirjan kirjoittajan FM
Karoliina Kemppaisen johdanto-osasta.
”Valmistunut historiakirja ei ole vain muistelutarinoiden kooste. Se pohjautuu yliopistolliseen tutkimukseen ja sisältää
sen vuoksi myös johtopäätöksiä ja pohdintaa seuran toiminnassa ja koko karjalaisessa identiteetissä tapahtuneissa
muutoksista. Kirja on kunnianosoitus kaikille sotien seurauksena kotinsa jättämään joutuneille karjalaisille ja erityisesti
niille, jotka aloittivat uuden elämän Oulussa ja lähialueilla” Ahti Pyörnilä

*****
”Oulun Karjalaseuran historia kertoo omalta osaltaan sotienjälkeisen Suomen tarinaa. Seura perustettiin pian talvisodan
päätyttyä vuonna 1940 luovutetusta Karjalasta Ouluun muuttaneen siirtoväen yhteisöksi ja edunvalvojaksi. Kirja
käsittelee seuran toiminnan muutoksia vuosikymmenten aikana, evakkojen oululaistuessa ja sopeutuessa uudelle
paikkakunnalle.
Varsinaisen toiminnan ohella minua on kiinnostanut, miten seuran toiminta on kulloinkin ilmentänyt karjalaisten
käsityksiä karjalaisuudesta ja sen merkityksestä. Tätä tutkin analysoimalla, millaiset toimintamuodot ovat painottuneet
eri aikoina ja millaisin sanankääntein on käsitelty karjalaisuutta. Juuri tämä näkökulma auttaa ymmärtämään, miksi
karjalainen järjestötoiminta on jatkunut vuosikymmeniä sen jälkeenkin, kun välitön uudessa elämäntilanteessa
selviytymisen tarve on väistynyt.
Tutkimusta syntyy, kun hahmotetaan suuret kehityslinjat sekä saadaan vastauksia kysymykseen miksi. Tässä
tutkimustyössä tavoitteenani on ollut kirjoittaa yhdistyshistoria, joka nousee yksittäisten tapahtumien ja
pöytäkirjapykälien tasolta ilmiöiden tasolle kuvaten karjalaisten henkistä matkaa rakkailta kotiseuduilta 2000-luvun
Suomeen. Toivon, että tutkimukseni kertoo jotain oleellista karjalaisuudesta kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle.”
Karoliina Kemppainen

