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Kirja on omistettu  
itsenäisen Suomen puolustajille ja rakentajille.
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Lukijalle

Tämä kirja kertoo sodanjälkeisen rakentamisen vaiheista, 

yhteistyöstä ja sopeutumisesta uusiin oloihin. 

Kun toinen maailmansota päättyi, 

Suomi menetti Neuvostoliitolle isoja maa-alueita  

Karjalasta, Petsamosta ja Sallasta. 

Lisäksi Porkkala jouduttiin vuokraamaan 50 vuodeksi.

 

Menetettyjen alueiden asukkaat siirrettiin muualle Suomeen.

Heidän elämänsä täytyi järjestää uudelleen. 

Lisäksi rauhanehtojen mukaan Suomen oli maksettava suuret 

sotakorvaukset. 

  

Sodan jälkeen rakentaminen oli vilkasta. 

Usein elämä oli raskasta ja kaikesta oli pulaa,

mutta yhdessä haluttiin mennä eteenpäin. 

Sodan kokenut kansa uskoi parempaan tulevaisuuteen. 
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Kärryihin on pakattu tarpeellisia tavaroita. 

Viimeisen kerran kotiovella
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Lähtö
Kesällä 1944 Suomen itsenäisyydestä käytiin 

ratkaisevia puolustustaisteluja itärajalla.

Kun suomalaiset sotilaat joutuivat vetäytymään, 

oli alueiden asukkaidenkin jätettävä kotinsa.

Sota-alueilta siirrettiin ihmisiä turvaan muualle Suomeen. 

Heitä kutsuttiin evakoiksi.

Yli 400 000 suomalaista menetti kotinsa.

Suurin osa heistä oli karjalaisia, joista moni 

menetti kotinsa lisäksi työnsä ja toimeentulonsa. 

 

Evakkomatkan aikana nälkä, kylmyys ja väsymys

olivat usein evakon seurana. 

Kun koti jäi taakse, edessä oli tuntematon tulevaisuus. 
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Matkalla pysähdyttiin tien viereen syömään ja lepäämään. 

Monilla oli karjaa, joka otettiin mukaan. 
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Evakkomatkalla
Evakkomatkalle lähdettiin monella tavalla.

Junat olivat täynnä ihmisiä ja tavaraa.

Tavaravaunuissa kuljetettiin lehmiä ja hevosia. 

Monet vapaaehtoiset auttoivat kuljetuksissa, 

huolehtivat lapsista ja jakoivat ruokaa. 

Matkalla oli myös vaarallisia hetkiä.

Kun rautateitä pommitettiin, junien täytyi pysähtyä. 

Matkustajat pakenivat metsän suojiin. 

Matkaan kului paljon aikaa. 

Evakot odottavat kuljetusta.
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Karjalaislapset saavat maitoa Lotta Svärd -järjestön 
vapaaehtoisilta työntekijöiltä. 
Järjestön jäseniä kutsuttiin lotiksi. 
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Sisävesien höyrylaivat kuljettivat evakkoja.
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Naiset ja lapset pääsivät ensimmäisinä veneeseen. 

Monet kävelivät pitkiä matkoja tai matkustivat hevoskyydillä. 
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Lepoa ja suojaa
Levähdyspaikoilla jaettiin ruokaa.  

Evakoiden ensimmäisiä majoituspaikkoja olivat  

koulut, työväentalot ja muut isot rakennukset. 

Kun suuri joukko ihmisiä siirtyi nopeasti paikasta toiseen,  

tuli tilasta pulaa. 

Helsingissä majoitettiin ihmisiä myös pommisuojiin. 

Levähdyspaikalla.
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Porkkala
Porkkala oli rauhanehtojen mukaan vuokrattava Neuvostoliitolle. 

 Asukkaille annettiin kymmenen päivää aikaa lähteä kodeistaan. 

Alueeseen kuului osia muun muassa Kirkkonummesta,  

Siuntiosta ja Inkoosta. 

Asukkaat sijoitettiin lähinnä eteläiseen Suomeen. 

Porkkalasta tuli Neuvostoliiton armeijan sotilastukikohta, 

joka sijaitsi Suomen alueella. 

Se herätti levottomuutta suomalaisissa. 

Porkkalan vuokra-aika oli 50 vuotta. 

Porkkala kuitenkin palautettiin jo vuonna 1956. 

Osa asukkaista palasi entiselle kotiseudulleen palautuksen jälkeen.
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Elämää Porkkalassa ennen vuokra-aikaa.
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Porkkalan vuokra-alue 
1944-1956

Degerby

Porkkalan 
vuokra-alueen 
raja

Inkoo

Siuntio

Mustio
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Kirkkonummi

ESPOO

Porkkala

Upinniemi

Pikkala
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Jännittynyt ilmapiiri
Heti sodan jälkeen ilmapiiri Suomessa oli pelokas ja levoton. 

Rauhanehdot tuntuivat raskailta. 

Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ollut. 

Sodan voittajan mukaan oli toimittava. 

 

Sodan voittajavaltiot valvoivat rauhanehtojen toteutumista. 

Suomessa oli voittajavaltioiden tarkkailijoita, 

joista suurin osa oli Neuvostoliitosta. 

 

Suomalaiset päättäjät ymmärsivät, 

että työn ja oman kodin saaminen auttaisi 

suomalaisia eteenpäin ja rauhoittaisi ihmisten mieliä. 
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Siirtoväki
Menetettyjen alueiden suomalaisia kutsuttiin siirtoväeksi. 

Heille alettiin järjestää asuinpaikkoja muualta Suomesta. 

Asuntopula haluttiin ratkaista nopeasti. 

Poliitikot laativat pikaisesti lakeja asian hoitamista varten. 

 

Valtio, kunnat ja seurakunnat luovuttivat maata asutustoimintaan.

Monet maanviljelijät myivät maitaan vapaaehtoisesti. 

Sodan aikana oli syntynyt halu tehdä yhteistyötä.

Kaveria ei jätetty rauhan aikanakaan. 

Siirtoväki jaettiin eri kuntien alueille. 

Hämeeseen ja Länsi-Suomeen tuli paljon uusia asukkaita. 

Usein samasta kylästä lähteneet pääsivät lähelle toisiaan. 
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Helsinki

Hanko Porkkalan 
vuokra-alueen raja

Uudennmaan lääni 69801
Turun ja Porin lääni  67922
Hämeen lääni 73812
Kymen lääni 42264
Mikkelin lääni 25051
Kuopion lääni 50484
Vaasan lääni 35142
Oulun lääni 13279
Lapin lääni 8003

Kartta siirtoväen 
asutuksesta
Suurin osa siirtoväestä asutettiin  
Hämeeseen, Länsi-Suomeen ja  
eteläiseen Suomeen.

Uudenmaan lääni 
69801

Turun ja Porin 
lääni  
67922

Hämeen lääni 
73812

Vaasan lääni 
35142

Ruotsinkielisen 
alueen raja

Po
hj

an
 la

ht
i
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SUOMI

Sortavala

Pietari

Viipuri

Käkisalmi

Kollaa

Helsinki

Karjala

Laatokka

Suomen lahti

Kuopion lääni 
50484

Uudenmaan lääni 
69801

Hämeen lääni 
73812

Kymen lääni 
42264

Mikkelin lääni 
25051

Vaasan lääni 
35142

Oulun lääni 
13279

Lapin lääni 
8003

NEUVOSTOLIITTO

NEUVOSTOLIITTO
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Uusi tilanne
Monet kotinsa menettäneet olivat maanviljelijöitä,

joiden pellot jäivät rajan taakse.

Myös kalastajat menettivät kodin lisäksi työnsä. 

Karjalan järvistä oli saatu paljon kalaa. 

Osa kalastajista muutti Suomen suurien järvien lähelle.

Meren lähellä olevat ruotsinkieliset rannikkopitäjät eivät halunneet

ottaa suomenkielisiä evakkoja vastaan.

Ruotsin kielen asema olisi heikentynyt, jos paikkakunnalle 

olisi muuttanut paljon suomenkielisiä. 

Monelle kalastajalle maanviljelijäksi ryhtyminen oli ainoa vaihtoehto.  

Laatokka on iso järvi, ja puolet siitä oli kuulunut Suomelle. 

Järvi jäi kokonaan uuden rajan taakse. 
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Laatokka.
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Väliaikainen asuminen
Aluksi evakot asuivat väliaikaisissa tiloissa usein paikallisten 

asukkaiden luona.

Asuinpaikkojen järjestäminen vaati kaikilta kärsivällisyyttä. 

Myönteinen asenne auttoi sopeutumaan, kun asuttiin ahtaasti. 

Jotkut paikalliset asukkaat suhtautuivat epäluuloisesti tulijoihin,  

mutta monet näkivät asiassa hyviäkin puolia. 

Taloihin saatiin työväkeä ja lapset saivat seuraa. 

Kun työtä oli paljon, ei ihmisillä ollut aikaa muiden arvostelemiseen. 

Entisille kotiseuduille jääneet tavarat kuljetettiin  

myöhemmin omistajilleen.

Kiireessä mukaan oli otettu vain vähän tavaraa. 
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Tavarat odottavat kuljetusta.
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Erilaiset murteet
Eri puolilla Suomea puhuttiin erilaisia murteita. 

Kun esimerkiksi Hämeeseen muutti siirtoväkeä Karjalasta,

ihmiset eivät aina ymmärtäneet toisiaan. 

Erilaiset murteet aiheuttivat joskus hankaluuksia,

kun samat sanat saattoivat tarkoittaa eri asioita.

Itäsuomalaisten tuima tarkoitti suolatonta, 

kun taas lännessä tuima oli liian suolaista.

Keskusteluissa tuli esille paljon uusia sanoja, 

Jotka vähitellen tulivat tutuiksi.
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Metsästä työtä ja turvaa
Metsä on aina merkinnyt suomalaisille työtä ja turvaa. 

Moni sodasta palannut mies pääsi metsätöihin. 

Metsätyömaalla eli savotassa puut kaadettiin

ja niiden oksat ja latvat karsittiin. 

Metsästä tukkipuut kuljetettiin rantaan tai tien viereen  

odottamaan kuljetusta. 

 

Tukkipuut uitettiin jokia pitkin sahoille. 

Kesällä uittotöissä oli paljon miehiä. 

Uittotyö oli raskasta ja usein myös vaarallista.

Sahat tekivät tukeista lautatavaraa. 

Puuta tarvittiin rakentamiseen ja sotakorvausten maksamiseen. 

Suomi maksoi osan sotakorvauksista puutavarana. 

Puusta saatiin myös tuotteita, joita myytiin ulkomaille.



30

Uittotyössä.
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Asutustoiminnan 
järjestäminen

Uuden kodin järjestäminen suurelle ihmisjoukolle oli iso urakka. 

Evakoiden lisäksi muun muassa rintamamiehet, sotalesket ja 

sotaorvot tarvitsivat uuden alun elämälleen.

Siirtoväen asuttaminen sujui melko nopeasti. 

Muutaman vuoden kuluttua moni oli jo päässyt omaan kotiin. 

Asutustoiminnan yksi tarkoitus oli saada ihmiset 

keskittymään tulevaisuuden rakentamiseen. 

Uskottiin, että rintamalla olleelle miehelle

oman kodin rakentaminen toisi tasapainoa elämään. 

Omasta maasta ja kodin rakentamisesta uskottiin olevan apua 

tasapainon löytymiseen. 
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Työtä tehtiin käsin.
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Raivaa ja rakenna
Uusi kotipaikka saattoi olla keskellä metsää.

Raivaaminen aloitettiin puita kaatamalla. 

Puut käytettiin talon rakentamiseen. 

 

Rakentamiseen tarvittiin paljon tavaraa.

Kun kaikesta oli pulaa, 

nauloja, sementtiä, lasia ja tiiliä oli vaikea saada.

Rakentamisessa yksi tärkeä työ oli käytettyjen naulojen oikaiseminen.

Siihen työhön pääsivät perheen lapsetkin osallistumaan.

Syrjässä olevalle rakennuspaikalle tavaroiden kuljetus oli hankalaa. 

Tie oli huono tai sitä ei ollut ollenkaan. 

Kun kuorma-auto jäi kiinni pehmeään maahan, 

tavarat täytyi kantaa perille.
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Pokasaha oli yleinen työkalu rakennuksilla. 
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Maan hankkiminen
Naimisissa olevat rintamamiehet saivat ostaa tontin asutusalueelta. 

Asutusalueita oli eri puolilla Suomea.

Usein tontit muodostettiin jostakin isommasta tilasta. 

Tontteja kutsuttiin myöhemmin rintamamiestonteiksi. 

Tontin saaja maksoi kohtuullisen hinnan tontista. 

Talon rakentaminen täytyi myös itse maksaa. 

Oma koti rakennettiin usein vähitellen oman perheen voimin. 

Isoissa töissä naapurit olivat usein mukana talkoissa. 

Valtio myönsi edullisia lainoja,

mutta kaikille halukkaille ei niitä riittänyt. 

Taloa rakennettiin sen mukaan, miten oli rahaa ja aikaa.
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Erikoisia makuja
Evakot toivat mukanaan uusia ruokalajeja. 

Karjalanpiirakka oli monelle länsisuomalaiselle uusi kokemus.

Myös karjalanpaisti oli vieras ruokalaji lännessä. 

Siirtoväen mukana levisi koko maahan karjalaista ruokakulttuuria, 

johon kuului piirakoiden lisäksi lampaanlihan, metsämarjojen

ja sienien käyttö ruuanvalmistuksessa.

Hämäläiset eivät olleet tottuneet sieniin ja lampaanlihaan.

Sieniä pidettiin myrkyllisinä ja lampaanlihan  

sanottiin maistuvan villasukalta.

Evakoillekin löytyi uusia makuja.

Tomaatti oli uusi makuelämys joillekin evakoille. 

Ajan kuluessa eri alueiden ruokaperinteet ovat sekoittuneet. 
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Nykyisin karjalanpiirakka on kaikille tuttu piirakka.
Usein piirakoita syödään munavoin kanssa. 
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Urheilu yhdistää
Työn lisäksi ihmiset kaipasivat virkistystä.

Urheilusta tuli monille mieluisa harrastus. 

Se myös yhdisti paikkakuntalaisia ja evakoita. 

Suomen suurkisat järjestettiin Helsingissä kesällä 1947.

Se oli suuri urheilu- ja voimistelutapahtuma.

Osallistujia oli paljon eri puolilta Suomea.

Ulkomaisia urheilijoita tuli muun muassa Iranista, Ranskasta,

Tanskasta, Ruotsista ja Neuvostoliitosta.

Kadut olivat täynnä iloista väkeä. 
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Kisoissa oli voimisteluesityksiä. 

Solomon Könönen voitti miesten 10 000 metrin juoksun. 

Suomen suurkisat 1947.
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Rovaniemi nousi raunioista
Kun Lapin sota päättyi, oli Rovaniemestä jäljellä vain rauniot. 

Jälleenrakentaminen aloitettiin heti. 

Rovaniemelle rakennettiin paljon nykyaikaisia taloja.  

Osan taloista suunnitteli Alvar Aalto, 

joka oli kuuluisa suomalainen arkkitehti. 

Rovaniemen uudelleen rakentaminen on hyvä esimerkki 

jälleenrakentamisen tehokkuudesta ja suuntautumisesta tulevaisuuteen. 

Sodan aikana ihmiset eivät voineet matkustella. 

Lapin matkailu alkoi kehittyä voimakkaasti sotien jälkeen. 
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Rovaniemi 1950-luvulla.
Nordean historia-arkisto / ELKA
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Tyyppitalot
Rakentamista varten oli monenlaisia ohjeita eri tyyppisistä taloista. 

Taloja kutsuttiin tyyppitaloiksi.

Ne oli suunniteltu niin, että tarvittiin mahdollisimman vähän tiiliä,

koska niistä oli pulaa. 

Sen vuoksi monissa taloissa oli keskellä vain yksi 

tiilistä muurattu hormi uunia varten. 

Oman kodin rakentaminen vei paljon aikaa.

Kun miehet kävivät päivisin töissä, iltaisin oli aikaa rakentaa.

Lauantai oli työpäivä, vapaata oli vain sunnuntaisin. 
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Suuret sotakorvaukset
Rauhanehtojen perusteella Suomi joutui maksamaan Neuvostoliitolle

valtavat 300 miljoonan dollarin sotakorvaukset. 

Ne vaativat koko kansalta paljon työtä ja ponnistuksia. 

Sotakorvauksina toimitettiin muun muassa kokonaisia tehtaita,

laivoja, puutaloja, vetureita ja monenlaisia teollisuustuotteita. 

Pienempiä tavaroita kuljetettiin junilla. 

Kaikkiaan Suomi toimitti yli 140 000 junavaunullista 

erilaisia tuotteita Neuvostoliitolle.

Suuresta vaunumäärästä olisi saanut 16 junaa, 

joista jokaisen pituus olisi ulottunut Helsingistä Kemiin asti. 
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Työtä vaneritehtaalla.
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Teollisuus tarvitsi työvoimaa
Sotakorvausten maksamiseen tarvittiin teollisuustuotteita. 

Rajan taakse oli jäänyt useita suuria teollisuuslaitoksia, 

joiden korvaaminen vaati uusien rakentamista.

Teollisuus tarvitsi myös paljon työvoimaa,  

mutta toisaalta ammattilaisista oli pulaa. 

Esimerkiksi laivojen rakentamiseen koulutettiin lisää väkeä. 

Suomen laivateollisuuden kehittyminen alkoi  

sotakorvausvuosien aikana.

Suomeen perustettiin useita telakoita eli laivoja rakentavia 

teollisuuslaitoksia. 

Suomi valmisti sotakorvauksia varten yli 500 alusta. 

Neuvostoliitto määräsi tarkasti laivojen mallin ja jopa värityksen. 

Joskus vaatimukset olivat vaikeita toteuttaa,  

kun materiaaleista oli pulaa.

Vaatimukset kuitenkin täytettiin.
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Laiva telakalla.
Keskusosuusliike Hankkija /ELKA



48

Koneita ja laitteita
Sotakorvauksina toimitettiin monenlaisia uusia koneita ja laitteita, 

joista ei ollut valmiita suunnitelmia. 

Suunnittelijoilla oli kova kiire saada suunnitelmia aikaan. 

Suurien koneiden valmistukseen tarvittiin osia ulkomailta.

Koko Eurooppa kärsi tavarapulasta, 

mutta ajan mittaan tilanne helpottui. 

Naisten työssä käyminen lisääntyi. 

Sodan aikana naiset olivat tottuneet tekemään monia raskaita töitä, 

kun miehet olivat rintamalla. 
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Työtä tehtiin kuutena päivänä viikossa.
Oy W. Rosenlew /ELKA
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Hoitoa ja kuntoutusta
Sodassa haavoittuneet tarvitsivat hoitoa ja kuntoutusta.

Eri puolille Suomea rakennettiin sairaaloita ja hoitolaitoksia. 

Yksi laitoksista oli Kaunialan sotavammasairaala, 

joka perustettiin vuonna 1946.

Edelleen toimivan sairaalan nimi on nykyisin Kaunialan sairaala.

Monet vammautuneet rintamamiehet hankkivat itselleen ammatin

ja pystyivät elättämään itsensä ja perheensä.

Heille oli tärkeää tulla toimeen itsenäisesti.

Sotakorvausten ja jälleenrakentamisen lisäksi vammautuneiden  

hoito ja kuntoutus vaati työtä ja rahaa. 

Sodassa vammautuneista haluttiin huolehtia  

parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Kaunialan sairaala.
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Asutustoiminnan vaikutukset
Kun valtio järjesti mahdollisuuksia oman kodin rakentamiseen, 

se vaikutti monella tavalla ihmisiin ja koko yhteiskuntaan.

Vaikka kansalaisilla oli vaikeuksia, olot säilyivät rauhallisina.

Oma koti merkitsi turvaa ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta. 

Elämä alkoi sujua vähitellen. 

Usein rintamamiestontit olivat isoja. 

Pihoilla oli tilaa kasvimaalle, marjapensaille ja hedelmäpuille. 

Kun kaupoissa oli niukasti tavaraa,

omasta maasta saatu ruoka helpotti arkea. 
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Talot tehtiin puusta. 
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Väki muutti kaupunkeihin
Kaikki eivät halunneet alkaa maanviljelijöiksi, 

vaan moni evakko ja rintamamies halusi muuttaa kaupunkiin.

Osa siirtoväestä järjesti itse asumisensa vuokraamalla tai  

ostamalla asunnon. 

Nuoret, perheettömät rintamamiehet eivät saaneet 

rintamamiestontteja tai rintamamiesasuntoja. 

Monissa kaupungeissa asuntoja oli liian vähän. 

Helsingissä ihmisiä asui pommisuojissa vielä pitkään sodan jälkeen.

Kerrostaloja rakennettiin sen mukaan, miten tavaraa oli saatavilla.
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Kaupunkeihin rakennettiin kerrostaloja.
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Vapaaehtoistyö
Monet avustusjärjestöt olivat toimineet sodan aikana.

Suurin naisjärjestö oli Lotta Svärd -järjestö, jonka jäsenet

toimivat monissa tehtävissä.

Rauhansopimuksen mukaan Lotta Svärd -järjestö täytyi lakkauttaa. 

Ryhmä järjestön jäseniä perusti Naisten huoltosäätiön. 

Sen toimintaan kuului muun muassa perheiden auttaminen

ja avustusten jakaminen opiskelua varten.

Isänmaallinen työ jatkui monella tavalla. 

 

Helsingissä oli huutava pula asunnoista. 

Naisten huoltosäätiö osallistui asuntopulan helpottamiseen

ja rakennutti kerrostalon Helsingin Mannerheimintielle. 

Lisäksi säätiö menestyi monenlaisissa liiketoimissa erittäin hyvin. 

Nykyisin säätiö tunnetaan Lotta Svärd -säätiönä.
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Turussa on lottien työn muistoksi pystytetty patsas. 
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Iloa arkeen 
Lukeminen oli ollut suosittu harrastus jo sodan aikana. 

Se piristi ikävän arjen keskellä.

Sodan jälkeen lukeminen lisääntyi.

Kirjastoista lainattiin paljon kirjoja.

Myös musiikki ja elokuvat toivat iloa arkeen. 

Kotimaiset elokuvat olivat suosittuja.

Kun uusi elokuva ilmestyi, se sai heti paljon katsojia. 

Kun sodanaikainen tanssikielto kumottiin, 

ihmiset kävivät innokkaasti tanssimassa.

Muotitanssina oli jitterbug, joka on vauhdikas paritanssi. 
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Kirjakaupoissa riitti asiakkaita.
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Järjestöjen perustaminen ja 
toiminta

Sotien jälkeen perustettiin useita järjestöjä,

jotka hoitivat rintamamiesten, evakoiden ja 

esimerkiksi sodassa vammautuneiden asioita. 

Karjalan liitto perustettiin säilyttämään karjalaisia perinteitä. 

Järjestön toiminta on alusta alkaen ollut monipuolista ja vilkasta. 

Sotaveteraanijärjestöt huolehtivat veteraanien hyvinvoinnista

ja avustamisesta eri tavoilla.

Kaatuneiden muistosäätiön tehtävänä on säilyttää

muisto isänmaan puolesta kaatuneista. 

Tammenlehvän Perinneliiton tehtävänä on säilyttää  

veteraanien perintö tuleville sukupolville. 

Järjestöjen perinnetyön tarkoitus on muistuttaa meitä 

itsenäisen Suomen säilyttämiseen liittyvistä ihmisistä ja 

tapahtumista.
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Vuosi 1952
Suomalaisille vuosi 1952 oli ilon ja juhlan vuosi.

Seitsemän vuotta kestänyt sotakorvausten maksaminen 

päättyi syksyllä, kun viimeinen juna vei rajan taakse tavaraa. 

Suuret sotakorvaukset oli maksettu kokonaan.

Helsingissä järjestettiin isot sotakorvausjuhlat 

ja monilla työpaikoillakin juhlittiin. 

Samana vuonna suomalainen Armi Kuusela valittiin maailman 

kauneimmaksi naiseksi Miss Universum -kilpailuissa. 

Suomi sai paljon myönteistä huomiota. 

 

Vuosi 1952 kertoi maailmalle,  

että Suomi oli toipunut sodasta. 

Lisäksi Suomi opittiin tuntemaan maana,  

joka maksoi velkansa. 
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Sotakorvausjuhla työpaikalla.
Varkauden museon kuva-arkisto: Valokuvaamo Jäniksen kokoelma
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Helsingin olympialaiset
Helsingin olympiastadion rakennettiin jo vuoden 1940 

kesäolympialaisia varten. 

Sodan alkamisen vuoksi olympialaiset peruttiin.

Vuoden 1952 kesäolympialaisia odotettiin innokkaasti. 

Helsinkiin rakennettiin iso kisakylä urheilijoiden majoitusta varten. 

 

Helsingin olympialaiset olivat koko maailman  

mielenkiinnon kohteena. 

Avajaisia oli seuraamassa sateesta huolimatta noin 70 000 katsojaa. 

Kilpaluihin osallistui melkein 5000 urheilijaa monista eri maista. 

Tunnelma oli kansainvälinen. 

Olympialaisia seurattiin olympiastadionin katsomossa ja  

kodeissa radiosta.

Kisat tarjosivat urheilijoille ja yleisölle paljon hienoja hetkiä. 
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Olympiastadion 1952.
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Urheilujuhla
Helsingin olympialaisissa oli paljon urheilulajeja.

Yleisö kannusti kaikkien maiden osallistujia. 

Kaikkia lajeja seurattiin mielenkiinnolla, 

mutta erityisen suosittuja olivat yleisurheilulajit.

Tsekkoslovakialaisesta kestävyysjuoksija Emil Zatopekista

tuli olympialaisten sankari.

Hän voitti kolme juoksukilpailua. 

Suomalaiset menestyivät muun muassa melonnassa, 

nyrkkeilyssä ja painissa. 

Näissä lajeissa suomalaiset saivat yhteensä kuusi kultamitalia. 

Helsingin olympialaiset oli suuri, kansoja yhdistävä urheilujuhla,

joiden järjestämisestä Suomi sai paljon myönteistä palautetta. 
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Miesten 5000 metrin juoksu.
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Jälleenrakentamisen 
merkitys

Suomalaiset selvisivät hyvin sodan jälkeisestä jälleenrakentamisesta.

Suuret sotakorvaukset maksettiin kokonaan aikataulun mukaan. 

Siirtoväen asuttaminen onnistui vaikeuksista huolimatta. 

Kaikista koetettiin pitää huolta mahdollisuuksien mukaan. 

Suomi alkoi vaurastua. 

Nykyinen hyvinvointivaltio on rakennettu  

jälleenrakentamisen pohjalta. 

Veteraanien arvostama yhteistyö näkyi tasa-arvon korostamisessa, 

köyhyyden torjumisessa ja kaikista huolehtimisessa. 

Hyvinvoinnin rakentamisessa oli ideana, 

että kaikki osallistuvat työhön ja myös hyötyvät. 

Lapset saavat hoitoa ja koulutusta,  

aikuiset tekevät työtä ja maksavat veroja. 

Vanhuksia hoidetaan ja he saavat eläkettä. 

Suomesta kehittyi hyvä maa asua ja elää.
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Teitä kunnostetaan ja rakennetaan verorahoilla. 
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Nimet kertovat historiasta
Kivennavantie, Äyräpääntie, Kuuterseläntie. 

Espoon Laajalahdessa teiden nimet  

kertovat rajan takaisesta Karjalasta. 

Kun aluetta sodan jälkeisinä vuosina rakennettiin, 

sitä kutsuttiin pikku-Karjalaksi. 

Monilla paikkakunnilla asuinalueet ja

teiden nimet ovat muistoina sodanjälkeisestä jälleenrakentamisesta. 

Useat rintamamiesalueet on haluttu säilyttää,

koska ne kertovat yhdestä merkittävästä vaiheesta  

Suomen historiassa. 
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Nimet kertovat historiasta.
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Historian opetus 
Olemme tottuneet elämään hyvinvointivaltiossa,

jossa kansalaisista pidetään huolta. 

Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, 

millä tavalla yhteiskuntamme on kehittynyt. 

Veteraanisukupolvi taisteli meille itsenäisen isänmaan, 

maksoi sotakorvaukset ja rakensi sodanjälkeisen vauraan Suomen. 

Kiitollisina veteraanien työstä voimme vuonna 2017 juhlia

100 vuotta täyttävää itsenäistä Suomea.

Jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari  

Adolf Ehrnrooth on todennut, että

kansa joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään,

eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten.
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