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Lapin tyttöjä ja pohjoisen poikia

RUOTSINSUOMALAISTEN
HENKILÖKOHTAISTA-ILMOITUKSIA
HANNA SNELLMAN
Olaus Magnus -palkinnon saaja 2006

Aloittaessani tutkimushankkeen "Göteborg - Sallan suurin kylä" vuonna 2000
olin astumassa maailmaan, joka oli minulle vieras.' Saadakseni esiymmärrystä tutkimuskohteestani, ruotsinsuomalaisista,
aloin seurata Ruotsissa ilmestyvää suomenkielistä sanomalehteä Viikkoviestiä. Luin
niin artikkeleita, mainoksia kuin ilmoituksiakin. Lehteä säännöllisesti lukiessani
kiinnitin melko pian huomiota siihen, että
sana Lappi esiintyi lehden henkilökohtaista-palstalla kumppaninhakuilmoituksissa
useammin kuin mikään muu alue Suomessa. Karjala tuli hyvänä kakkosena.
Vuosien varrella lehden nimi muuttui
Ruotsin Sanomiksi. Alun lyhyen tauon jälkeen lehden välityksellä oli edelleen kerran
viikossa mahdollisuus hakea ystävää. Kun
Ruotsin Sanomat -lehden ilmestyminen
päättyi, päättyi myös aineistonkeruuni.
Vuosina 2000-2005 poimin systemaattisesti lehden henkilökohtaista-palstalta
kaikki ne ilmoitukset, joissa mainitaan
tavalla tai toisella Matillekin niin rakas
Pohjois-Suomi. Näitä ilmoituksia on yhteensä 23 kappaletta, joista 13:ssa mies
etsii naista ja kymmenessä nainen miestä. Tässä artikkelissa esittelen ilmoitusten
tyypillisiä piirteitä ja pohdin sitä, miksi
juuri Lappi kaikista Suomen maakunnista
esiintyy ilmoituksissa niin usein.
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Helsingin Sanomat ja City -lehtien henkilökohtaista-ilmoituksista vuosina 1950,
1970 ja 1990 folkloristiikan pro gradu
-tutkielmansa tehneen Tarja Lotvosen mukaan henkilökohtaista-ilmoitusten rakenne
muodostuu kahdesta osasta. MOT-osassa
(minä olen tällainen) kuvaillaan ilmoittajan ominaisuuksia ja SOT-osassa (sinä
olet tällainen) kuvaillaan ilmoittajan toivomia ominaisuuksia etsittävälle ystävälle.
MOT sisältää Lotvosen mukaan lähes aina
sukupuolen ja iän määrityksen. Lotvosen
mukaan muita mainittuja ominaisuuksia
voivat olla status, kotipaikka, kansalaisuus,
horoskooppimerkki, pituus ja paino.
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Ruotsinsuomalaisten ilmoitukset noudattavat samanlaista rakennetta: Minä olen
tällainen -osassa kerrotaan omista ominaisuuksista ja sinä olet tällainen -osassa esitetään toivomuksia toisen ominaisuuksista.
Toisissa ilmoituksissa korostuvat omat,
toisissa taas toisen ominaisuudet:
Sinä tumma tai ristiverinen n. 52-53-v.
mies. Huumori ja romantiikka ovat sinulle
tärkeitä ja naurusi on herkässä. Olet tupakoimaton ja ilman alkoholiongelmia. Olet
kotoisin Pohjois-Suomesta tai Pohjois-Ruotsista ja haaveenasi on muutto takaisin pohjoiseen. Olen samoin ajatteleva yksinäinen
pieni vaalea nainen. Kainuussa syntynyt.
- Löydänkö sinut näin
1
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Olen reilu 50-vuotiaspoikamies. Sinä tavallinen nainen alle 65 vuotta ota yhteyttä
puh numerolla niin soitellaan ja vietetään
komee loppukesä kaksin. - Ruska, lappi ja
me
Elämänkoulusta selvinnyt 50-v. huumorintajuinen nainen etsii hellää, herkkää,
tunteellista, tupakoimatonta, vähän taiteellistakin 45-55-v. miesystävää. Västerbotten,
Norrbotten tai Lappland ihanteellinen, itse
olen Norrbottenista. Allkoholia harkiten.
"Kuvan kera posti kulkee". — Viivi"
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Lotvonen on löytänyt henkilökohtaista-ilmoituksille tyypillisiä piirteitä, joista
yksi on adjektiivien runsaus. "Ne lupaavat
ja toivovat paljon", toteaa Lotvonen. Yleisimpiä ovat edellä olevista esimerkeistäkin tutut itseä ja toista kuvaavat yleensä
myönteisiksi ominaisuuksiksi käsitetyt
laatusanat, perushyveet, jotka omaavat
tietynlaisen moraalisen arvolatauksen,
kuten kunnollinen, raitis, rehellinen, luotettava, rehti ja reilu. Toiseen ryhmään
kuuluvat luonnetta ja ulkonäköä kuvaavat
adjektiivit, kuten herttainen, miellyttävä tai viehättävä. Kolmas ryhmä sisältää
ulkonäköä kuvaavia sanoja, kuten sievä,
nätti, kaunis, hoikka tai solakka. Neljäs
ryhmä, varakkuus, ilmaisee omistamista tai
toimeentuloa. Viides ryhmä, aktiivisuus,
sisältää harrastuksia ja erilaista toimintaa
kuvaavia sanoja. Kuudes ryhmä, koulutus,
kertoo koulutuksen tai sivistyksen tasosta.
Seitsemäs ryhmä, työ, kertoo että ilmoittajalla on hyvä tai vakituinen ammatti tai
työpaikka. Kahdeksas ryhmä ilmaisee nimenomaan henkilökohtaista-ilmoituksen
kannalta olennaista informaatiota, kuten
sen, että henkilö on vapaa tai yksinäinen.
Yhdeksänteen ryhmään Lotvonen on ryhmitellyt ikää määrittelevät sanat, joita ei
ilmaista numeroin.
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Helsingin Sanomien vuoden 1950 ilmoituksissa arvostettiin sellaisia perushyveitä,
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kuten kunnollinen, raitis, yksinäinen, ammatin omaava, oman kodin omistava ja
vapaa. Vuoden 1970 ilmoituksissa esiintyivät useimmiten adjektiivit vapaa, kunnollinen, raitis, sivistynyt, varakas ja yksinäinen
ja vuoden 1990 ilmoituksissa puolestaan
adjektiivit vapaa, tupakoimaton, akateemisesti sivistynyt, varakas, liikunnallinen
ja kulttuuria harrastava.
Ruotsinsuomalaisten ilmoituksissa ei
yleensä ole toiveita kumppanin koulutuksesta, mutta sen sijaan oma taloudellinen
vakavaraisuus tuodaan esille. Omat elämäntavat ja ulkonäkö kuvaillaan yleensä hyvinkin tarkasti, mutta haettavan
kumppanin ulkonäön suhteen saatetaan
olla hyvinkin sallivia. Yhteiset harrastukset
koetaan kaikkein tärkeimmäksi:
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Olen 56-v. 174, 85 kg. Raitis, poltan vähän, omillaan toimeen tuleva. Ennenaikaiseläkeläinen, on ajokortti. Pohjoisen poika
Harrastukset kalastus, marjastus, sienestys,
pienet remonttihommat ym. Näöllä ja koolla
ei mitään väliä kun vaan luonteet passaa yhteen. Ehkäpä joulu yhdessä. - Nalle Puh
Olen vapaa keski-ikäinen poikamies. Sinä
tavallinen nainen vastaa puh numerolla.
Olen koti ja luonto ihminen. — Poika pohjoisen
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Myös Mirja Tolkki-Nikkonen on analysoinut kontakti-ilmoituksia vuonna
1986 ilmestyneessä artikkelissaan. Hänen
mukaansa naiset kuvailivat ilmoituksissa
itseään seuraavilla luonnehdinnoilla: ujo,
arka, hiljainen; yksinäinen; kotia ja perhettä arvostava; nuorekas; romanttinen; tunteellinen; huumorintajuinen; rehellinen;
lapsirakas; rauhallinen; uskonnollinen;
hellä tai ymmärtäväinen.
Miehet puolestaan kuvailivat naisille toivomiaan ominaisuuksia seuraavilla
luonnehdinnoilla: uskollinen, luotettava;
huumorintajuinen; hellä; ymmärtäväinen,

Maastamuutto muihin Pohjoismaihin kunnittain vuonna 1970
Suurimmat muuttotappiokunnat (45)
Kunta
Promillea
Salla
63,3
Kinnula
61.0
Pelkosenniemi 60.1
Ranua
52,0
Ullava
50.5
Haapajarvi
46.3
Kivijärvi
46.1
Posio
42.8
Ylitornio
41,8
Tervola
40.5
Kemijärvi
37.1
Lestijärvi
36.4
Kolari
35.8
——
Pello
35.7
Inari
34.5
Sodankylä
34.5
Kuivaniemi
34.3
Tornio
34.1
Kuusamo
33.7
Toholampi
32.9
Rovaniemen mlk 32.2
•" — Kärsämäki
31.7
Ralejärvi
31,5
Karstula
31.5
Kittilä
31,3
värtsää
31.1
Utsjoki
30.9
Enontekiö
29.7
Kyyjärvi
29.7
Viiitasaari
29.5
Savukoski
28.7
Iniö
28,5
Rovaniemi
28.1
Pudasjärvi
275
27,3
Nivala
27,3
Utajärvi
Hyrynsalmi
26,4
Haukipudas
255
Uuslkaarlepyy
25.3
Houtskär!
255
Haapavesi
245
Vimpeli
24.6
Muonio
24.2
OulaJnen
24,0
Yli-Ii
235

asukasluvusta
• 20,0• 1 0 . 0 - 19,9
• 6 , 0 - 9,9
• 4 . 0 - 5.9
• 2 , 0 - 3.9
• 0 , 0 - 1,9

Lähde: Mkkola 1973 Tilastokeskus
Kartta: Jouni Pusa (2000)
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kiltti; kiva, fiksu, reilu, sympaattinen; rehellinen; romanttinen, tunteellinen, herkkä; kotia arvostava, perhe-elämästä pitävä;
tavallinen; valoisa, iloinen; tasapainoinen,
rauhallinen tai uskonnollinen. Itseään miehet kuvailivat seuraavilla luonnehdinnoilla:
ujo, arka, hiljainen; uskollinen, luotettava,
huumorintajuinen; yksinäinen; rehellinen;
tunteellinen, romanttinen; kotona viihtyvä; rauhallinen; valoisa, iloinen, elämänmyönteinen; siisti; kiltti, sopuisa, ei rähjää
tai lapsirakas. Naiset taas toivoivat miehille seuraavia ominaisuuksia: rehellinen;
huumorintajuinen; uskollinen, luotettava;
kunnollinen, rehti; hellä; lapsirakas; kiltti,
sopuisa, ystävällinen; mukava, kiva, reilu,
herttainen; sivistynyt, kouluja käynyt; fiksu, hyväluontoinen; valoisa, iloinen, elämänmyönteinen tai turvallinen, lämmin
syli.
Lotvonen ja Tolkki-Nikkonen eivät
kumpikaan viittaa tiettyyn alueeseen paljon lupaavien ja toivovien ominaisuuksien
joukossa. Ruotsinsuomalaisten ilmoituksissa lappilainen tausta sen sijaan muodostaa oman tärkeän ryhmänsä muiden
positiivisten hyveiden rinnalla:
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Onko ketään, joka minua lohduttaisi?
Olen täysin pettynyt elämässäni. 63-vuotias
lapintyttö. - Löydänkö lohduttajan
Olen 53-vuotias lapintyttö. Haluaisin tutustua samanikäiseen mieheen. Seikkailijat
älköön vaivautuko. — Sini
Toivon miehistä kirjeystävää Lapista tai
Pohjolasta. - Nainen, luonnonystävä
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Kuusamo-Oulu-akselin pohjoispuolelta
kotoisin olevat tuntevat yleensä jonkinlaista mystistä pohjoista yhteenkuuluvaisuutta keskenään. Vuonna 1939 Petsamossa
syntynyt Keski-Ruotsissa asuva mies puki
tunteen sanoiksi 1970-luvun alussa seuraavalla tavalla: "Det är skilinad mellan en
nordfinne och en sydfinne. Denna skilinad

märks ocksä i Virsho." Oulussa vuonna
1939 syntynyt vaimo jatkoi: "Nordfinnen
är vänligare... det är lättare att umgäs med
dem." Pariskuntaa haastatellut Nordiska
museetin tutkija kiteytti pariskunnan suhtautumisen pohjalaisiin seuraavasti: "A och
T räknar alltsä österbottningar som nordfinnar.
Pohjois-suomalaisuus ylipäätänsä
on tulkittu hyveeksi ruotsinsuomalaisten
kirjeenvaihtoilmoituksissa:
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Täällä yhden tytön yksinhuoltajapoika 43
vuotta pohjoisesta. Olen rehellinen, luotettava ja huumorintajuinen. Tykkään tanssia,
olla luonnossa, liikkumisesta; kävely, hiihto,
pyöräily - Lappiin rakkaus
Vapaa Poika Pohjosen! Sinä nainen, joka
tahdot kanssani ensin aurinkoon ja jatkossa
muutakin. Ilmoita olostasi puh numerolla.
— Komiasti kaksin
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Lotvosen ja Tolkin aineistossa ei myöskään tule esille ilmoituksia, jossa korostuvat sellaiset ominaisuudet, joita kumppaninhakuilmoituksissa ei yleensä pidetä
positiivisina. Osa ruotsinsuomalaisten
henkilökohtaista-ilmoituksista on luonteeltaan melkeinpä karnevalistisia, joissa
maailma käännetään nurin päin. Niissä ei
etsitäkään hoikkaa ja raitista, eikä itseäkään
kuvailla yleensä positiivisiksi luonnehdituin adjektiivein:
Hei sinä yksinäinen lihava nainen. Täällä
yksinäinen 50-v. Mies odottaa sinua puhekaveriksi. Olet tosiaan pulska, ikä sivuseikka,
eikä tarvi olla raitis. Ota kynä ja kirjoita.
- Lapin lumous
Löytyykö 08-selvännäkijänaista, joka onnistuisi näkemään minut selvänä!? - Lapin
kultainen poika
19
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Edellisessä ilmoituksessa viitataan EteläRuotsin 08-suuntanumeroon mahdollisen
vastaajan asuinalueena. Pohjois-Suomen
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ja Lapin lisäksi ilmoituksissa etsitäänkin
usein ystävää nimenomaan joltakin alueelta. Tämä on ymmärrettävää, koska ilmoituksen avulla etsitään henkilöä, jonka
voi tavata tai jolle voi soittaa. Seuraavan
esimerkin ilmoittaja ilmoittaa nimimerkissä olevansa Lapin jätkä, siis kotoisin
Lapista, ja asuvansa tällä hetkellä EteläRuotsissa. Viimeksi mainittu käy jälleen
ilmi puhelimen suuntanumerosta:
Täällä minä olen!Jota olette etsineet kymmeniä vuosia. Villi ja vapaa "Uros"! Olen
08-alueen eteläpuolelta, 175-81-57 v. Varhaiseläkkeellä. Ajokortti on. Sinä elämäntoveri "naaras" vain puutut rinnaltani. Saat
olla leski, eronnut, karannut tai muuten
yksinäinen. Ei silläkään ole väliä oletko lihava, laiha tai pitkä tai pätkä. Jos tykkäät
risteilyistä, kalastuksesta, sienessä, marjassa,
romanttisista iltahetkistä! Laita sitten kynäsi
savuamaan! — Lapinjätkä
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Lotvosen mukaan henkilökohtaistailmoituksista on löydettävissä osia, joiden varassa ilmoituksen etenevät: alkurepliikillä kiinnitetään lukijan huomio
ja ilmoituksen tärkeimmät asiat tulevat
esiin MOT:n ja SOT:n sisällöstä. Linkkinä
MOTin ja SOT:n välissä toimii usein verbi, esimerkiksi kaipaa, hakee, etsii, haluaa,
ja loppurepliikki viittaa mahdolliseen yhteydenottoon. Nimimerkki toimii nimen
salaajana, mutta myös kiteyttää ilmoittajan
tärkeimmäksi kokeman viestin. Lyhyeenkin viestiin mahtuvat kaikki Lotvosen
mainitsemat elementit:
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Reipas 70-v. lapintyttö etsii kirjeystävää
miehestä, joka uskaltaa. — VaamP
Olen vapaa poikamies. Haluan yhteyttä sinuun alle 60-vuotias nainen. Kesällä
kaksin Lappiin ja tutustutaan toisiimme.
Puhelinnumero mukaan. — Kaunis loma
kaksin "
1

Ensimmäisen esimerkin alkurepliikissä
ilmoittaja kertoo kolmen sanan avulla
syntymäpaikkansa, ikänsä, sukupuolensa
ja tärkeimmän ominaisuutensa. Linkkinä oman itsensä esittelyn ja kumppanin
toivottujen ominaisuuksien (sukupuoli)
välillä hän käyttää etsiä-verbiä. Loppurepliikissä hän viittaa siihen, että etsii henkilöä, joka uskaltaa tarkoittaen varmaan
sitä, että henkilöllä on rohkeutta uuteen
ihmissuhteeseen. Nimimerkissä ilmoittaja
vielä kiteyttää ilmoituksen tärkeimmän
viestin, oman lappilaisuuden - Tarkoittaahan vaami aikuista naarasporoa.

henkilökohtaista-palstan nimimerkeissä
alkoi olla kuvailevia ilmaisuja ja vuonna
1990 ne olivat yleisimpiä.
Viikkoviesti- ja Ruotsin Sanomat-lehdissä vuosina 2000-2005 ilmestyneissä
kumppaninhakuilmoituksissa Lappi tulee
esille nimenomaan nimimerkeissä. Lappiin
viittaavalla nimimerkillä saatetaan helposti
kertoa oma lappilainen tausta. Seuraava
ilmoittaja kertoo loppurepliikissään, missä
asuu ilmoittamishetkellä, ja nimimerkissä
oman identiteettinsä peruspilarin, sen, että
on lähtöisin Lapista:

Toisen esimerkin alkurepliikissä ilmoittaja kertoo kahdella sanalla sukupuolensa
ja siviilisäätynsä. Linkkinä minä olen tällainen ja sinä olet tällainen osien välillä
hän käyttää ottaa yhteyttä verbiä. Sinä olet
tällainen -osiossa ilmoittaja esittää toivomuksen kumppanin iästä ja sukupuolesta
sekä toivomuksen yhteisestä kesälomasta
Lapissa. Loppurepliikissä ilmoittaja toivoo
saavansa uuden ystävän puhelinnumeron.
Nimimerkissä hän jälleen viittaa viestin
keskeisempään sanomaan, toivomukseen
yhteisestä kesälomasta.
Henkilökohtaista-palstojen nimimerkeissä on Lotvosen mukaan tiettyä säännönmukaisuutta. Lotvonen on jakanut
nimimerkit kuuteen eri ryhmään: 1)
Nimimerkit, jotka kuvaavat ilmoittajaa
henkilökohtaisesti: luonnetta tunteita, ajatuksia tai ovat pohdintoja elämästä yleensä.
2) Nimimerkit, jotka viittaavat johonkin
tiettyyn ajankohtaan tai tulevaisuuteen. 3)
Parisuhteeseen tai ystävyyteen viittaavat
nimimerkit. 4) Itse tapaan etsiä ystävää,
siis ilmoittamiseen liittyvät nimimerkit.
5) Pseudonyymit. 6) Tulevan suhteen laatuun, esim. Tositarkoituksella, viittaavat
nimimerkit. Vuonna 1950 ilmoittajat suosivat nimimerkkejä, joissa kerrottiin ikä ja
muuta informaatiota, esim. pituus tai etunimi. Vuonna 1970 Helsingin Sanomien

49-vuotias nainen etsii elämäntoveria raittiista miehestä. Värmland. — Lapintyttö
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tu, hyvällä sisulla höystetty, positiivinen,
ongelmavapaa, 45-55 vuotta. Haaveita
ja suunnitelmia täynnä. Kuvakin olisi tosi
yllätys! Laitappa viesti! - Roomaan vai Rovaniemelle
29

Yhteinen tulevaisuus saattaa viitata yhdessä vietettävään lomaan Lapissa. Eräät
ilmoittavat tarkemmin loman ajankohdankin. Se saattaa olla kesä: "Olen vapaa
50 vuotta ohittanut poikamies. Etsin näin
sinua tavallista naista. Ikä saa olla 45-65
vuotta. Vastaa puh numerolla niin tullaan
tutuiksi!-Kesä kaksin Lapissa Tai syksy,
jolloin ilmoituksissa viitataan myös ruskaan: "Olen vapaa, pirteä ja ongelmaton
poikamies. Sinä tavallinen nainen 40-65
-vuotta, vastaa niin tutustutaan ja iloitaan,
kaksin elämästä. - Sinä, Minä ja Ruskalappi
Kolmas suosittu yhteisen loman
viettoaika on jouluna:
30
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Nimimerkki ei välttämättä sisällä sanaa
Lappi, mutta siihen saatetaan viitata Lappiin viittaavalla kielikuvalla:
Missä olet sinä leskinainen ja yksinäinen
nainen? Arvostat sydämen kauneutta, henkistä rikkautta, 75-78 vuotta. Pyytäisin tosi
kirjeystäväksi. Olen melkein raitis, savuton,
rehellinen leskimies. 170/68. Kunnioitan
toista osapuolta. Talous on kunnossa. Asustelen ja oleskelen Länsi-Ruotsin alueella.
- Jänkä juurikkd
Missä olet 68-73-vuotias mies, joka etpolta etkä juo. Kookas 180 cm ja alle 100 kg.
Kiltti jajiksu. Täällä alle 70-vuotias eronnut
nainen. Auto on ja vähän muutakin, mutta sinua en ole vielä tavannut. - Tunturin
juurelta
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"Olen 65-vuotias, 166 cm, 69 kg, eronnut
lapseton mies. Lievästi työtapaturman invalidi. Liki alkoholiton. Rehellinen, toiset ihmiset huomioonottava. Talous erinomaisessa
kunnossa. Jos olet rehellinen 60-64-vuotias
nainen, toivoisin yhteyden pitoasi. Kuva olisi
yllätys!- Joulu Lapissa"
32
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Toinen keskeinen Lappiin liittyvä nimimerkkityyppi viittaa yhteiseen tulevaisuuteen Lapissa:
Hei kaikki miehet! Löytyisiköhän vielä yhdelle -51 tytölle kaveria, ystävää tai kenties
muutakin? Toivomuksiakin olisi: olethan
vapaa. Luotettava, rehellinen, reilu, hellä,
romanttinen, 100 % huumorilla maustet-

Lopuksi
Mirja Tolkki-Nikkonen kiinnittää artikkelissaan huomiota siihen, että tupakan
poltto ja alkoholin käyttö ovat henkilökohtaista-ilmoitusten yksi keskeisimpiä
elementtejä. Ne mainitaan, oli näitä tapoja
tai ei. Tolkki-Nikkosen mukaan tavat symboloivat tietynlaista elämäntapaa kokonaisuudessaan, joka poikkeaa tupakoimattoman ja raittiin elämäntavoista. Tupakan ja
alkoholin mainitseminen ilmoituksessa on
osa sitä koodikieltä, joka kontaktipalstoilla
on kehittynyt: ne viittaavat johonkin paljon enempään kuin mitä ne suoranaisesti
tarkoittavat.
33
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Samaa logiikkaa noudattaen Lappi on
ruotsinsuomalaisten kontakti-ilmoituksissa enemmän kuin alue, se on metafora
tietyille ominaisuuksille, joita kumppanista haetaan. Se on myös keino kertoa
itsestään yhdellä sanalla sellaista, joka koodin ymmärtävälle tulee heti ymmärrettäväksi. Pohjois-Suomesta kotoisin olevat
henkilöt liittävät pohjoissuomalaisuuteen
monia positiivisia ominaisuuksia, joita ei
edes yritetä selittää ulkopuolisille. Pohjoissuomalaisuus ja lappilaisuus yhdistävät
tavalla, jonka vain sieltä kotoisin olevat
ymmärtävät. Tämä tunne tuntuu säilyvän
myös siirtolaisten keskuudessa.
Se, miksi nimenomaan Lappiin alueena
viitataan ilmoituksissa niin runsaasti, on
jo vaikeammin selvitettävissä oleva asia.
Yksi selittävä tekijä on tietenkin se, että
1960-1970-luvuilla Lapista lähdettiin niin
paljon Ruotsiin. Vuosituhannen taittuessa
2000-luvuksi Ruotsin yhdeksän miljoonan
hengen väestöstä suomalaistaustaisia oli
noin puoli miljoonaa. Heistä puolet oli
syntynyt Suomessa. Toisen maailmanso-

dan jälkeen Ruotsiin lähdettiin varsinkin
ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. Melkein
puolet muuttaneista oli lähtöisin Vaasan
läänistä.
Ruotsiin muuton huippuvuonna 19691970 ilmiö kosketti etenkin Pohjois-Suomea. Maantieteilijä Eric De Geerin laskelmien mukaan noin seitsemän prosenttia
Lapin läänin asukkaista hakeutui tällöin
töihin Ruotsiin. Määrällisesti eniten muuttajia oli suurista kaupungeista. Helsingistä,
Turusta ja Tampereelta muutti Ruotsiin
vuosina 1969-1970 yli 20 000 ihmistä.
Kukaan ei kuitenkaan ilmoituksessaan
viittaa esimerkiksi helsinkiläiseen tai tamperelaiseen taustaan. Lappi koetaan siis
lähtöalueena sen verran erityiseksi, että se
halutaan mainita kumppaninhakuilmoituksessa. Lappilaisuuteen liitetään myös
sellaisia hyveitä, joita kontakti-ilmoituksissa suositaan. Lappilaisuus on käsitteenä
niin väljä, että se sallii myös karnevalistiset ilmoitukset, joissa tavanomaiset hyveet
unohdetaan.
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