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Lukijalle
Muistan lapsuudestani Pietarsaaressa, kun äidilleni tuli kirjeitä ja kortteja Lempie Ko-
lehmalta Chicagosta. Lempie oli vaarini serkku. Häneltä ja hänen äidiltään ja tädiltään 
oli tullut myös useita kirjeitä ja valokuvia isovanhemmilleni Kortesjärvelle. Lapsena 
oli jännää, että meillä oli Chicagossa asti sukua. Varmasti joskus aikuisena lähtisin 
sinne. Muuttaisin kokonaan Amerikkaan. Sillä asialla piti vähän leuhkia kavereillekin.

Vuosikymmeniä myöhemmin aloin harrastaa sukututkimusta ja löysin lahoavasta 
mummolan rakennuksesta vanhoja valokuvia, joita lapsena olin katsellut. Valokuvat 
pelastettiin, niitä kuivailtiin pitkään ja korjailtiin niistä pahimmat läiskät pois. Joissa-
kin kuvissa näkyi takana kirjoitusta ja nimiä, mutta kuka oli kuka? En osannut yhdis-
tää heitä enää oikeisiin henkilöihin sukupuussani eikä ollut enää ketään kertomassa 
valokuvien tarinaa.

Sattuma toi internetissä eteeni tutkijan, jonka sukupuussa oli myös Lempie Kolehma. 
Otin häneen yhteyttä. Hän tutki Lempien miehen Kalle Kolehman sukua. Vaihdoimme 
tietoja ja valokuvia. Sain häneltä Denverissä, Coloradossa asuvan Lempien lapsenlapsen 
yhteystiedot. Kenties tätä kautta selviäisi kuka kukin oli löytämissäni valokuvissa.

Kukapa olisi arvannut mitä tästä seurasi. Minua kiinnosti vain tietää keitä oli va-
lokuvissani, mutta haltuuni uskottiinkin kokonainen sukuperintö ja elämäntarina. 
Sukututkimus voi parhaimmillaan avata ovia maailmoihin, joista ei ole aikaisemmin 
ollut mitään käsitystä. En silti voinut kuvitellakaan millaisen tarinan tämä sukulaisuus 
toisi eteeni. Tosi elämä on ihmeellisempää kuin mikään fiktio.

Sain tutustua Lempie Kolehman perheeseen ja siitä jääneeseen aineistoon. Me Suo-
messa emme tienneet, että Lempien kolme veljeä olivat lähteneet Neuvosto-Karjalaan 
ihannevaltiota rakentamaan 1930-luvun alussa. Siihen aikaan ja vielä vuosikymmeniä 
myöhemminkin tämä oli sen lajin häpeä, josta ei ollut tarpeen kertoa. Amerikasta tuli 
vain hyviä uutisia ja kauniita valokuvia. Sieltä lähetettiin Suomen sukulaisille pula-
aikana paketteja ja sellaista tavaraa, jota Suomesta ei ollut saatavissa äitini kertoman 
mukaan. Amerikan pakettien saapumiset olivat todellisia juhlahetkiä.

Minulle luovutettiin Lempien veljien Eino ja Nikolai Saaren säilyneet kirjeet koti-
väelleen Karjalasta. Niihin tämä kirjakin pohjautuu. Kirjeet on kirjoitettu alun perin 
suomen kielellä ja Etelä-Pohjanmaan järviseudun murteella. Eräs mummo, joka sitä 
kieltä vielä hallitsi, oli pyynnöstä kääntänyt kirjeet jälkipolville englanniksi.

Sain nämä englanninkieliset kirjeet, jotka puolestani olen kääntänyt suomeksi yleis-
kielelle. Joistakin kirjeistä puuttuu sivuja, joissakin on sanoja, joista kääntäjä-mummo ei 
tiennyt, mutta näidenkin kirjeiden perusteella saa käsityksen millaista veljesten elämä oli 
Neuvosto-Karjalassa, ”työläisten paratiisissa”, joksi sitä värväreiden keskuudessa kutsuttiin.
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Erityisesti Nikolai Saaren kirjeiden elävyys ja metsäpunktien työolojen yksityis-
kohtainen kuvaus tukee Reino Keron ja Ossi Kamppisen tutkimuksia Karjalaan muut-
taneiden metsureiden käyttämistä työmenetelmistä ja metsäteollisuuden viisivuotis-
suunnitelman toteuttamisesta käytännössä.

Amerikansuomalaisten siirtolaisten ja suomalaisten loikkareiden kohtaloista 
suuren laman aikana Neuvostoliitossa vaiettiin pitkään. Suomalaisten siirtolaisten 
vaiheita tutkinut historioitsija Reino Kero totesi vielä 1980-luvulla: ”Pohjois-Amerikasta 
Neuvostoliittoon muuttaneita suomalaisia koskevan tutkimuksen niukkuus johtunee 
ainakin osittain siitä, että tämän aihepiirin ongelmia valaisevat arkistot ovat suurel-
ta osin suljettuja.” Toinen syy aiheen tutkimattomuuteen oli poliittinen. Suomessa 
Neuvostoliittoon menneitä tai sinne loikanneita pidettiin kommunisteina, joita ”val-
koinen Suomi” ei halunnut tutkia tai muistella. Asiaa edesauttoi, että ensimmäinen 
suuri muuttoaalto Neuvosto-Venäjälle olivat kevään 1918 punapakolaiset. Jos heidän 
kohtaloistaan Stalinin Neuvostoliitossa jotain ajateltiin, niin ajatus kulki sitä latua, 
että ”työläisten onnelaa” rakentamaan menneet olivat saaneet ”maanpetoksellisesta” 
toiminnastaan oikeutetun rangaistuksen. Tämä näkemys alkoi vähitellen murtua vasta 
Neuvostoliiton lakattua olemasta.

Neuvostoliiton lakkauttamista seuranneina vuosina arkistoja avattiin tutkijoille. 
Jeltsinin määräyksestä monien Stalinin ajan suomalaisten vainouhrien kansalaismaine 
palautettiin. Tosin Putinin aikana arkistoja on suljettu uudelleen vedoten esimerkiksi 
tiukkaan henkilötietosuojalakiin. Monien Neuvostoliitossa Stalinin aikana kadon-
neiden suomalaisten kohtalo jää ainakin nyt selvittämättä, sillä Venäjän keskeisiin 
hallinnollisiin arkistoihin ei ole enää pääsyä.

Kun suomalaisten suurin joukkotuho paljastui vähitellen koko laajuudessaan, alkoi 
aihe kiinnostaa yhä enemmän. Kuluneina vuosina amerikansuomalaisten ja rajan yli 
Suomesta siirtyneiden loikkareiden kohtaloista on ilmestynyt useita ansiokkaita tie-
teellisiä tutkimuksia, historioitsijoiden laatimia teoksia, muistelmia ja romaanejakin. 
Materiaalia on myös internetissä. Kirjan lopussa olevassa lähdeluettelosta on lähteitä 
ja teoksia, joissa Stalinin ajan vainoista on kerrottu tarkemmin.

Koska minulle on kertynyt Saaren perheen vaiheista mittava aineisto kuluneina 
vuosina, niin on jo aika kertoa tämän yhden perheen kuvallinen tarina. Se tarjoaa oman 
lisänsä aiheeseen tavallisten ihmisten elämän kautta – niiden, jotka ovat joutuneet 
isomman koneiston rattaisiin. Saaren poikien ja koko perheen tarina ansaitsee tulla 
kerrotuksi. Samalla on myös tarpeellista kertoa Venäjälle kadonneen Eino Saaren tyt-
tärestä Elvirasta, joka asuu nykyisin Helsingissä. Hänen kauttaan sain itselleni uuden 
perheen ja todella läheisen ihmisen.

Hyvinkäällä 09.10.2020
Päivi Sihvola
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I 
SUOMESSA JA AMERIKASSA

Suomalaisten siirtolaisuus Amerikkaan

Suomesta on lähtenyt siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan 400 000 henkeä vuosien 1870–
1930 välisenä aikana. Heistä noin 80 000 meni Kanadaan, jonne muuttaminen lisääntyi 
sen jälkeen, kun Yhdysvallat pienensi siirtolaisten – myös suomalaisten siirtolaisten 
– vuosittaista maahantulokiintiötä 1920-luvulla. Yli puolet suomalaisista muuttajista 
lähti Pohjanmaalta, Vaasan läänistä. Myös molemmat enoni lähtivät siirtolaisiksi Ka-
nadaan, tosin vasta 1950-luvulla ja toinen heistä jäi sinne pysyvästi.

Sukututkimusta vuosia harrastaneena olen löytänyt Amerikkaan menneitä suku-
laisia sukupuun kaikista mahdollisista oksista, kumpienkin vanhempien molemmista 
isovanhemmista ja edelleen heidän perheistään. Useimmista heistä minulla ei ole ollut 
aavistustakaan ja joistakin vain sen verran, että ovat menneet Amerikkaan tai sitten 
vääränlaista tietoa, jonka mukaan ovatkin kuolleet Suomessa. Sen vuoksi on ollut yl-
lättävää löytää näitä henkilöitä Yhdysvalloista.

Syy siirtolaisuuteen on useimmiten ollut taloudellinen. Pienet tilat eivät elättäneet 
suuria perheitä 1800-luvun pahojen nälkävuosien jälkeen, jolloin tilat olivat vielä vel-
kaantuneitakin.

 Suomi kuului vuoteen 1917 asti autonomisena osana Venäjään. Venäjän keisarikun-
nassa otettiin eurooppalaisen esimerkin mukaan käyttöön asevelvollisuus. Tämän myö-
tä asevelvollisuus säädettiin myös Suomeen vuonna 1878. Ensimmäisen sortokauden 
aikana asevelvollisuuslakia ”venäläistettiin”. Osana yleistä ”venäläistämisen” vastusta-
mista Suomessa ja erityisesti Pohjanmaalla alettiin masinoida kutsuntalakkoja. Tällöin 
siirtolaisuutta saatettiin perustella myös ”venäläisen” asevelvollisuuden pakoilulla.

Yhdysvallat on kajastanut siirtolaisiksi lähteneiden ajatuksissa kultamaana, jossa 
ahkera ihminen löytää työtä, maata viljeltäväksi ja jossa on enemmän mahdollisuuksia 
vaurastumiseen ja kaikin tavoin parempaan elämään kuin Suomessa. Torpparilaki tuli 
Suomessa voimaan vasta 1918. Sitä ennen isännän määräysvallan alla olleen maatto-
man oli erittäin vaikea lunastaa viljelemänsä torppa tai mökkimaita itselleen. Kun taas 
Yhdysvalloissa oli vuonna 1862 säädetty laki, jonka mukaan jokaisella oli oikeus saada 
hakemuksesta liittovaltiolta 160 eekkeriä (noin 65 hehtaaria) viljelymaata asuttuaan 
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sillä ensin viisi vuotta. Yhdysvalloissa nimitystä homestead käytetään erityisesti tämän 
lain (Homestead Act) nojalla muodostetuista pientiloista.

Vetovoimaa lisäsivät ”rapakon” taakse menneiden sukulaisten ja tuttujen kirjeet ja 
hienot valokuvat, joiden avulla kehuskeltiin kohonnutta elintasoa sekä sieltä palannei-
den kertomukset. Amerikkaan menneiden mukaan työmiehen palkkakin oli noin viisi 
kertaa parempi kuin Suomessa. Harvoin kehdattiin kertoa siirtolaisuuden varjopuolista.

Jotkut lähtivät sinne seikkailunhalusta tai siksi, kun kaverit olivat menneet. Olen 
myös kuullut eräästä, joka pötki ilkeää akkaa pakoon Kortesjärveltä, eikä palannut 
takaisin edes käymään. Aikana, jolloin avioeron saaminen oli lähes mahdotonta, eräs 
mahdollisuus eroon oli puolison hylkääminen. Kymmenen vuoden poissaolon jälkeen 
suomalainen viranomainen saattoi julistaa avioliiton rauenneeksi. Tai jos Amerikkaan 
mennyt katosi, eikä häntä ollut varmuudella hengissä nähty kymmeneen vuoteen, 
saattoi hakea kuolleeksi julistamista.

Amerikkaan katoaminen onnistui helposti. Ensinnäkin suomalaisilla ihmisillä 
ei vielä tuolloin tarvinnut olla sukunimeä, se tuli pakolliseksi vasta 1921. Nekin, jotka 
sukunimeä käyttivät, olivat tottuneet siihen, että sukunimi oli asuinpaikkana olevan 
torpan tai talon nimi: jos asuinpaikka vaihtui, vaihtui myös sukunimi. Suomalaiset 
nimet ylipäätään olivat Amerikassa paikallisille vaikeita. Tämä vauhditti nimien 

”amerikkalaistamista”, eli niiden muuttamista. 
Lisäksi Yhdysvalloissa ei ollut mitään keskitet-
tyä väestötietojärjestelmää. Siellä ei ollut valti-
onkirkkoa, vaan lukuisia paikallisia itsenäisiä 
seurakuntia, jotka pitivät jäsenistään ja näille 
tehdyistä toimituksista (avioliitto, kaste, hauta-
us) kirjaa, mutta eivät jakaneet tietoa keskitetysti 
eteenpäin. Valtion väestörekisteri puolestaan 
perustui väestölaskentaan, joka tehtiin joka 
kymmenes vuosi kiertämällä asunnot ovelta 
ovelle. Tällaiseen ”väestötietojärjestelmään” oli 
helppo kadota, jos halusi.

Jotkut onnistuivat hyvin, tekivät useam-
pia reissuja ja saivat talorahat kasaan. Jotkut 
hylkäsivät perheensä Suomessa ja avioituivat 
uudelleen Yhdysvalloissa. Jotkut palasivat ta-
kaisin yhtä köyhinä kuin olivat lähteneetkin. 
Moniäänisiä tarinoita mahtuu joukkoon. Yhtä 
yksilöllisiä kuin syyt siirtolaiseksi lähtöön ovat 
myös siirtolaisten tarinat.

Lähde: Waasan lehti 4.6.1890.
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Amerikansuomalaisten kohtelu

Huolimatta kotimaahan postitetuista ruusuisista kirjeistä suomalaiset joutuivat ko-
kemaan Yhdysvalloissa ehkä enemmän syrjintää kuin monet muut eurooppalaiset 
siirtolaiset. Paikalliset yhteisöt saattoivat katsoa suomalaisia karsaasti, koska nämä 
oppivat hitaasti tai eivät lainkaan englantia. Ajalle ominaisia rotuteorioita soveltaen 
suomalaisia haukuttiin jopa mongoleiksi. Esimerkiksi fantasiakirjailija H. P. Lovecraft 
vastusti kiivaasti suomalaisten siirtolaisten tuloa maahan. Hänen mukaansa suoma-
laiset eivät olleet ihmisiä lainkaan.

Vuonna 1908 Suomalaisten etnistä taustaa pohdittiin Minnesotan Duluthin piirioi-
keuden istuntosalissa. Joukko Suomesta tulleita siirtolaisia oli hakenut Yhdysvaltojen 
kansalaisuutta. Osavaltion paikallisviranomaiset vastustivat kansalaisuuden myön-
tämistä sitä hakeneelle John Svanille, koska tämä oli suomalainen eli mongoli ja sillä 
perusteella ei-valkoihoinen. Liittovaltion tuolloisen lainsäädännön (Section 2169, Uni-
ted States Revised Statutes) mukaan kansalaisuus voitiin myöntää vain valkoihoisille 
ja afrikkalaista syntyperää oleville.

Amerikansuomalaiset kapinoivat huonoja työolosuhteitaan vastaan ja heistä tuli 
työnantajien laajasti inhoamia ammattiyhdistysaktiiveja. Monilla suomalaisilla oli ki-
peänä muistoissa Calumnetissa Michiganissa jouluaattona 1913 tapahtunut tragedia. 
Italian Hall -rakennuksen yläkertaan oli kokoontunut lakkoilevien kaivostyöläisten 
lapsia joulujuhlaan. Juhlien aikana tuntemattomaksi jäänyt mies huusi rakennuksen 
olevan liekeissä. Mitään tulipaloa ei ollut.

Paniikissa rappusiin joutuneet lapset talloutuivat, koska ovet oli lukittu ulkopäin. 
Rappuun juosseista ihmisistä 74 tukehtui ja heistä 50 oli suomalaisia lapsia. Portaikon 
alaosassa huutaneen miehen arveltiin olleen kaivosyhtiön palkkaama tai kuuluvan sen 
rahoittamaan Citizens’ Alliance -järjestöön, joka oli 1900-luvun alkupuolella Yhdysval-
loissa toiminut ammattiyhdistysliikettä vastustanut ryhmittymä.

Onnettomuuden johdosta järjestetyssä oikeudenkäynnissä useat todistajat ker-
toivat nähneensä huutajalla Citizens’ Alliancen rintamerkin. Ketään ei kuitenkaan 
tuomittu. Folklaulaja Woody Guthrie teki tästä tapahtumasta laulun 1913 Massacre, 
joka julkaistiin levyllä vuonna 1941. Nykyään laulun voi löytää internetin suoratois-
topalveluista (esim. Spotify, YouTube).

Suuret kaivosyhtiöt eivät olleet kiinnostuneita työturvallisuuden kehittämisestä 
ja tästä johtuneissa onnettomuuksissa menehtyi satoja ehkä jopa tuhansia suoma-
laisia kaivosmiehiä. Myös isoäitini veli kuoli vuonna 1907 onnettomuudessa Mont-
real kaivoksella Wisconsinissa vain 32-vuotiaana. Hän on saanut kuvansa paikallisen 
rautakaivosalueen kaivoksissa (Gogebic Range, Michiganin ja Wisconsinin osavaltiot) 
menehtyneiden kaivosmiesten muistoksi tehtyyn muraaliin (Downtown Miners Mural, 
Ironwood, Michigan).

Amerikansuomalainen ahtaaja ja tukkijätkä Olli Kinkkonen (oik. Kiukkonen, s. 1880) 
lynkattiin Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltion Duluthissa. Ilmeisesti hän oli sosialisti 
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ja pasifisti. Kinkkonen oli sanonut irti Yhdysvaltojen kansalaisuutensa neljän muun ame-
rikansuomalaisen kanssa syyskuussa 1918 välttyäkseen osallistumasta Yhdysvaltain jou-
koissa ensimmäisen maailmansodan taisteluihin Euroopassa ja oli palaamassa Suomeen.

Tämä ”rintamakarkuruus” raivostutti sotaa kannattavia amerikkalaisia ja 18.9.1918 
joukkio nimeltä Knights of Loyalty eli Uskollisuuden Ritarit, hyökkäsi Olli Kinkkosen 
kimppuun tämän majapaikassa Duluthissa. Lynkkausjoukko vei Ollin paikalliseen 
Congdon Parkiin, tervasi hänet sekä kieritti höyhenissä varoituksena kaikille ”lusmuili-
joille”. Kinkkonen ei koskaan ilmaantunut takaisin majapaikkaansa. Lähes pari viikkoa 
myöhemmin hänen ruumiinsa löytyi tervan ja höyhenien peitossa toisesta metsästä, 
Lester Parkista, hirtettynä puussa roikkumassa.

Tapausta tutkittiin, mutta lynkkauksille tyypilliseen tapaan ketään ei syytetty tai 
tuomittu. Virallisen selityksen mukaan Olli Kinkkonen oli tehnyt itsemurhan koke-
mansa nöyryytyksen vuoksi. Sanomalehti The Duluth News Tribune oli samaa mieltä kir-
joittaessaan, että ”Juudas” Kinkkonen, joka ”meni ja hirtti itsensä”, ansaitsikin kuolla: 
”Unohtakaa hänet!”

Olli Kinkkonen haudattiin nimettömänä Duluthin Park Hill -hautausmaalle köyhi-
en alueelle. Hauta sijaitsee lähelle paikkaa, johon myöhemmin vuonna 1920 haudattiin 
kolme raiskauksesta syytettyä ja niin ikään lynkattua mustaa amerikkalaista. Vuonna 
1993 amerikansuomalaiset pystyttivät Kinkkosen haudalle muistokiven, jossa lukee 
englanniksi ”Olli Kinkkonen, 1880–1918, sodanlietsojien uhri” (Olli Kinkkonen, 1881 
to 1918, Victim of Warmongers).

Kurjassa asemassa olivat erityisesti suuren laman aikoihin monet suomalaiset, jot-
ka kiersivät junapummeina eli hoboina pitkin poikin Yhdysvaltoja ja Kanadaa tehden 
hanttihommia, välillä rötöstäen ja kerjäten ruokansa.

Suomalaiset naiset puolestaan olivat hyvin kysyttyä työvoimaa palvelijoina ja 
kotiapulaisina. He olivat ahkeria ja tunnollisia työntekijöitä, jotka eivät kapinoineet 
eivätkä rähinöineet kuten suomalaiset miehet usein juovuspäissään.

Saarenmaan perhe

Eteläpohjalaisen Saaren perheen vanhemmat olivat torpparin poika, itsellinen Aleksi 
(Aleksander) Heikinpoika Saarenmaa (s.1871 Alajärven kylä, Puumala, Nuijalan torppa) ja 
torpparin tytär Hilda Hermannintytär Saukko (Koivisto) (s. 1874 Alajärven kylä, Koivisto, 
Mikonsaaren torppa). Aleksi ja Hilda tunsivat toisensa lapsuudesta lähtien. He avioitui-
vat vuonna 1894 Alajärvellä ja asettuivat asumaan Aleksin vanhempien ja sisaruksien 
luokse Ruununpuistoon Saarenmaan torpan yhteyteen. Hilda on isoisäni isän sisko.

Aleksin ja Hildan liiton alkutaival oli ajalle, paikalle ja sosiaaliluokalle tyypillinen. 
Heillä ei ollut mahdollisuutta omaan asuinpaikkaan, ei torppaan tai edes mäkitupa-
laiseksi. He asuivat sukulaistensa nurkissa. Armeijan asevelvollisuutta suorittamaan 
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joutumisen pelkoa Aleksilla ei ollut, sillä hänet on merkitty rippikirjaan sanalla ”kel-
paamaton”. Syitä kelpaamattomuuteen olivat yleensä ikä, sairaus, huono kuulo, huo-
no näkö, jokin pysyvä vamma tai ensisijainen perheen elattajuus. Kelpaamattomiksi 
merkittyjä on tuon ajan rippikirjoissa paljon.

Aleksi muhkeine viiksineen lähti parempaa elämää tavoittelemaan Amerikkaan 
yksin syyskuussa 1899. Matkan hinta oli siirtolaisrekisterin matkustajaluettelon mu-
kaan 229 markkaa. Kaivosyhtiö Pennsylvaniassa maksoi hänen matkansa ehdolla, että 
Aleksi kuittaa sen takaisin kahden vuoden työsopimuksella hiilikaivoksilla. Aleksi saa-
pui Ellis Islandille lokakuun ensimmäisenä 1899 yhdessä kahden muun alajärveläisen 
nuorukaisen (Matti Nelimarkka ja Matti Takala) kanssa. Kolmikko suuntasi kohti Penn-
sylvanian osavaltion New Castlea. Hilda jäi kotiin Alajärvelle kahden lapsen kanssa ja 
kolmas oli tulossa. Tämä kolmas lapsi, joka kasteessa sai nimekseen isänsä mukaan 
Aleksander, kuoli pienenä.

Hilda lastensa kanssa on tuolloin merkitty Alajärven seurakunnan rippikirjaan 
Saarenmaa nro 42 kohtaan. Samalla sivulla ovat myös hänen omat vanhempansa ja 
sisaruksensa torppariperheenä kuin myös miehensä Aleksin vanhemmat ja Aleksin 
torppariveli Juho Heikki Saarenmaa perheineen, vaikka Juho Heikki oli lähtenyt Ame-
rikkaan jo 1890 eli kymmenen vuotta aiemmin. Samalle sivulle merkitseminen tar-
koittaa yleensä sitä, että merkityt asuivat samassa paikassa, samoissa rakennuksissa 
yhtenä ruokakuntana.

Aleksi Saarenmaa (Alex Saari). Hilda Saari (Saarenmaa) o.s. Saukko.
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Farmareille on maata tarjolla Wisconsinissa

Amerikansuomalaisille suunnatuissa sanomalehdissä mainostettiin innokkaasti myy-
täviä viljelysmaita Brantwoodissa Pricen alueen erämailla Wisconsinin osavaltiossa. 
Wisconsin sijaitsee Yhdysvaltain keskilännessä, maan pohjoisrajalla, suurten järvien 
alueella. Sen rajanaapureita ovat Minnesota (lännessä), Iowa (lounaassa), Illinois (eteläs-
sä), Michiganjärvi (idässä), Michigan (koillisessa) ja Yläjärvi pohjoisessa. Osan osavaltion 
rajasta muodostavat Mississippi- ja St. Croix -joet. Osavaltion pääkaupunki on Madison 
ja suurin kaupunki Michiganjärven rannalla sijaitseva Milwaukee.

Mainosten mukaan myynnissä oli rikkaita viljelysmaita halvalla hinnalla ja maat 
olisivat valmiita istutusta varten. Vuoden 1898 mainoksissa kerrottiin paikan olevan 
parempi sijoitus elinpaikkana kuin Klondyken vasta löydetyt kultakentät. Aluetta 
mainostettiin todella kauniiksi ja arvokkaaksi. Sen metsät takasivat työllisyyden ja 
toimeentulon. Omistajalleen maa maksaisi itsensä takaisin moneen kertaan.

Tällaiset mainokset oli suunnattu erityisesti jo Amerikassa oleville skandinaa-
veille ja suomalaisille siirtolaisille. Monet maahanmuuttajaperheet ostivat pelkkää 
maapinta-alaa ja aloittivat matkansa uutta kotia kohti unelmien innoittamina ja 
toivon rohkaisemina.

Työskenneltyään kahden vuoden sopimusaikansa kaivoksessa Aleksi Saarenmaa 
oli siirtynyt Chicagoon ja saanut kasaan hieman säästöjä. Keväällä 1902 hän osti pie-
nen palstan kivikkoista maata. Palsta sijaitsi Brantwoodin Cliffordissa, Knox Towniin 
kuuluvalla alueella Pricen piirikunnassa, Wisconsinin osavaltiosta.

Aleksi oli muuttanut nimensä Alex Saareksi. Hän tuli Brantwoodiin ja rakensi osta-
malleen maalle alkajaisiksi pienen asumuksen, josta on myöhemmin tullut kesäkeittiö. 
Varsinainen asuintalo ja muut rakennukset on pystytetty myöhemmin vähän kerral-
laan. Vaimo Hilda tuli syyskuussa 1902 Suomesta perheen lasten, Nikolain ja Nestorin, 
kanssa uuteen maahan, uuteen elämään.

Yhdysvaltojen vuoden 1900 väestölaskennan mukaan Knox Townissa oli 411 asu-
kasta, Vuoteen 1910 mennessä väkiluku oli noussut 1 010 asukkaaseen ja vuonna 1920 
laskennassa oli väkiluku 1 251 asukasta. Lähes puolet alueen perheistä oli suomalaisia 
maahanmuuttajia. He asuivat pääsääntöisesti Brantwoodin ”kaupunginosassa”. Knox 
Millsin ”kaupunginosa” puolestaan oli norjalaisten ja ruotsalaisten asuttamaa aluetta.

Brantwoodin suomalaiset perustivat osuuskuntaperiaatteella toimineen kaupan ja 
juustotehtaan, joka menestyi hyvin 1960-luvulle saakka. Hilda Saari kuului myöhem-
min muun muassa osuuskaupan ja juustotehtaan johtokuntiin.
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Hildan ja poikien henkilötodistus.

Brantwoodin juna-asema. Lähde: The Knox Creek Heritage Center.
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Alex Saaren farmi näkyy tässä kartassa punaisella ylhäällä oikealla. Farmi sijaitsee aivan poikien kirjeissä mainitun 
John Kaartusen farmin vieressä. Brantwoodin kartta on vuodelta 1910. Kuva: The Knox Creek Heritage Center.

Brantwood Hall. Kuva: Sally Huml.



– 15 –

Hildan ja Alexin sisaruksista usea meni Alajärveltä Amerikkaan

Hildalla ja Alexilla oli molemmilla sukulaisia ja tuttuja pitkin Yhdysvaltoja, osa lähem-
pänä osa kauempana.

Alajärveltä siirtolaiseksi Amerikkaan lähti myös Hildan nuorempi sisko Elina Sauk-
ko (s. 1878). Elina muutti Amerikkaan jo kesällä 1900, siis ennen Hildaa. Alkuaikoinaan 
Elina työskenteli palvelijana New Yorkissa. Hän avioitui Michiganissa vuonna 1905 ala-
järveläisen Matti Kaartusen (s. 1873) kanssa. Myös he asettuivat Brantwoodiin. Sisarukset 
asuivat melko lähellä toisiaan. Elina on kuollut 75-vuotiaana helmikuussa 1954. Matti 
Kaartunen kiiruhti uusiin naimisiin samana vuonna kuin Elina oli kuollut. Uusi vaimo 
oli niin ikään Alajärveltä lähtenyt, sittemmin leskeytynyt brantwoodilainen, Josefiina 
Manty (Pokela). Tosin 80-vuotias Josefiina kuoli jo neljän kuukauden päästä häistä.

Elina Saukko ja miehensä Matti Kaartunen ja tytär Helen Kaartunen.

Elinan ja Matin hautakivi Cliffordin 
hautausmaalla Brantwoodissa.



– 16 –

Hildan vanhin veli ja minun isoisäni isä räätäli Albanus Koivisto (s. 1871) oli 
myös lähtenyt Amerikkaan jo keväällä 1901. Hänen vaimonsa ja neljä lastaan jäivät 
koti-Suomeen. Albanus oli suunnannut kolmen vuoden passin turvin Michiganin 
osavaltion Sault Ste Marieen. Matka kävi Liverpoolin kautta Kanadan Halifaxiin, jonne 
Albanus ja matkakumppaninsa Aleksander Puskala saapuivat huhtikuun puolivälissä. 
Matkakumppani Puskala oli tuttu mies kotoa Alajärveltä. Maahantulokaavakkeessaan 
Albanus ilmoitti yhteyshenkilöikseen Amerikassa siskonsa ja serkkunsa. Sisko tarkoitti 
Elina Saukkoa. Serkun henkilöllisyyttä en ole vielä pystynyt selvittämään. Albanuksen 
vaiheista siirtolaisena ei ole tarkempaa tietoa, mutta viimeistään vuonna 1905 Albanus 
oli jälleen koto-Suomessa. Albanus kuoli 41-vuotiaana Alajärvellä keväällä 1913.

Hildan nuorempi veli Risto (Kristian) ”Christ” Saukko (s. 1882) muutti Amerikkaan 
keväällä 1902. Hän asui muun muassa Menahgassa ja Runebergissa, Becker Countyssa, 

Albanus Koivisto ja vaimonsa Vilhel-
miina Uurinmäki.

Vermont, St. Albans Ca-
nadian Border Crossings, 
1895–1954   rekisteristä 
löytyi nimillä Albannis 
Koidisto, Albainis Kordis-
to tai Albanius Kordisto. 
Yhteyshenkilöt sisko ja 
serkku. Sisko viittaa Elina 
Saukkoon, koska Hilda ei 
ole vielä tuossa vaiheessa 
tullut Amerikkaan.
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Minnesotassa. Risto työskenteli kaivoksella ja maanviljelijänä. Risto kuoli kesällä 1919 
myrkytykseen ollessaan 36-vuotias. Hänen vaimonsa Elsa Maria oli raskaana Riston 
kuollessa. Tytär Milma Melinda syntyi puolitoista kuukautta isänsä kuoleman jälkeen. 
Riston lesken oli pärjättävä viiden lapsen kanssa yksin.

Risto Saukko. Risto (Christ) Saukon hautakivi Green Valley 
Cemeteryn hautausmaalla (Becker County, 
Minnesota).

Hildan nuorempi veli Hemming Saukko (s. 
1885) käytti nimeä Hemming Saarenmaa. Hän 
lähti Amerikkaan ja saapui Ellis Islandille jou-
luksi 1903. Maahantuloasiakirjoihin hänen yh-
teyshenkilökseen mainittiin sisko Elina Saukko 
New Yorkissa. Kuvaamieni siirtolaisten joukossa 
Hemming oli poikkeus, sillä hän ei ollut kaivos-
mies tai maanviljelijä. Hän opiskeli Wisconsinis-
sa Superior Teaching Collegessa, josta valmistui 
opettajia. Hemming menestyi opinnoissaan 
hyvin. Hän kuitenkin sairastui syöpään ja oli 
hoidettavana Hilda-siskonsa luona Brantwoo-

Hemming Saukko / Saarenmaa.
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Hemming Saarenmaan hautajaiset Saaren farmilla Brantwoodissa 1910.

dissa, jossa kuoli vain 25-vuotiaana syyskuussa 1910. Hemming omisti osan Saaren 
farmiin liittyvästä maasta (ns. next forty), jolla lehmät kävivät laitumella. Kuollessaan 
hän jätti maan siskolleen.

Hemmingin hauta Cliffordin 
hautausmaalla Brantwoodissa.
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Hildan sisaruksista vain kaksi jäi Suo-
meen Toinen jääneistä oli nuorempi veli 
Nikolai Saukko (s. 1876). Hän muutti välillä 
Perhoon, mutta kuoli Alajärvellä helmikuus-
sa 1905.

Hildan sisaruksista toinen Suomeen 
jäänyt oli veljistä nuorin, räätäli August 
Saukko (s. 1888). Hän muutti Alajärveltä 
Kokkolaan elokuussa 1914 ja avioitui siellä 
Aina Johanna Marttilan kanssa. Tytär Irma 
syntyi samana vuonna. Kansalaissodan ai-
kana August pidätettiin Kokkolassa helmi-
kuun puolivälissä ja teloitettiin Nurmossa 
6.4.1918. Hänet ammuttiin Paukanevan 
suohautaan yhdessä Kokkolasta tuodun 13 
muun punavangin ryhmän kanssa. Hänen 
vaimonsa kaivatti ruumiin ylös ja kuljetti 
sen Kokkolaan haudattavaksi. August oli 
kuollessaan 30-vuotias.

Mahdollisesti Nikolai Saukko ja Tilda Leppäniemi. Kuva 
on ollut Hildan sisarusten kuvien joukossa, mutta sen 
taakse ei ole kirjoitettu nimiä. Voi olla myös joku muu 
alajärveläinen pariskunta.

August Saukko vasemmalla.
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August Saukon kuolinilmoitus.Kansalaissodan aikaan Nurmossa punaisina ammut-
tujen muistomerkki Kokkolan hautausmaalla.

Aleksi Saarenmaan sisaruksista kaksi vanhinta lähti Amerikkaan. He olivat Maria 
Serafiina Puumala (Syrjälä) (s. 1853) ja kruununtorppari Juho Heikki Puumala (Saaren-
maa) (s. 1855). Juho Heikki meni Amerikkaan vuonna1890. Hänen vaiheistaan ei ole 
toistaiseksi tarkempaa tietoa. Hänen myöhemmin Yhdysvaltoihin tulleet lapsensa ovat 
löydettävissä sikäläisistä rekistereistä. Juho Heikki julistettiin oikeuden päätöksellä 
kuolleeksi vuonna 1927, jolloin kuolinpäiväksi määrättiin 1.1.1922. Merkintä tammi-
kuun ensimmäinen päivä tarkoittaa, ettei tarkka kuolinpäivä ole tiedossa ja että hen-
kilö on viimeksi tiettävästi ollut elossa vuonna 1912. Maria Serafiina meni Amerikkaan 
vuonna 1902. Maria eli Mary asui lähellä Aleksia, Michiganin Ironwoodissa. Hän kuoli 
syksyllä 1930.
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Mary Puumala. Juho Heikki Puumala / Saarenmaa.

Alexin ja Hildan perhe Brantwoodissa

Aleksin ja Hildan ensimmäinen lapsi Senja Maria kuoli vain parin kuukauden ikäisenä 
vuonna 1895 Suomessa. Myös Aleksin Amerikkaan lähdön jälkeen syntynyt Aleksander 
kuoli puolentoista vuoden ikäisenä vuonna 1901. Lapsikuolleisuus oli hyvin yleistä 
Suomessa vielä tuohon aikaan.

Kun Aleksi oli asettunut farmille ja saanut ensimmäisen rakennuksen tehtyä, hän 
lähetti perheelleen Suomeen tiketit Amerikkaan tuloa varten. Vaimo ja pojat voisivat 
tulla. Alex ei ollut nähnyt heitä kolmeen vuoteen. Hilda lähti tiiviistä kyläyhteisöstä 
Suomessa ja heitti hyvästit vanhemmilleen, sisaruksilleen ja kaikille läheisilleen. Hän 
reissasi valtameren yli kohti tuntematonta. Ihan omin nokkinensa hän ei kuitenkaan 
lähtenyt, sillä mukana matkasi pari tuttua alajärveläistä miestä, Oskar Peltomäki ja 
Kusti Pynttäri. Matkustajaluettelon mukaan molemmat matkakumppanit olivat niin 
ikään matkalla Cliffordiin. Suomalaisten siirtolaistenkin tapana oli muodostaa matka-
seurueita. Hyvin usein se muodostui jo entuudestaan tutuista ”oman kylän” ihmisistä.

Rankan matkan jälkeen puoliso ja uusi kotipaikka erämaassa toivottivat hänet ja 
pojat tervetulleiksi. Torpan jälkeen ensimmäisenä asuinrakennuksena oli pieni koppi.

Evankelis-Luterilaisen Kansalliskirkon Michiganin Ironwoodissa julkaisema ame-
rikansuomalainen sanomalehti Auttaja käsitteli vuonna 1955 eräässä numerossaan 
Brantwoodin Pyhän Matteuksen seurakunnan kirkkoa. Samassa artikkelissa kerrotaan 
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alueen varhaisista muuttajista, jotka tulivat paikalle silloin, kun siellä ei vielä ollut tei-
täkään. Erik Niemen perheestä kirjoitettu kohta sopii aivan hyvin myös Hilda Saareen: 
”Kuka voi nykyaikana kuvata tämän äidin tunteita, kun hän astui junasta lastensa kans-
sa keskelle synkkää metsää odotellessaan puolisoaan viemään heitä uuteen kotiinsa.”

Jotta Hilda ja Alex pääsivät muokkaamaan maansa kylvölle valmiiksi, oli maa ensin 
raivattava palstaa täyttävistä valtavista kivenmurikoista vapaaksi. Työ tehtiin alkeel-
lisin varustein. Hildan ja Alexin jälkipolvien mukaan sen, joka selviytyi ympäristössä, 
jossa oli silmänkantamattomiin pelkkää metsää, täytyi olla kovimmista kovin. Vallal-
la tuntuu olevan käsitys, että näille alueille samoin kuin esimerkiksi Minnesotaan ja 
Michiganiin asettui niin paljon suomalaisia siirtolaisia, koska maisema näytti samalta 
kuin kotona Suomessa.

Alexin ja Hildan farmi ei riittänyt perhettä elättämään. Alkuaikoina Alex ahersi 
leivänlisää tehden talvikaudet metsätöitä Brantwoodissa sijainneilla hakkuuleireillä 
ja metsäkämpillä. Hilda toimitti maitoa osuuskauppaan ja valmisti voita metsureiden 
kämpille.

Brantwoodin metsureita 1900-luvun alussa. Lähde: The Knox Creek Heritage Center.
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Brantwoodin olosuhteissa satokausi 
oli erittäin lyhyt. Seutu oli kosteaa. Kevät 
oli aina myöhässä syksyn tullessa aikaisin. 
Viljelylle olosuhteet olivat vaikeat. Suurin 
osa sinne asettuneista viljelijöistä kylvi al-
kuvuosina heinää, kauraa, vehnää ja peru-
naa. Osa kylvi ruista ja apilaa ja muutamat 
myös maissia.

Alex ja Hilda saivat kaikkiaan yhdek-
sän lasta, joista kolme kuoli pienenä. En-
simmäisenä Brantwoodissa syntyi poika 
Edward (s. 1904), mutta hän kuoli seuraa-
vana vuonna ja hänet haudattiin läheiselle 
Cliffordin hautausmaalle. Seuraavat lapset 
selvisivät hengissä. Brantwoodin farmilla kasvoi kolme poikaa ja kolme tyttöä ankarissa 
olosuhteissa lähes eristyksessä muusta maailmasta. 

Saaren pariskunta raatoi selkänsä kipeäksi auringonnoususta auringonlaskuun 
hintaa ajattelematta. Raatamiseen oli tottunut, muusta ei ollut tietoakaan, eikä parem-
masta osannut edes haaveilla. Elämä oli työtä, työtä ja työtä. Kaikesta huolimatta heillä 
nyt oli oma paikka ja oma tupa, vaikkakin vieraassa maassa kaukana merten takana.

Suomalaisilla siirtolaisilla oli taipumus hakeutua tiiviisiin yhteisöihin toisten suo-
malaisten kanssa. Se helpotti elämää kaikin tavoin. Tuntui varmasti kotoisammalta olla 
tekemisissä muiden suomalaisten kanssa, puhua omaa kieltään ja selvittää käytännön 
ongelmia yhdessä. Brantwoodin alueelle olikin keskittynyt varsinainen suomalaiskylä 
ja erityisesti Alajärveltä lähteneiden keskittymä. Samanmaalaisten ja samoilta seuduilta 
lähteneiden asettuminen omiksi yhteisöikseen ei ole suomalainen ilmiö, vaan se on 
koskenut kaikki siirtolaisryhmiä.

Saaren perheen lähistölle hakeutui 1900-luvun alussa muita suomalaisia uudis-
raivaajia. Paikkakunnan kartta vilisee suomalaisia nimiä kuten muun muassa Har-
ju, Pelto, Ketola, Simola, Kaartunen, Niemi, Mäki, Lehtonen, Laine, Korpela, Niskanen, 
Isojoki, Riihimäki, Kanervikkoaho, Tommola, Vertanen, Petäjä, Aho, Salmi, Heinola, 
Perkiö, Heikkilä ja Savolainen. Brantwoodissa asui useita keskenään sisaruksia kuten 
esimerkiksi Hilda Saari ja Elina Saukko, Juho ja Matti Kaartunen, Gust ja Kalle Korpela, 
Johanna Lampi ja Anna Liisa Wertanen sekä Ähtäristä lähteneet veljekset Juho, Heikki 
Vihtori ja Herman Aho, alunperin sukunimeltään Vuohiaho.

Edward Saaren hautakivi Cliffordin hautausmaalla.
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Vastoinkäymisten keskellä ja rankan työn lomassa englannin kieltä osaamattomat 
Hilda ja Alex loivat kodin ja toimeentulon, ruokkivat ja kouluttivat lapsensa vaatimat-
tomista olosuhteista huolimatta. Heidän lapsistaan Nikolai, Eino ja Jennie menestyivät 
koulussa erinomaisin arvosanoin.

Farmin pienessä hirsitalossa oli keittiö ja yksi huone alakerrassa sekä erillinen 
porstua, jonne ulkovaatteet jätettiin. Keittiössä oli hyvä puilla lämmitettävä uuni, joka 
toimi samalla lämmönlähteenä talolle ja keittiöön oli sijoitettu myös poljettava om-
pelukone. Hilda ompeli itse vaatteet lapsilleen.

Keittiöön eli tupaan kokoonnuttiin aina. Yläkerrassa oli kaksi huonetta, pojille oma 
ja tytöille oma huoneensa. Yläkertaan johti porstuasta todella jyrkät portaat. Pihassa 
oli kaivo, navetta, riihi, varasto, sauna ja ulkohuone.

Ensimmäisestä farmille rakennetusta vajasta, jossa perhe alussa asui, tuli Hildalle 
kesäkeittiö, jossa oli myös iso musta takka ja kaasulla käyvä pesukone. 1940-luvulla 
farmilla oli 8–10 lehmää sekä vasikoita. Maa-alaa oli 40 eekkeriä, joka oli keskimääräi-
nen farmin koko Brantwoodissa ja sillä selvisi noin tusinan lehmän kanssa, muistelee 
Alexin ja Hildan lapsenlapsi Sally Huml.

Saaren perheen tytöt pieninä, 
Lempi, Elma ja Jennie.
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Nikolain koulutodistus 1911.

Työn raskaan raatajat. Alex ja Hilda Saari 
pellolla Brantwoodissa.
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Hilda ja perheen kuopus Elma farmilla talon 
edessä.

Saaren perheen tyttäret Jennie, 
Elma ja Lempie farmilla. Takana 
näkyy kesäkeittiö, jossa perhe 
alussa asui.
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Osa Eino Saaren englanninkielen koevastauksesta 16-vuotiaana 1921.
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Saaren perheen vanhimmat pojat Nikolai ja Nestor olivat menneet nuorina länteen 
vehnäpelloille töihin ja matkustaneet sinne härkävaunun tapaisella (boxcar) ennen 
kuin taas metsätyöt alkoivat Brantwoodin suunnalla, muistelee Sally Huml. Hän ei 
nähnyt Nikolain ja Nestorin koskaan ajavan autolla.

Farmin hommien lisäksi pojat tekivät enimmäkseen metsätöitä. Eräällä metsä-
työleirillä Nikolaille sattui onnettomuus. Tarkempia tietoja siitä ei ole, mutta hänen 
oikean kätensä etusormi jouduttiin amputoimaan ilmeisesti joko vuoden 1924 lopulla 
tai tammikuussa 1925.

Elma Saari valmistujaiskuva 
Tripoli Senior Class 1931.
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Industrial Comission of Wisconsin kirje Nikolaille.
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Nikolain kirje hoitolasta, sivu 1.
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Nikolain kirje hoitolasta, sivu 2.
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Keeley Institutes mainos, etupuoli.

Keeley Institutes mainos, kääntöpuoli.
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Suuri lama ja karjalakuume

Vuonna 1932 Saaren perheen tytöt olivat jo muuttaneet omilleen, mutta pojat asuivat 
vielä kotona. Nikolai oli eronnut muutaman vuoden kestäneestä avioliitostaan naa-
purin tyttären Aina Tommilan kanssa ja muuttanut takaisin kotiin.

Elettiin vaikeita aikoja. Wall Streetin pörssiromahduksesta syksyllä 1929 alkunsa 
saanut suuri lama koetteli Yhdysvaltojen taloutta: ulkomaankauppa romahti, työttö-
myys nousi ja asunnottomuus lisääntyi. Kurjuus aiheutti mielenosoituksia, yhteenot-
toja ja väkivaltaisuuksia. Vuonna 1932 Yhdysvalloissa oli asukkaita 124,8 miljoonaa ja 
työttömiä 12,5 miljoonaan. Käytännössä joka neljäs aikuinen oli työtön. Ennen lamaa 
työttömiä oli ollut vähemmän kuin kolme miljoonaa.

 Paitsi kaupungeissa myös maaseudulla elämä kävi koko ajan tukalammaksi. Far-
mituotteista sai yhä vähemmän hintaa, mutta mitkään kulut kuten eläinten rehu tai 
eläminen yleensä eivät halventuneet.

Wisconsinin osavaltiossa käytiin jopa maitokapina vuonna 1933, koska maanviljeli-
jät oli ajettu niin ahtaalle, että he joutuivat vähentämään maidontuotantoaan. Viljelijät 
saivat maidosta vähemmän kuin puolet siitä mitä olivat saaneet vielä muutama vuosi 
aiemmin ja silti piti maksaa verot ja elää. Tuhansia litroja maitoa kaadettiin mahaan 
protestina alhaisille hinnoille.

Kapitalismin lama-aika oli otollinen ajankohta mittavalle Neuvostoliitto-propagan-
dalle. Laman kourissa kärsivät amerikansuomalaiset työläiset olivat helppo värväys-
kohde työvoimaksi rakentamaan suomenkielistä Karjalan autonomista sosialistista 
neuvostotasavaltaa eli Neuvosto-Karjalaa.

Karjalakuumeen nousuun vaikuttivat amerikansuomalaisten siirtolaisten koke-
mukset vuosisadan vaihteen Yhdysvalloista. Mayme Sevander kiteyttää kirjassaan 
Vaeltajat tämän taustan seuraavasti:

Kultainen Amerikka oli ollut pettymys monelle, jotka raatoivat raskaassa työssä kaivok-
sissa, metsätyömailla, rakennuksilla tai yrittivät raivata itselleen farmia kiviseen maa-
han. Amerikassa kielivaikeudet ajoivat suomalaiset sellaiseen asemaan, että raskaimmat 
ja huonoimmin palkatut työt annettiin heille.

Kotimaassaan suomalaiset olivat vastustaneet Venäjän tsaarin vallanriistoa. Suoma-
laiset olivat vaatineet ja voittaneet ensimmäisinä Euroopassa valtiollisen äänioikeuden 
naisille sekä naisten oikeuden tulla valituiksi valtioelimiin. Suomalaiset olivat taistelleet 
maansa itsenäisyyden puolesta ja saavuttaneet sen. Suomalaisilla oli luokkataistelu-
kokemusta, osa työväestöstä oli noussut aseelliseen kapinaan, jonka kukistumista oli 
seurannut valkoisten verinen kosto.

Usko sosialismin aatteisiin sai uudella mantereella lisää potkua, olihan jälleen kysymys 
ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta, jotka eivät korulauseista huolimatta olleet toteutuneet. 
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Protestointi johti siirtolaisten mustille listoille, uuden työpaikan saanti oli hankalaa, 
usein jopa mahdotonta.

Kun koko muu maailma kärvisteli laman ja työttömyyden kourissa, Neuvostoliitossa 
oli työtä ja sinne houkuteltiinkin ammattitaitoista työvoimaa Yhdysvalloista ja Kana-
dasta. Osa lähti puhtaasti työn perässä, osa poliittisista syistä. ”Työläisten paratiisissa”, 
Neuvostoliitossa, ei olisi luokkaeroja ja siellä ponnisteltaisiin yhteisen hyvän vuoksi. 
Moni vannoi sosialismin nimiin ja haaveili mahdollisuudesta päästä luomaan uutta, 
parempaa maailmaa, ihanneyhteiskuntaa, jossa työläiset olivat ottaneet vallan omiin 
käsiinsä.

Neuvostoliiton ensimmäinen viisivuotissuunnitelma käynnistyi 1928 ja silloin 
tarvittiin ulkomaisia asiantuntijoita ja ammattilaisia. He olivat kalliita, eikä Neuvos-
toliitolla ollut rahaa maksaa heidän palveluistaan. Esimerkiksi pelkästään Neuvosto-
Karjalan sahateollisuudessa piti suunnitelman mukaan kaataa, sahata ja myydä yhä 
enemmän puuta, eikä Neuvostoliitossa ollut riittävästi ammattitaitoista työvoimaa, 
vaan sitä piti värvätä pikaisesti muualta.

Helmikuussa 1931 Neuvostoliiton keskuskomitean politbyroo antoi valtuudet 
värvätä Neuvosto-Karjalaan 2 000 metsätyöläistä Yhdysvalloista ja Kanadasta. Saman 
vuoden syyskuussa valtuutettiin värväämään vielä 785 työläistä lisää: rakentajia, ko-
netekniikan insinöörejä ja muita ammattityöläisiä.

Värväys muuttui järjestyneeksi, kun Pohjois-Amerikkaan perustettiin toukokuussa 
1931 Neuvosto-Karjalan Teknisen Avun toimisto, joka keräsi varoja Neuvosto-Karjalan 
avustamiseen ja värväsi tulijoita. Konerahastoon kerättiin yhteisiä varoja teknisille 
laitehankinnoille. New Yorkiin ja Torontoon perustetut rekrytointikeskukset organi-
soivat värväyksiä ja niiden kautta hoidettiin Karjalaan menijöiden lupa-asiat. Värväystä 
johdettiin Neuvostoliitosta käsin.

Toimisto julkaisi lukuisia ilmoituksia amerikansuomalaisissa vasemmistolehdis-
sä, joissa kirjoitettiin innostuneesti Neuvostoliiton kehityksestä. Oscar Corgan ja Matti 
Tenhunen kiersivät pitkin maata puhujamatkoilla värväämässä ihmisiä lähtemään 
matkaan. Tenhus-Mattia pidettiin värväyksen pääorganisaattorina. Saaren poikien 
Karjala-kirjeiden perusteella Oscar Corgan toimi Neuvosto-Karjalan teknillisen avun jär-
jestön johtajana siinä vaiheessa, kun Saaren pojat lähtivät Neuvostoliittoon. Corganin ja 
Tenhusen nimet vilahtavatkin muutamia kertoja poikien kirjeissä. Molemmat värvääjät 
tulivat myös itse Karjalaan ja molemmat teloitettiin siellä Stalinin vainojen vuosina.

 Neuvosto-Karjalaan lähti 1930-luvulla noin 6 000 amerikan- ja kanadansuomalaista, 
joissakin arvioissa määrä on jopa 7 000. Jonkin verran sinne oli muutettu jo 1920-lu-
vullakin. Neuvostoliittoon muuttaneista amerikansuomalaisista valtaosa tuli metsä- ja 
rakennusteollisuuden sekä kalastuksen palvelukseen. Myös noin 15 000 suomalaista 
loikkasi Suomen rajan yli vuosina 1931–1935.

Saaren perheen vanhuksetkin päättivät lähteä poikiensa tavoin Neuvosto-Karjalaan. 
Vaihtoehtoja ei juuri lama-aikaan ollut. Karjalaan oli naapurustosta lähdössä muitakin 
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tuttuja suomalaisia perheitä. Lähtijöiden joukossa oli esimerkiksi lähin naapuri John 
Kaartunen ja hänen poikansa Leo ja Walter sekä seitsemän henkilöä Ahon perheestä, 
viisi jäsentä Riihimäen perheestä, Korpelat, Pöyhöset, Jalkaset, Mäet ja Hautamäki.

Saaren poikien lähtöhalua lisäsi se, että osa Brantwoodin asukkaista katsoi heitä 
karsaasti. He elivät vaatimattomasti ja olivat sosialisteja, ainakin 1930-luvulla. Hilda 
Saaren siskon Elina Kaartusen tytär Helen on 12-vuotiaana (1930) kirjoittanut Ame-
rikan Suomalaisen Sosialistijärjestön naisille suunnatun viikkolehden, Toverittaren, 
lastenpalstaa varten seuraavan jutun Brantwoodista:

Tervehdän taas pitkästä aikaa pieniä taistelutovereitani! Olen aikonut kirjottaa use-
amman kerran mutta siihen se on jäänyt, kun ei tahdo olla aikaa kun pitää kulkea 
koulussa ja iltasin kun tulee kotiin on äitiä autettava ja sitte on läksyt opeteltava. Olen 
seitsemännellä luokalla koulussa ja aijon mennä kahdeksannen luokan myöskin tänä 
vuonna. Olen kahdentoista vuoden ikäinen.

Opettajamme on leski ja hänen nimensä on Mrs R J Dotter. Viime vuonna oli oikein 
sotakiihkoinen nainen, mutta tämä leski on ollut farmilla seitsemän vuotta ja hänellä 
on neljän vuotias poika, niin hän tietää kuinka farmarin pitää raataa ennen kuin saa 
vaatteita ja ruuan itselleen ja lapsilleen.

Isä on ostanut $5000 vapaus-lainabondin. Meidän koululla on kaksi viikkoa lomaa kun 
lentsu raivoaa täällä. Tämä paikkakunta on pieni farmikylä eikä täällä siis voida perustaa 
ihanneliittoa eikä sosialistista sunnuntaikoulua. Jos tänne perustettaisiin ihanneliitto 
niin minä varmasti olisin yksi sen ensimmäisiä jäseniä.

Koulun kirjastosta olen lukenut englanninkielisiä kirjoja nimeltä ”Cross Patch” ”Oliver 
Twist” ja ”Hans lirinker & the Silver Skates”. ”Oliver Twist” on kirja jonka päähenkilönä 
on nuori poika. Hän oli orpo ja hänet ryöstettiin rosvoksi mutta hän karkasi kaksi ker-
taa. Viimein kuitenkin useammat rosvoista vangittiin. Olen lukenut suomalaisen kirjan 
nimeltä ”Sara Kivistö”. Temppuilija Sunell pitäisi tulla Brantwoodiin ensi sunnuntaina 
mutta en usko että hän tulee kun ei saa pitää tanssia, iltamia yms. kun lentsu raivoaa. 
Kirjotan toiste enempi. Toverillisesti ystävänne: Helen C Kaartunen

Amerikansuomalaiset olivat jakautuneet selkeästi kahtia, kirkkosuomalaisiin ja sosia-
listeihin. Radikaalit ja kirkkosuomalaiset tuskin edes puhuivat toisilleen. Hengelliselle 
perimälleen uskolliset pysyttelivät erillään poliittisesta toiminnasta. Näin myös oli 
selkeästi Brantwoodissa, jossa ei mahduttu edes samalle hautausmaalle.

Niinpä hautausmaita on alueella useampia kuten sosialisteille oma Clifford Public 
Cemetery, joka sijaitsee melko lähellä Saaren farmia. Lisäksi alueella oli Clifford Finnish 
Cemetery, Knox Lutheran Cemetery ja St. Mary’s Cemetery. Kaikkiin näihin on haudattu 
suomalaisia.
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Eino Red Granitessa

Eino Saari oli suututtanut ankaran isänsä ja joutunut muuttamaan pois kotoa. Hän 
meni Lempie-siskonsa luokse, joka tuolloin asui Bratwoodista etelään, paikassa nimeltä 
Red Granite (Wausharan piirikunta, Wisconsin). Siellä oli suomalainen asutuskeskittymä 
(setlementti). Lempien mies Kalle Kolehma piti siellä pientä suutarin verstasta. Einoa 
tuki taloudellisesti eräs lapseton pariskunta, joiden kanssa hän valmistautui lähtöön 
Neuvosto-Karjalaan.

Eino lähti Saaren perheestä ensimmäisenä Neuvosto-Karjalaan. Hän lähti redgra-
nitelaisen ryhmän mukana suoraan Lempie-siskonsa luota tapaamatta vanhempiaan. 
Nikolai ja Nestor tulisivat seuraavina ja lopuksi oli tarkoitus, että vanhukset tulisivat 
myös. Koko perhe ei voinut lähteä yhtä aikaa. Ennen Karjalan matkaa Eino oli sopinut 
välinsä isänsä kanssa. Riitaantuminen oli johtunut myös väärinkäsityksistä, joihin 
Eino kirjeessään sisarelleen viittaa myöhemmin.

Brantwoodin sosialistien haali (Brantwood Socialist Hall), jossa ilmeisesti ainakin Eino Saari kävi kuuntele-
massa puhetilaisuuksia ja tansseissa. Kirkkosuomalaiset eivät antaneet lastenlastensa edes katsoa tuohon 
taloon päin, kun tiellä mentiin sen ohi. Lähde: The Knox Creek Heritage Center.
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Eino Saari toinen oikealta. Muut ovat tuntemattomia. Kuvassa lukee Selinillä ja tavaroita pakataan Neuvosto-
Karjalaan lähtevään autoon.
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II  
NEUVOSTO-KARJALA – 

”TYÖLÄISTEN PARATIISI”

Karjalan Teknisen Avun johtaja ja siirtolaisten 
värvääjä Oscar Corgan oikealla, itse lähdössä 
Neuvosto-Karjalaan. Corgan ammuttiin Sandor-
mohissa 9.1.1938.

Tenhus-Matti eli Matti Tenhunen, värvääjä, riemuk-
kaasti laivalla lähdössä Neuvosto-Karjalaan punalip-
pua liehuttaen. Tenhusta syytettiin Stalinin vainojen 
aikaan tekaistuilla perusteilla vastavallankumouksel-
lisuudesta ja vakoilusta. Tenhunen ammuttiin Sandar-
mohissa 28.12.1937
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Nikolai Saaren kirjeet

New York 29.7.1932

Rakas kotiväki,

Sain kirjeenne tänään.

Corgan vaihtoi rahan postiosoitusta varten. Sillä rahalla ostin housut ja paidan.

Minulla ei ole aikaa kirjoittaa paljon, koska pitää lähteä Karjalaan menijöiden 
kerääntymispaikkaan. Kaikkien, jotka lähtevät täytyy olla siellä. Tänään oli 
tapaaminen, jossa meille annettiin vähän ruokaa otettavaksi mukaan.

Yhdysvalloista lähtee 200 henkilöä ja Kanadasta 150. Näin Eero Sirviön ja Urho 
Tolan eilen. En nyt tiedä kertoa enempää tänään muuta kuin kiittää teitä rahasta. 
Olen varma, että rahalle olisi ollut käyttöä siellä. Se oli tarpeen myös täällä.

Terveyttä teille kaikille. 
Näkemisiin

Nikolai

 
New York 1932

Kirjoitan taas muutaman rivin täältä merenrantakaupungista. Näillä kulmilla 
on ollut aivan mukava sää, ei läheskään niin kuuma kuin olin kuvitellut.

Oletan, että he jotka lähettivät anomuksensa tammikuussa, ovat saaneet 
lupakirjansa. Luvalliset ovat saapuneet tänne kahdessa eri ryhmässä. 
Ensimmäisessä erässä oli 300 ja toisessa 150 henkilöä. Tänään heitä 
oli tarkoitus tulla lisää, mutta en tiedä tulivatko he lainkaan.

Mitä teillä on suunnitelmissa? Aiotteko tulla ensimmäiseen laivaan? Aikaa 
tuntuu olevan kovin vähän valmistautua niin pitkää matkaa varten. Jos 
ette selviä ensimmäiseen laivaan, niin toinen laiva lähtee 16. päivänä.

Luulen, että silloin on suurempi ryhmä. Se johtuu siitä, että ihmiset eivät 
ole ehtineet valmistautua niin lyhyessä ajassa tuohon ensimmäiseen 
laivaan, joten 16. päivän laivassa on enemmän väkeä.
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Yrittäkää valmistautua matkaan tavalla tai toisella joko tähän laivaan 
tai sitten seuraavaan. Lähden tällä ensimmäisellä laivalla. Minulla ei ole 
mitään mahdollisuutta jäädä tänne pitempään, koska rahani riittävät 
juuri laivan lähtöön saakka. Uskon pärjääväni juuri siihen asti, mutta 
centtiäkään ei jää yli. Joten lähden mielelläni heti, kun pääsen.

Oli surullista, että emme voineet kaikki lähteä yhtä aikaa. Matka 
sieltä tänne juuri nyt on suurin ongelma, mutta yrittäkää jollakin 
tavalla saada se järjestymään. Kun saavutte tänne, teidän ei tarvitse 
sanoa mitään paitsi vastata kysymyksiin, joita teille esitetään.

Ihmiset täällä ovat erittäin hyvin pukeutuneita, mutta ei ole väliä mitä teillä on 
yllänne, kunhan vaatteet vain ovat puhtaita. Karjala-toimistosta teille annetaan 
kaikki ohjeet, joita tarvitsette. Nyt Corgan on toimiston päällikkönä. Aronen 
on siellä myös, mutta hän on lähdössä toiselle puolelle seuraavalla laivalla.

Teillä täytyisi olla melkoinen summa rahaa mukana, koska olosuhteet ovat sellaiset, 
että mitään ei saa ilman rahaa. Haluan mainita Korpelan* ja Kaartusen**. Minulle 
oli mahdotonta saada vaaterahat siten kuin olitte ajatelleet. Ehkä minulla olisi ollut 
parempi tuuri, jos olisin päässyt siihen laivaan. Mutta kun asiat menivät noin, en 
voinut sille mitään ja olisin ehkä jäänyt ilman matkaa eikä minulla ollut mitään.

Kun me olimme toimistossa, Kalle Korpela lupasi ryhmälle 1000 
dollaria Konerahastosta. Minulla ei ollut tilaisuutta puhua hänelle 
ongelmastani. Hän antoi ne 1000 dollaria. Jos siitä tulee jälkeenpäin 
jotain puhetta, niin joku mies nimeltä Ketoja kantaa vastuun siitä.

Kalle Korpelalla on pulaa käteisestä eikä 1000 dollaria saa joka päivä. 
Ehkä hän ei edes voinut saada 1000 dollaria, koska hänen kulunsa olivat 
suuremmat kuin hän luuli. Trukin lähettäminen maksaa 243 dollaria.

He olivat pitäneet John Kaartusta siellä jo jonkin aikaa. Luultavasti he ajattelivat 
hänellä olevan rahaa ja että hän avustaisi Konerahastoa, koska hän oli niin 
vanha. Puhutaan, että Kaartunen ei olisi lähtenyt, mutta hänellä on poika …

Tästä kirjeestä puuttuu viimeinen sivu.

     *  Kalle Korpela (Charlie Korpela, s. 1887) oli myös alun perin Alajärveltä kotoisin ja Brantwoo-
din naapureita.

     **  John Kaartunen alkuaan Juho Kaartunen (s. 1871) oli niin ikään syntynyt Alajärvellä. Hän oli 
Brantwoodissa naapuri ja Hilda Saaren siskon Elinan lankomies.
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5.8.1932

Rakas kotiväki,

On aamupäivä ja ajattelin kirjoitella ennen kuin saavumme Norjaan. Meidän on 
tarkoitus tulla Norjaan maanantai-iltana. Sitten lähdemme Norjasta Leningradiin. 
Meidät jaetaan kahteen ryhmään, koska meille kaikille ei tule olemaan tilaa 
veneessä. Toisen ryhmän täytyy odottaa kunnes vene palaa takaisin.

Laivassa on ollut suuri sodanvastainen näytös. Ohjelma oli erittäin hyvä. Ida Päiviö ja 
Paasikivi Kanadasta pitivät erinomaiset puheet. Oli myös norjankielellä pidetty puhe.

Meidän ryhmässämme on Karjalaan menossa kokonainen orkesteri. Heillä 
on piano, haitari ja kaikenlaisia muita instrumentteja. Meiltä ei ainakaan 
puutu musiikkia. Lisäksi mukanamme on kaksi lahjakasta unkarilaista.

Veljekset Nikolai ja Nestor Saari lähtivät ryhmässä numero 26 Gripsholm-laivalla New Yorkista kohden 
Neuvosto-Karjalaa 30.7.1932. Lähde: Nestorin Swedish American line -almanakka.
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Filmitähti Greta Garbo on matkustamassa kotimaahansa tällä 
laivalla. En ole nähnyt häntä, mutta muut ovat todella yrittäneet 
nähdä edes vilahduksen hänestä, mutta eivät ole onnistuneet.

Ryhmässä on neljä ihmistä, jotka on karkotettu USA:sta ja 21 Kanadasta. 
Kahdella heistä on liput Suomeen. Puolue yrittää saada heidät 
tulemaan Karjalaan. En tiedä mikä heitä odottaa Suomessa.

Ystävät täällä ovat yrittäneet kerätä kolehtia tilatakseen sanomalehden heille, 
joille ei sitä tule ja joilla ei ole siihen varaa. Tämä olisi laina, joka maksettaisiin 
takaisin, kun pääsemme Karjalaan ja ansaitsemme rahaa. En tiedä miten 
suunnitelma toimii rahan saamiseksi, koska hyvin harvalla sitä on.

Tämä ryhmä on todella hyvin terveen näköistä ja lähes kaikki hyvin 
puettuja. Suurin osa on itäisistä teollisuuskunnista. En tiedä kuinka 
he tulevat sopeutumaan Karjalan ankariin olosuhteisiin.

Nyt on sunnuntai ja tänä aamuna kirjoitan vähän lisää. Näimme aamulla 
Skotlannin rantaa. Viime yönä keittiössä esitettiin ohjelmaa. Myös tänä 
iltana toverit esittävät jotain. Se on sitten viimeinen kerta laivalla. Norjaan 
saavuttaessa siellä tulee olemaan tervetuliaistoivotuksia maissa.

 Olen vilustunut. Lähes jokainen on. Luulen sen johtuvan meri-
ilmasta. Sää on kuitenkin ollut täydellinen. Ei myrskyjä.

Karjalaan menijöistä ollaan tekemässä elokuvaa. Kun olimme New 
Yorkissa, meille näytettiin filmi ryhmästä, jossa Korpela oli ja toisesta, 
jossa Eino oli mukana. Ehkä Korpela tulee näkemään meidät, sillä meidän 
ryhmämme on yksi suurimmista, joka on muuttanut Karjalaan.

Me lähdemme Norjasta Leningradiin ensimmäisessä ryhmässä, koska meillä 
ei ole rahaa jäädä Norjaan. Norjassa on kyllä edullinen kauppa heille, joilla 
on rahaa. Monet heistä ostavat polkupyöriä. Niillä on järkevät hinnat ja 
ne ovat parempia kuin Amerikassa valmistetut. Odotamme Leningradissa 
kunnes seuraava ryhmä tulee. Sitten me jatkamme yhdessä Karjalaan.

Minulla ei ole nyt enempää kirjoitettavaa, joten lopettelen. 
Kirjoitan taas, kun on aikaa ja jotain kerrottavaa.

Hyvää vointia teille kaikille! 
Näkemisiin, Nick
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Vonganperän punkti 
Uhtua USSR 
30.8.1932

 Rakas kotiväki,

 No niin, täällä me nyt olemme Karjalan soilla. Tulimme tänne 
20. elokuuta Uhtuasta. En ala selostaa meidän matkaamme, 
koska olette luultavasti lukeneet siitä sanomalehdistä.

Tulimme junalla Kemiin, joka on Leningradin ja Muurmanian puolessavälissä. 
Petroskoista 12 tunnin matka. Yövyimme Kemissä. Seuraavaan paikkaan 
lähdimme kuorma-autolla Uhtuasta. Naiset ja lapset matkustivat linja-
autolla. Meidät miehet tuotiin avoimessa kuorma-autossa. Etäisyys 
oli noin 200 km. Tänne Uhtualle ei tule rautatietä. Täällä on vain yksi 
viime aikoina rakennettu tie ja sekin erittäin huonossa kunnossa.

Uhtua sijaitsee 160 kilometriä pitkän järven rannalla. Täällä ei ole merkkiäkään 
laivoista tai muista yhteyksistä joko rautatien tai vesitien kautta. Siitä näkee miten 
vaikeaa on tälle yhteisölle saada mitään ruokalähetyksiä, rakennusmateriaaleja 
jne. Aikomuksissa on rakentaa tänne rautatie, mutta kaikkea ei voi tehdä 
heti. Kuorma-autoista on kova pula ja se hidastaa rakennustöitä.

Emme ole saaneet tavaroitamme vielä. Jotkut ovat olleet täällä jo melkein 
kaksi kuukautta eivätkä he ole vielä saaneet omia matkatavaroitaan. On 
helppoa ymmärtää olosuhteet, jossa on vain pyhävaatteet, ohuet alusvaatteet 
ja paidat matkalaukussa. Kenkäongelma on pahinta, koska täällä on hyvin 
kosteaa ja kun tekee töitä matalissa kengissä, alkaa tulla jo kylmä.

Heidän, jotka suunnittelevat tänne tuloa, kannattaa ottaa mukaan työvaatteet, 
kumisaappaat ja villasukat. Olisi hyvä, jos saisin kumisaappaat. Saappaat ovat 
yhtä tarpeellisia sekä naisille että miehille. Me saimme matalat topatut kengät, 
mutta ne eivät suojaa paljon mitään suoalueella. Saappaista ja nahkaisista 
kengistä on puutetta. Me saimme myös paidan ja housut, mutta ei alusvaatteita. 
Sukkia ja alusvaatteita ei ole saatavilla. Sukkien tilalle saimme palan kangasta.

Leirimme on järven rannalla, saman, josta Uhtua sijaitsee 25 kilometrin 
päässä. Minkäänlaisia teitä ei ole, vain jalkapolkuja. Matkaaminen tapahtuu 
moottoriveneillä. Kaikki tavarat tuodaan tänne isoilla moottoriveneillä.
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Sillä ryhmällä, joka tuli ennen meitä, ei ollut täällä mitään, ei edes 
minkäänlaista suojaa ennen kuin he itse rakensivat. Asumme täällä 
leirissä teltoissa ennen kuin parakkeja saadaan rakennetuksi.

Ruokamme keitetään ulkona ja myös syödään ulkona. Tämä rakentamisosasto 
on hidasta, koska rakennuksista tehdään myös suuria ja rakentajistakin 
on pulaa. Pahinta on, kun ei ole kunnon työkaluja. Tähän mennessä ei ole 
ollut rautanauloja ja laudat on pitänyt kiinnittää sahaamalla käsin. Sauna 
on rakennettu ja seuraavaksi yhdistetty keittiö- ja ruokailurakennus.

Lähes kaikki työ täällä on urakkatyötä. Meidät on jaettu prikaateihin 
tekemämme työn mukaan. Esimerkiksi tukkilaiset ovat omassa ryhmässään. 
Palkka maksetaan tehdyn työn lajin mukaisesti. On muutamia työläisiä, 
jotka saavat palkan päivittäin. He tekevät urakkaa nostaakseen tuottavuutta. 
Urakkatyöstä olen saanut 10 ruplaa päivässä, joskus enemmänkin. Mutta 
ruplat kuluvat nopeasti, jos pitää jotain ostaa. Esimerkiksi matalat topatut 
kengät maksavat 28 ruplaa ja kaikki muutkin hinnat ovat korkeat.

Kenkien arvo siellä olisi kaksi dollaria. Ruokatarvikkeet ovat erittäin 
kalliita. Meillä ei ole ollut lainkaan perunoita eikä kahvia. Puuro, 
leipä, kala, makkara ja tee ovat olleet pääruokia tähän mennessä. 
Saamme perunoita pian. Ne ovat olleet vielä puolikasvuisia.

Uhtua on vielä huonommassa asemassa ruokatarvikkeiden suhteen, koska ei 
ole rautatietä ollenkaan, vain surkeita maanteitä. Täällä ryhmätyöt aloitettiin 
myöhemmin kuin läntisissä asutuksissa, esimerkiksi Petroskoissa.

Eilen Petroskoista tuli tänne joitakin miehiä, jotkut kuullakseen totuuden, ja 
minä olen kirjoittanut sen niin kuin olen sen nähnyt sinä aikana, jonka olen 
ollut täällä. Niiden, jotka tulevat tänne, ei pitäisi tuntea itseään petetyiksi, 
niin kuin käy heille, jotka lähtevät tänne liian suurin toivein. En tunne 
itseäni petetyksi muuta kuin sen suhteen, että en saanut matkatavaroitani 
samalla hetkellä, kun saavuimme ja niin tehtiin muillekin.

Joten kaikki on sujunut hyvin tähän mennessä. Olen tehnyt urakkatyötä noin 
viikon verran pojan kanssa, joka tuli Kanadasta. Minä hakkaan tukkeja ja ne 
täytyy kuoria heti paikalla. En ole vielä oppinut miten ymmärtää hallituksen 
edustajistoa. He onnittelivat meitä rakennustyöstämme niin kamalissa 
olosuhteissa. He sanoivat yrittävänsä parhaansa helpottaakseen tilannettamme.
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Ensiksi pitää saada meidän matkatavaramme tänne nopeasti ja myös helpottaa 
ruokaongelmaa. He sanoivat, että olemme aloittaneet nämä rakennustyöt 
pahimmissa olosuhteissa. Pahemmissa kuin mikään aiempi ryhmä. Olen 
kirjoittanut paljon puutteista ja vaikeuksista. En halua mustamaalata tätä 
työläisten maata. En valita, koska nämä ongelmat ovat meidän kaikkien täällä.

Haluan vain osoittaa teille mitä ne ihmiset joutuvat kohtaamaan, jotka tulevat 
tänne Amerikasta, joka on vakiintunut maa. Monet haluavat paljon ja saada 
palkkaa. Nestor on tehnyt täällä monenlaista pientä. Marraskuussa meidän 
pitäisi aloittaa tukinhakkuu, jos leirit valmistuvat siihen mennessä.

En ole kuullut mitään Einosta. En tiedä missä Korpela on. He luultavasti 
ovat lähellä Petroskoita, mutta minulla ei ole heidän osoitettaan.

Enpä tiedä nyt enempää tällä kertaa muuta kuin toivottaa teille 
hyvää terveyttä. Kirjoitan lisää sitten, kun minulla on aikaa.

Nick

(Ei ole välttämätöntä lukea tätä kaikille)

Uhtua, Vonganperä 
joulukuu 13, 1932

Terveiset teille Lempi ja Kassu 
[Kirje on osoitettu Nikolain siskolle Lempielle ja hänen aviomiehelleen]

Vastaan teidän kirjeeseenne, joka tuli Nestorille muutama päivä sitten. Hän 
ei voi hyvin eikä pysty kirjoittamaan. Eilen hän meni Uhtuaan tapaamaan 
lääkäriä, koska hänellä on flunssa ja kovasti palelee. En tiedä mitä lääkäri 
kertoi hänelle. Täällä on ollut paljon ihmisiä sairaana. Se ei ole mikään ihme. 
Syksy on ollut kylmä ja kostea, niin sitä helposti kastelee itsensä ja vilustuu.

Muuten kaikki on mennyt aivan hyvin mitä nyt elämiseen tulee. Ehkä muutolla 
on vaikutuksensa. Muutos ruuassa on myös vaikuttanut minuun. En pitänyt 
happamasta ruisleivästä, koska sain siitä niin paljon ilmaa mahaani. Jokin 
aika sitten aloimme tehdä omaa leipäämme, joten nyt on parempi.

Aika on kulunut ja kohta on joulu teillä kapitalistisissa maissa.
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Olen tehnyt vähän sitä sun tätä sen kahden viikon aikana, jonka olen ollut 
täällä. Olen kaatanut puita tukeiksi. En tiedä miten selviän. Meillä on suuria 
suunnitelmia tälle leirille. 50 000 kiintokuutiometriä tukkeja jäällä. Meitä on 
yli sata miestä tässä leirissä ja noin 30 naista. Naiset eivät ole metsätöissä.

Metsätyöt on järjestetty 8–9 miehen prikaateihin. Kaatamassa on neljä miestä, 
kaksi leikkaavat alas, yksi trimmaa oksat ja yksi mittaa ja tekee lyhyitä viiltoja 
merkitäkseen pituudet, joista leikata. Neljä–viisi miestä huolehtii vetämisestä 
riippuen siitä kuinka pitkä etäisyys on. Meillä on neljä miestä kaatamassa. 
Heidän urakkansa on 40 kiintokuutiometriä päivässä. Hevosten tavoite on 13 
kiintokuutiometriä päivässä vedettynä jäälle. Kiintokuutiometri on 39 ½ tuumaa. 
Puusta voi saada noin kolme tukkia. Ne on leikattu 14–28 jalkaa pitkiksi.

Työn tavoite ei ole pieni, kun ottaa huomioon miten lyhyitä päivät ovat. 
On pimeää aamulla klo 9 asti ja pimeää noin klo 16 iltapäivällä.

Puiden kaatamisesta saamme 70 kopeekkaa kiintokuutiometri. 
Hevosella ajamisesta saa 95 kopeekkaa riippuen taas matkasta. 
Päivän palkka on 6 ruplaa rakentamisen ajanjaksona.

Ruoka on ollut 60–95 ruplaa kuukaudessa tähän mennessä. Ruoka on 
ollut yksitoikkoista ja täällä leirillä meillä ei ole ollut mahdollisuutta 
ostaa lisää annoksia. Voimme saada makeisia kuten keksejä.

Tässä maassa USA:n valuutta on tosi arvostettua. Esimerkiksi Petroskoissa 
on sellainen kauppa, joka on vaan ulkomaalaisia varten. Sieltä voi ostaa 
tavaroita vieraista maista. Voit ostaa melkein mitä tahansa dollareilla 
ja hinnatkin ovat kohtuullisia. Kuitenkaan siellä ei hyväksytä ruplia. 
Huolimatta siitä mitä ostaa venäjän rahalla, se on kallista. Ainakin meille 
ulkopuolisille vielä on. Dollareista on hyötyä täällä heille, joilla niitä on.

Taidanpa lopetella nyt tämän lepopäivän illalla ja alkaa olla jo myöhä. 
Huomenna aamulla on taas mentävä takaisin metsään puiden juurelle.

Elämä täällä ei ole mitään leikkiä, mutta ehkä se nyt menee jotenkin, 
kunhan opimme maan tavoille. Ehkä siitä tulee parempi, kun saamme 
enemmän teollisuutta ja alamme pärjäämään omillamme.

Eino on Petroskoissa käymässä koulua. Hän aikoo olla siellä neljä vuotta. Hän ei 
ole vielä varma minkä työn linjaa aikoo opiskella tai politiikkaa täällä sivussa.
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Björklund on samassa parakissa meidän kanssamme. Hänen 
tyttärensä on Uhtualla mutta oli ollut Petroskoissa koulussa.

Lopetan tähän. Täällä soitetaan pianoa, haitaria ja viulua 
äänekkäästi. Kirjoitan kotiin viikon sisällä.

Terveiseni Neerielle ja teille kaikille 
Nick

Uhtua, Vonganperä 16.12.1932

 Tervehdys teille kotiväelle,

 Paljon on aikaa kulunut siitä, kun sain kirjeenne. En ole saanut kirjoitettua 
ja se on vain laiskuutta. Olemme kyllä olleet paljon poissa leiristä. Vasta 
viikko sitten aloitimme tukinhakkuun, joten nyt olemme paikalla.

Täällä vaan olemme vielä hengissä, vaikka välillä on ollut todella rankkaa. 
Hyvin kosteaa säätä koko ajan. Marraskuussa satoi vettä lähes joka päivä. 
Heti perään tuli lunta ja koska maa ei ollut jäässä, oli hyvin kosteaa.

Syksy on mennyt ja olen tehnyt vähän kaikenlaista täällä. Olen tutustunut karjalaiseen 
elämään ja tapoihin. Kävin kuljettamassa rakennustiiliä toisella puolella järveä ja 
vierailin karjalaisessa kodissa. En ymmärtänyt joitakin sanoja, mutta minusta se talo 
oli jonkinlainen yhdyskuntarakennus. He olivat olleet siellä vasta vuoden verran ja 
kaikki oli uutta ja hankalaa. Suurin ongelma täällä on edelleen ruoka ja vaatetus.

Ruoka on surkeaa eikä siinä ole paljon vaihtelua. Meistä, jotka olemme 
tottuneet monipuoliseen ravintoon, tämä tuntuu riittämättömältä. 
Ruokaa on säännöstelty kuinka paljon saa päivässä. Leipää saamme 
runsaasti ja riisiä. Säännösteltyjä ovat voi, liha, juusto, sokeri ja kahvi. 
Mitään jälkiruokaa ei ole paitsi täällä poimittuja marjoja.

Meille annettiin purkitettua kalaa, joka ei ollut minkään arvoista. Toisinaan 
saatamme saada tuoretta – pientä törkykalaa. Nekin ovat rajoitettuja, vain 
hyvin pieniä määriä, joilla ei pitkälle jaksa. Nyt on ollut hirven metsästysaika. 
Leiriläiset tappoivat neljä tai viisi hirveä, mutta liha on säännösteltyä. Tänne 
on tarkoitus tulla ulkomaalaisten kauppa meille amerikkalaisille, josta 
voimme ostaa meidän kaltaistamme ruokaa, jos meillä on tarpeeksi ruplia.
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Esimerkiksi 
Makeiset 5 ruplaa kilo, keksit 5 ruplaa kilo, pieni lihasäilykepurkki 5 ruplaa. Sitä voi 
ostaa vain tietyn määrän. Meille maksetulla palkalla ei paljon osteta ylimääräistä 
ruokaa. Minun lokakuuni oli 94 ruplaa 85 kopeekkaa. Marraskuu oli 66 ruplaa.

Monet täällä ovat sukkien ja lapasten tarpeessa – ihmiset jotka lähtivät ilman 
rahaa ja vaatteita. Täällä on kiertänyt huhu, että meille tuotaisiin talvivaatteita, 
mutta emme ole nähneet ainuttakaan. Tämä on hyvin rankkaa heille, jotka 
tulivat täysin varustautumattomina. Me selviämme talven yli, koska saimme 
matkatavaramme. Ne tulivat lopultakin lokakuun puolessa välissä.

Näyttäisi olevan vaikeaa ja mahdotonta saada villasukkia tai lapasia 
ellei niitä pysty ostamaan karjalaisilta. Kauppoja on niin vähän, 
että heillä ei ole tarpeeksi villaa itsellekään. Nämä ovat ensimmäiset 
asiat, joita täällä tarvitsee ja se tuntuu myös vatsassakin.

Me teimme rankan matkan viime kuussa. Nestorin ja minun täytyi 
mennä veneryhmään hakemaan jauhoja Kemistä. Ruuan saaminen 
Kemistä Uhtualle teitä pitkin on käynyt mahdottomaksi.

Puolue määräsi miehet veneisiin hakemaan kaikkein tärkeintä asiaa – jauhoja, 
jotta ei olisi leivästä puutetta jatkossa. Siellä oli kaikkinensa 30 venettä, joissa 
oli jokaisessa neljä–viisi miestä. Meidän leiristämme oli 10 miestä. Oli kurjaa 
mennä 160 kilometriä alas jokea, jossa oli kovia koskia ja jäistä vettä.

Kosket ovat niin ankaria, että Karjalassa on vain muutama mies, joka niitä 
pitkin pystyy laskemaan. Laskeuduin yhdestä koskesta köysien avulla. Muuten 
olimme onnekkaita, että kukaan ei hukkunut. Kuitenkin paluumatkalla yhdestä 
karjalaisveneestä mies ja nainen joutuivat uimaan, mutta saimme heidät pelastettua.

Oli todella rankkaa mennä jokea ylöspäin jauholastin kanssa. 
Meidän täytyi työntää veneet köysien avulla koskien ylitse. 
Tarvittiin jopa 10 miestä kiskomaan pahimpien koskien yli.

Joessa oli jyrkkiä rantatörmiä, joista oli hankalaa kiivetä ja työntää. Olimme 
menneet 50 kilometriä jokea pitkin, kun se alkoi jäätyä ja jouduimme vetämään 
veneet maihin. Sitten alkoi sataa lunta ja sitä tuli niin paljon, että väylämme 
oli jään peitossa, joten lastimme jouduttiin kuljettamaan hevosilla Uhtualle.

Todellisuudessa sosialistisen maan rakentaminen on erittäin 
kovaa. On helppoa pitää kauniita puheita sisätiloissa. Rehellisesti 
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täytyy päättää onko sitä halukas uhraamaan itsensä työrintamalla 
vai ei. Tässä on joitakin, jotka etsivät hyvää itsestään.

Meidän leirissämme suurin osa on kanadalaisia, USA:sta on vain muutamia. 
Tähän mennessä työnjako on suosinut kanadalaisia. Luultavasti käy samalla 
tavoin, kun alamme kaataa puita. Metsätyöt on jaettu ryhmiin, kahdeksan 
miestä ja kaksi–kolme hevosta. Nestor ja minä ja kaksi muuta miestä kaadamme 
puut tyvestä ja leikkaamme oksat pois. Toiset neljä miestä mittaavat ja 
sahaavat tukit pukkisahalla. Neljä miestä huolehtii tukkien kuljetuksesta.

Työmääräykset eivät ole pieniä. Tänä talvena määräykset ovat 10 
kiintokuutiometriä per mies per päivä. Ajamista – 13 kiintokuutiometriä 
vedetään hevosella päivässä jäätietä pitkin. Keskiverto puusta saa kolme 
tukkia. Tukin pituus täällä on 14–28 jalkaa. Tukkien täytyy olla vakaat ja 
suorat. Jos saavutamme vaatimuksen, saamme 20 % palkankorotuksen.

Puiden kaataminen on tappotyötä. Täksi talveksi on suuria suunnitelmia, 
53 000 kiintokuutiometriä rahdattuna jäätä pitkin.

 Täällä on yli 100 miestä ja noin 30 naista. Naiset eivät ole metsätöissä, 
ainakaan vielä. En tiedä miten saavutamme nämä suunnitelmat, koska ei 
ole tiedossa kunnollista säätäkään kuorman raahaamista varten. On hyvä, 
että voimme olla yöt leirissä. Jokin aika sitten olimme siistimässä teitä ja 
jouduimme viettämään yöt ulkona. On raakaa yöpyä ulkona talvella.

En kirjoita enempää nyt. On hyvin myöhä sunnuntai-ilta. Muut ovat kokouksessa 
tässä parakissa, meitä on 22 poikamiestä. Perheet elävät asuntoloissa eri parakeissa.

Saimme kirjeen Einolta muutama päivä sitten. Hän kertoi voivansa 
hyvin ja aloittavansa neljän vuoden opiskelun Petroskoissa. 
Hän ei vain kertonut mihin aikaan hän opiskelee.

Kun saan rahaa, lähetän teille Punaisen Karjalan, niin 
näette vähän minkälaista elämä Karjalassa on.

Joten kirjoittakaa ja kertokaa miten teillä menee ja miten asiat ovat. Haluaisin 
myös kuulla Brantwoodin uutisia. Jos joku on tulossa tänne, olisi hyvä jos 
hän toisi 5 ½ jalkaa pitkän sahan. Työkalut täällä ovat aataminaikaisia.

Eipä enempää tällä kertaa. Hyvää Joulua teille kaikille! 
Nikolai Saari, USSR AKCCP, Uhtua, Vonganperä
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Vonganperä 19.3.1933

Terveiset teille taas Karjalasta. On kulunut pitkä aika siitä, kun sain teiltä 
vastauksen kirjeeseeni. En vain ole ollut paikalla kirjoittaakseni siihen vastausta.

Talvi on mennyt ja taittumassa kevääseen. Kaksi päivää sitten oli vielä raskasta 
jäätä. Alkutalvi täällä oli hyvin leuto. Meillä ei ollut jäätä ennen kuin tammikuussa. 
Sitten oli hyvin ankaraa pakkasta kolme–neljä päivää kerrallaan.

Ei ole mennyt yli -40 asteeseen tänä talvena. Olemme työskennelleet rankasti 
koko talven ja kaadamme yhä puita täyttä höyryä. Veto-osasto on heikkoa, 
koska hevoset ovat pieniä ja aliravittuja ja lumi alkaa olla pehmeää. 
Täällä ajetaan suomalaiseen tapaan; yksi hevonen ja reki. Kelkka on kaksi 
ja puoli jalkaa leveä. Tukkeja ei ole pilkottu paitsi tietyissä olosuhteissa. 
Tukit pannaan rekeen siinä paikassa, johon ne ovat kaatuneet. Kuormat 
tehdään käsin raskaalla sauvalla. Kallistuskoukkuja ei ole tai vasaroita.

Raa’alla miesvoimalla ja köydet joka tukin ympärillä ne pakotetaan 
kelkkaan. Kolme tukkia laitetaan pohjalle. Päälle laitetaan vielä 15 
tukkia. Työskentelytavat ovat täällä hyvin primitiivisiä, mikä tekee 
työstä erittäin kuluttavaa ja palkan myös erittäin alhaiseksi.

Monet miehistä ovat menettäneet painoaan tänä talvena ja ei mikään 
ihme, sillä he myös ovat aliravittuja. Luultavasti koko maailman tilanne 
on sellainen, että se on vaikuttanut myös täällä. Meidän leipäannoksemme 
on mennyt niin pieneksi, että on vaikeaa metsätyömiehille selvitä sillä. 
Leipä riittäisi, jos olisi tarpeeksi muuta ruokaa. Meillä ei ole ollut perunoita 
kuukausiin. Lihaa, voita ja juustoa niin pieninä annoksina ettei se riitä 
mihinkään. Meidän pääruokamme on leipä ja riisipuuro ja jauhojen suhde 
näyttää kutistuvan myös. Silti meidän odotetaan yltävän työtavoitteisiin.

Metsässä on paljon tukkeja, ehkä tuhansia lumen alla. On vaikeaa 
vetää ne ulos ja saada ne kelkkaan. Tällä systeemillä näyttää 
kelkkaan vedettävää riittävän toukokuuhun asti.

Olen teroittanut sahoja tässä kuussa, mutta Nestor on ollut sahaamassa 
kaiken tämän ajan. Monet ovat lähteneet täältä, jo kahdeksan tästä 
leiristä. Viisi meni USA:han ja kaksi Kanadaan. Siitä ryhmästä, jossa 
tulimme, monta, monta on jo lähtenyt ja palannut Amerikkaan.
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He olivat puolueen jäseniä tai proletaareja. Monet muut lähtisivät, jos heillä 
vaan olisi varaa. Ei oikein vaikuta siltä, että asiat olisivat hyvällä mallilla 
Amerikassa, koska heidän on täytynyt luopua kultatavaroistaankin.

Tämä elämä ei ole helppoa kenellekään mutta jokaisen täytyy elää. Olisi vaikea 
päästä sieltä tänne ellei olisi säästöjä. Luultavasti ette saa mitään myytyä ja 
kuka tietää miten ajat muuttuvat. En voi sanoa mitään farmin myymisestä 
tai että saisitteko siitä mitään. Olemme suunnittelemassa muuttoa täältä 
Matroosaan*, kun tämä puiden kaato päättyy ja jos me vain suinkin pystymme.

Olisi rankkaa teidän ikäisille ihmisille tulla toimeen täällä, mutta jos 
pääsisitte Petroskoin alueelle, se olisi rauhallisempaa ja saisitte maitoa 
ja vähän vihanneksiakin. Kyllä sielläkin on varmaan vaikeaa silloin, kun 
elämä alkaa kallistua hoitokodin puoleen. Elintaso ei ole kovin korkea 
täällä, mutta on sentään toivoa paremmasta. Kaikki riippuu maailman 
tilanteesta – kuinka se kehittyy. Eihän näin voi jatkua loputtomiin.

Kirjoitin Lempille ennen joulua mutta en ole kuullut hänestä. En tiedä 
saiko hän kirjeeni. En ole kuullut Einosta koko talvena, joten en tiedä mitä 
hän tekee. Tilasin Punainen Karjala -lehden teille tammikuussa, mutta 
raha tuli takaisin. Ei voi maksaa tilausta USA:han meidän rahalla.

Rahat ovat kyllä tiukassa tässä tukkien sahaamisessa. Tein 150–200 
ruplaa kuukaudessa. Siitä vähennetään ruuat. Jotkut joukkueesta 
saavat vielä vähemmän. Muuten terveyden puolesta voimme 
samoin kuin aikaisemmin paitsi että sitä alkaa väsyä.

Hyvää terveyttä teille ja terveisiä kaikille ystävilleni. Miten 
Julius pärjäilee? Sanokaa hei Matti Perkiölle.

Näkemiin

Nick

Vonganperä 
Uhtua

     * Matroosa on maaseututaajama ja maalaiskunta Karjalan tasavallan Prääsän piirissä Venä-
jällä. Se sijaitsee Suojoen rannalla 16 kilometriä Prääsästä koilliseen ja 28 kilometriä Petros-
koista länteen.
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Matroosa, Karjala 
maaliskuu 2, 1934

Rakas kotiväki,

Tuhannet terveiset täältä Karjalan metsurien leiriltä. On kulunut melkein 
vuosi siitä, kun kirjoitin teille viimeksi. On todella häpeällistä, että siitä on 
mennyt niin paljon aikaa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Joten me muutimme tänne Matrosaan viime kesänä pohjoisesta. Täällä 
me olemme joutuneet tekemään vähän yhtä jos toista. Olen ollut metsässä 
sahaamassa ja kaatamassa puita lokakuusta lähtien. Nestor on toisella 
leirillä noin kahden kilometrin päässä täältä. Hän on siivonnut teitä 
koko syksyn. Eino käy vielä koulua. Näin hänet viikko sitten.

Niin, miten teillä siellä menee? Voivatko kaikki hyvin, ovatko terveitä? Onko teillä 
tarpeeksi ruokaa? Onko teillä vielä paljon karjaa? Onko teillä mitään mahdollisuutta 
saada rahaa? Ovatko Charlie ja Lempie yhä Red Granitessa? Missä Jennie ja Elma ovat?

Varmasti elämä on kovaa teille vanhoille ihmisille siellä. Ei se ole 
helppoa täälläkään, mutta kaikkien pitää yrittää elää.

Suunnitteletteko yhä tänne tuloa? En ole kuullut mitään teistä paitsi 
mitä John Mäki* kertoi kun hän tuli tänne viime kesänä. Hän sanoi, että te 
tulisitte tänne, jos vaan pystyisitte. Kaksi tänne jäänyttä ovat herra ja rouva 
Riihimäki*. Vanha Kaartunen suunnittelee vierailua sinne ensi keväänä.

Oletteko puhuneet Riihimäen poikien kanssa? Ovatko he kertoneet onko John Mäki 
toipunut sairaudestaan? Hän oli sairas täältä lähtiessään. Olin jo metsätöissä 
siinä vaiheessa, kun hän lähti täältä. Oletteko puhuneet Johnin kanssa siitä mitä 
hän ajattelee tästä maasta? Pojat olivat mekaanikkoja, joten heillä on paremmat 
elinolosuhteet kuin meillä metsätyömiehillä. Niinhän tämä asia on sielläkin. Nyt 
meillä on kolme jalkaa lunta metsässä, joka tekee työskentelyn erittäin hankalaksi.

Meillä on ollut tarpeeksi ruokaa tänä talvena. Aate Aho* ja Tyyne Jalkanen* 
ovat tällä leirillä. Tyyne on kokki tai paremminkin sanottuna keittiön 
johtajatar. John Aho* on kymmenen kilometrin päässä täältä.

     * John Mäki, Riihimäen pariskunta, Tyyne Jalkanen sekä John ja Aate Aho olivat kaikki brant-
woodilaisia perheineen.
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Olen kärsinyt selkäkivuista noin pari viikkoa, mutta se alkaa tuntua 
jo paremmalta. On raskasta työskennellä, jos terveys on huono. Se 
mikä on vaikeinta tässä työssä, on kaikenlainen huono sää.

Millaiselta Amerikassa nyt näyttää? Voiko työläinen pärjätä siellä ollenkaan? 
Kannattaako minun uusia passiani, jonka pitäisi tapahtua ensi kesänä? Mitä mieltä 
olette?En nyt tiedä muuta sanoa kuin että voikaa hyvin ja terveisiä naapureille.

Näkemisiin 
Nick 
USSR AKCCP 
Tempozabogek 
Matroosa

Eino Saaren kirjeet

New York 126 th Street 19.6.1932 
[Eino on osoittanut kirjeen 
vanhemmilleen]

Kirjoitan vielä muutaman rivin lisää, 
koska en tiedä onko lupanne saapuneet. 
Tapasin rouva Arosen käytävällä ja 
hän sanoi kaikkien lupien tulleen 
ja lähettävänsä ne teille kirjeitse.

Ajattelin kirjoittavani myös noista 
lupa-asioista. Useita satoja lupakirjoja 
on saapunut. Olettaisin, että Salon 
veljekset ovat joko saaneet ne tai juuri 
saamassa luvat. Tarkistan asian vielä 
huomenna. Jos Salon veljekset ovat 
saaneet omansa, teidän olisi parempi 
tulla yhdessä heidän kanssaan.

Kun saavutte tänne, niin teidän 
täytyy vain odottaa päivän tai 
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kaksi laivan saapumista. Niin pian kuin saatte ilmoituksenne ja tiedätte oletteko 
tulossa, kertokaa minulle. Voin järjestää asioita ja hankkia rahaa ruokaa varten.

Ehkä olisin voinut vaikuttaa enemmän, jos minulla olisi ollut lupa matkustaa 
tämän ryhmän mukana. Mutta rahat olivat heidän eikä minulla ollut siihen mitään 
päätäntävaltaa. He laittoivat rahaa Konerahastoon. En tiedä kuinka paljon. Aluksi 
oli luvattu 1000 dollaria. Siitä oli tarkoitus tulla varat meidän lippuihin, mutta 
niin ei voi tehdä, koska Konerahasto on traktoreita ja muita koneita varten.

Jotkut ihmiset ostivat paljon tavaraa täällä, joten heillä ei ole ongelmia 
vähään aikaan. Omaisuus tuntuu olevan heille tärkeää. Meillä ei ole 
mitään päätäntävaltaa omaisuudesta täällä tai siellä. Erotus on siinä 
miten sitä sopeutuu tähän vai muuttuuko katkeran yksinäiseksi.

Corgan on täällä ja luulen, että hän ryhtyy hoitamaan Karjala-asioita.

Yhdysvallat on iso maa ja kaikenlaisia juttuja leviää, joista ei 
tiedä mikä on totta. Tapaamisessa kerrottiin, että sitä voi kuulla 
vaikka minkälaisia huhuja, jos niille antaa huomiota.

 Kalle jättää rahaa tänne poikien matkaa varten. En tiedä mitään muuta 
vielä siihen asti kunnes kuorma-auto saadaan laivaan. [puuttuva kirjearkki] 
Hänen täytyy antaa minulle rahaa, koska en päässyt kunnolla alkuun.

Kirjoitan, kun asiat ovat järjestyneet.

Voikaa hyvin 
Eino

Kirjoittakaa minulle ja kertokaa miten asiat ovat siellä. En rohkaise teitä 
tulemaan tänne ennen kuin olette varmoja, että teillä on luvat.

Olisi parempi, jos satun olemaan täällä, kun pojat tulevat.

Teidän ei tarvitse kertoa tästä mitään kenellekään muuta kuin että 
en päässyt vielä lähtemään. Mitä enemmän asiasta puhutaan, sen 
hurjemmaksi tarinat muuttuvat. Lopulta se ei ole lähelläkään totuutta.
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Petroskoi 27.7.1932

Rakas kotiväki,

Olen ollut kaksi viikkoa täällä niin paljon puhutussa Neuvostoliitossa. 
Olin vain yhden päivän Leningradissa, koska siellä on liikaa 
turisteja kesäaikaan. Siellä ei ollut mitään yöpymispaikkaa.

Olen ollut Petroskoissa koko ajan, mutta en ole ollut töissä. Tavarat eivät 
ole tulleet. Menen luultavasti Matroosaan, kun minulla on aikaa. Sekä 
Korpela että Kaartunen ovat siellä. Olen ollut tässä liikekannalla ja se alkaa 
tuntua todella tylsältä. Olen nähnyt melkein kaikki tutut, jotka ovat tulleet 
tänne. He sanovat aikansa kuluvan nopeasti. Minä en tiedä siitä.

Kirjoitukseni ei kerro sellaisesta ”hyvästä elämästä” kuten monet täältä kirjoittavat. 
Väki täällä katsoo enemmän taaksepäin. Muutos on liian suuri sellaiselle, joka 
on kasvanut Yhdysvalloissa. Ajattelin sitä jopa ennalta siellä ollessani, mutta 
nyt näen asian selvemmin, kun olen täällä. Minun paikkani olisi Amerikassa.

Eino Saari Gripsholm-laivalla 
2.7.1932. Kohti Neuvosto-Karjalaa 
ryhmässä numero 24.
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Ja kun asiaa ajattelee vakavissaan, elämällä Karjalassa ei ole mitään 
hyvää tarjottavaa tällä hetkellä. Kaiken muun vielä kestäisi, mutta kun 
ravitsemuspuoli on niin surkeaa… Jos täytyy tehdä kovasti töitä, elämästä ei 
tule kovin pitkää. Mutta toivomme parannusta asiaan syksyyn mennessä.

Tänään ei ole perunoita. Voisin kirjoittaa siitä vaikka kuinka paljon, mutta se ei 
muuta tilannetta paremmaksi. Voin sanoa, että teidän ei kannata ottaa todesta 
sitä roskasakkia, joka tulee ympärillenne laulamaan ylistystä Karjalalle. En 
voi kirjoittaa siitä enempää, kun olen ollut täällä vasta niin vähän aikaa.

Oletteko myyneet paikan? Voi olla hyvä myydä se, mutta älkää myykö 
alihintaan. En kannata teidän tänne tuloanne ollenkaan, jos vain 
suinkin selviätte siellä. Ehkä tästä maasta tulee hyvä vielä jonakin 
päivänä, mutta ei teidän elämänne aikana eikä minun.

Muutoin asiat ovat sujuneet aika hyvin. Minulla oli kuumetta ja olin vuoteessa 
3–4 päivää. Nyt se tuntuu menneen ohi. Olisin kirjoittanut aikaisemmin, 
mutta olin ajatellut, että olisin pian töissä ja minulla olisi osoite.

Tenhus-Matti on jo varmaan Amerikassa. En saanut minkäänlaisia työkaluja. 
Jos joku sieltä tulee tänne, olisiko mahdollista lähettää jotain työkaluja autojen 
korjaamista varten heidän mukanaan – vain muutamia välttämättömiä. 
Jos lähetätte jotakin jonkun mukana, älkää laittako minun nimeäni siihen. 
Pyytäkää heitä laittamaan oma nimensä siihen. Leningradissa heiltä tullaan 
kysymään ovatko työkalut heidän ja heidän tulisi vastata ”Kyllä”. Teidän 
ei saisi myöskään lähettää mitään miehen tavaroita naisen mukana.

En tiedä nyt mitään muuta kirjoittaa tällä kertaa. Kirjoitan enemmän, kun 
pääsen Matroosaan. Jos ollenkaan mahdollista, niin yrittäkää saada niitä 
työkaluja ja joku tuomaan ne, jos joku nyt sattuu olemaan tulossa.

Joten Näkemiin nyt ja voikaa hyvin.

Eino

Älkää kertoko kenellekään minun sanoneen teille, että olisi 
parempi, että ette tulisi. Se tuottaisi minulle paljon surua.

Täytekynä olisi hyvä, jos sellaisen saisitte hankittua.
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Petroskoi 20.2.1933

Rakkaat isä ja äiti,

Lisään muutaman rivin kysymykseenne tänne tulemisesta. En kannata teidän tuloa 
enää lainkaan. Tietysti teillä on vapaus päättää mikä on parhaaksi. Mutta sitä täytyy 
ajatella hyvin huolellisesti. Kuten tiedätte, asumme täällä maassa, jota rakennamme 
tyhjästä ja kaikenlaisia esteitä on lukuisia. Ajatelkaa nyt, että olette molemmat 
jo vanhuksia. Muistakaa millaista oli, kun tulitte Suomesta sinne erämaahan.

Toinen asia, isällä on ollut mahan kanssa ongelmia jo jonkin aikaa ja täällä 
oleva ruoka ei ole hyväksi ruuansulatukselle. Se ei sopisi yhteen aikaa myöten. 
Ajatelkaa myös tätä – täällä teidän täytyisi elää palkalla, joka perustuu kykyynne, 
ammattiinne jne. Viimeinen palkka on kuusi ruplaa päivässä. Mutta ajatelkaa että 
ruoka maksaa 2–3 ruplaa päivässä. Naiset, jotka työskentelevät keittiössä, saavat 
15 ruplaa kuukaudessa. Joten ajatelkaa millaista tämä todella on, oikeasti.

Joten se siitä. Teidän ei tarvitse tehdä tästä mitään numeroa. Ajattelin vaan, 
että on velvollisuuteni kertoa tästä. Mutta jos tulee mahdottomaksi elää 
siellä, teen mitä voin auttaakseni teidät tänne. Mutta sanon uudelleen ja 
edelleen, että täällä eläminen on rankkaa ja kovaa. En sano tätä siksi, että 
olisin Neuvostoliiton hallitusta vastaan. Sosialistinen aate ei koske yksilöä 
vaan koko maata. Mielestäni olen oikeutettu kertomaan teille tästä.

Lisään vielä, että jos sieltä joku olisi tulossa tänne, jolla vielä on rahaa kuten 
esimerkiksi Hietala, voisitte lähettää minulle vähän jotakin. Jos voisitte lähettää 
vähän rahaa, että saisin uusittua passini, kun sen aika tulee. Jos joku, jolla on rahaa 
tulee, kertokaa hänelle, että se on hyväksi täällä mutta heidän pitäisi rekisteröidä 
dollarit Leningradissa. Nyt ei enempää tai vähempää tästä eikä sieltä myöskään.

Olen vielä koulussa mutta yritän päästä ulos ensi vuoden alussa. 
Yritin päästä pois jo tämän vuoden alussa, mutta he eivät olleet 
samaa mieltä. He alensivat stipendiämme vuoden alussa 60 ruplaan 
kuukaudessa. Tämä 12 on omistettu Valtion velvollisuuksille.

Täällä on todella paljon työtä. Osa on sellaista, jota vanhuksetkin 
voisivat tehdä. Tarkistan asiaa ja kirjoitan siitä uudelleen.

Tänä talvena sieltä ei varmaan ketään ole tulossa tänne. Corgan oli täällä kaksi–kolme  
viikkoa. Hän lähti muutama päivä sitten. Puhuin hänen kanssaan ulkomaalaisten 
konferenssissa 12. päivä tätä kuuta. Olin ajatellut, että puhuisin hänelle vielä uudelleen, 



– 58 –

mutta en saanut enää tilaisuutta. Mietin, että tulisiko enää ketään sellaista, jolla on lupa 
tänne tänä keväänä. Jos tulee, niin voisitteko lähettää jotain tavaroita heidän mukanaan: 
puvunkengät 9 ½ 
leveät paidat

Sunnuntai

Täällä olisi näitä tavaroita, mutta milläpä niitä ostaa?

Älkää missään nimessä liittykö mihinkään isompaan. [epäselvä 
kohta] Jotenkin sitä toimeen tullaan kuitenkin.

Olisi mukava saada toinen painos Marxista ja jopa 
kolmaskin, mutta mitenpä te saisitte ne...

Marxit ei ole ilmestynyt suomeksi paitsi ensimmäinen, seuraavat 
ovat englanniksi. Jos löytäisitte sen englanninkielisen painoksen, 
niin jos jonkun mukana tänne saisi, maksaisin niistä täällä.

Aion lähettää teille viime kuun sanomalehdet sekä suomeksi että englanniksi 
jos mahdollista. Olen säästänyt ne kaikki, koska ne selittävät tätä viiden 
vuoden suunnitelmaa sen menestyksiä ja heikkouksia. Ajattelin, että 
lähettäisin lehdet eikä tarvitsisi sitten kirjoittaa näin pitkää kirjettä.

Niin, Kassu on laittanut heidän paikkansa myyntiin. Luulen ettei ole helppoa 
myydä sellaista maapalstaa nykyaikana. Kassu ja Lempie ovat oletettavasti 
vielä Red Granitessa. Eipä taida olla sielläkään yhtään sen parempaa.

Loppu kirjeestä puuttuu.

Petroskoi 
12.4.1933

Rakkaat vanhemmat,

Terveiset teille täältä Karjalasta. Ajattelin, että kirjoitan muutaman 
rivin, kun minulla on aikaa. Nyt on lepopäivän ilta.

Voin hyvin tällä hetkellä, mutta olin vaikeuksissa kolme viikkoa 
säryn kanssa. Toivottavasti olette olleet terveinä ja pärjänneet kaikin 
tavoin. Luulen, että siellä asiat pahenevat päivä päivältä.



– 59 –

Sain kirjeen Lempiltä muutama päivä sitten. Olin kirjoittanut 
tammikuun alussa. Näen, että he ovat yhä Red Granitessa.

Olen kuullut, että tänne on tulossa kesällä ryhmä, vaikka ensimmäinen 
porukka tulee ensi kuun alussa. Mietin onkohan ketään tulossa 
Brantwoodin alueelta. Rahanpuute estää ihmisiä tulemasta.

Siinä tapauksessa, että joku olisi tulossa, voitteko lähettää jotain tavaroita heidän 
mukanaan, joista kirjoitin aiemmin. Ehkä voisitte unohtaa Karl Marxin, jos niitä on 
vaikea löytää ja ovat kalliitakin. Haluaisin paitoja, joista mainitsin. Niiden pitäisi 
olla vähän halvempia. Niiden pitäisi olla värillisiä, koska ne eivät haalistu niin pian. 
Koko 15, en koskaan käyttänyt isompaa, kun olin siellä enkä usko enää kasvavani.

Jos voitte, niin lähettäkää villapaitoja. Ei sen tarvitse olla paksu, ei isompi 
kuin 15 ½. Tarvitsisin kaksi paria kumikenkiä, ei koko koroilla mutta puoliksi. 
Kirjoitin myös puolikengistä, jos saisitte niitä, koko 8 ½ tai 9. Tarvitsisin kaksi 
paria alusvaatteita, ei mitään kalliita. Täällä olisi monenlaisia kaupassa, mutta 
miten minä voisin niitä saada. Ei minulla ole myöskään mitään sadevaatteita. 
Lähettäisitteko täytekynän, jonka Elma osti, mutta se tarvitsee mustetta sisälleen.

Radiossa sanotaan: ”Tuolla sitä ollaan rikkaiden seurassa ja 
vietetään rikkaita päiviä.” Sitä voi kuulla joka paikassa Suomessa, 
varsinkin suomalaiset varakkaat voivat sitä kuulla.

Joten, yrittäkää lähettää vähän tupakkaa. Se olisi hyvää vaihteeksi. 
Pohjanahkaa tarvitsisin myös, ja kuten selvisi, en saanut sitä aiemmin.

Ilma täällä on kääntymässä lämpimäksi, vettä on valunut monta päivää. 
Lunta on vielä vähän jäljellä. Talvi ei ollut niin kylmä kuin ennalta odotin. 
Nämä viimeiset talvet ovat olleet epätavallisen hyviä mitä tulee säähän. 
Mutta miehille jotka työskentelevät metsissä, se ei ole niin hyvä.

Kassu ja Selma* lähtivät täältä 27. tai 28. viime kuuta.

Loppu kirjeestä puuttuu.
 

     *  Kassu ja Selma ovat Nikolainkin kirjeissä mainittu Kalle / Charlie Korpela ja vaimo Selma 
Brantwoodista.
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Petroskoi 20.8.1933

Rakas sisko 
[Kirje on osoitettu Lempie-siskolle]

Kirjoitan sinulle muutaman rivin. Olisi tietysti pitänyt kirjoittaa aikaisemmin 
mutta ajattelin silloin, että olisi enemmän uutisia, kun on pitempi väli.

Olen ollut kesän aikana töissä suksitehtaalla tässä kaupungissa, 
mutta nyt koulu alkaa taas syyskuun ensimmäisenä. Muutoin 
olen ollut suhteellisen ok, kohtalaisen terveenä tähän asti.

Miten sinä voit ja miten teillä menee? Toivottavasti Neerie 
on voinut mitä parhaiten ja se on pääasia.

Pojat ovat Matroosassa. Ovat olleet siellä ja toukokuusta lähtien. 
Nestor oli kaupungissa lääkärissä viime kuussa.

Miten syksy sujuu siellä? Vanhukset eivät vielä ole hyväntekeväisyyden varassa 
tai miten? Kuinka monta lehmää he pitävät nyt? Ovatko farmituotteiden hinnat 
nousseet yhtään vai ei? Miten isä on voinut terveytensä puolesta nyt?

 Sain kaiken sen tavaran, jota minulle oli lähetetty 
turvallisesti ja ehjänä ja poikien tavarat myös.

Yksi ryhmä tuli tänne keskivaiheilla tätä kuuta enkä nähnyt ketään heistä, 
mutta en usko että siellä oli ketään, jonka tunsin. Se ei ollut kovin suuri 
ryhmä, vain noin 63 henkilöä, noin puolet Valloista ja puolet Kanadasta.

Riihimäen pojat, Walter ja William jopa kävivät Suomessa tänä kesänä uusimassa 
passinsa ja Walter Kaartunen menee muutaman päivän päästä myös. Lipun 
Helsinkiin voi maksaa ruplilla, mutta mukana pitää olla ulkomaan valuuttaa 
siellä ollessa ja palatessa. Matka Helsingistä Leningradiin maksaa 3,09 dollaria.

Miten ihmiset siellä ylipäätään pärjäävät? Saavatko monet tukea? 
Näkyykö mitään merkkiä paremmasta vai ei? Tarkoitan, että onko aika 
yhtään parantunut vai onko kaikki mennyt vain huonompaan?

Aion pyytää sinua tekemään jotakin hyväkseni. En tästä asiasta ole maininnut 
kirjeissäni muille mitään. Tiedäthän, että passini menee umpeen ensi kuun 
10. päivään mennessä, joka on hyvin epämukavaa aikaa minulle. Toivon, 
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että sinä saisit selville matkan hinnan täältä New Yorkiin. Ilmoitan sinulle 
eri paikat Leningradista New Yorkiin Hampurin kautta tai en tiedä mistä 
mennään Saksasta New Yorkiin, Lontoosta New Yorkiin, Helsingistä New 
Yorkiin ja Tukholmasta tai vaihtoehtoisesti Göteborgista Ruotsissa.

Jos olet tai satut olemaan Phillipsissä, voit hyvin helposti saada ne selville 
pankista, liikemiehiltä jne. Aion nimetä muutamia höyrylaivalinjoja myös 
Swedish American / Ruotsi–Amerikka linja, joka menee Leningradista 
Helsingin kautta Tukholmaan ja Göteborgiin Ruotsissa. Ja sitten saksalainen 
linja (en tiedä kutsutaanko sitä saksalais-amerikkalaiseksi linjaksi vai 
miksi), joka menee Hampurista, Saksasta ja Englannin kautta.

Kysy turistihinnoista koskien näitä eri paikkoja joita mainitsin. Turistilomia 
käsitellään Yhdysvaltain edustajakonttorissa New Yorkissa. Annan osoitteen, 
ehkä heillä on enemmän kerrottavaa. Siinä kaikki mitä tiedän.

Osoite on Intourist Inc, 261 Fifth Avenue, New York. Luulen, että hinnat sitä kautta 
ovat yleensä vähän halvempia. Toivon, että tekisit tämän jos mahdollista.

Tietysti ajattelet tämän perusteella, että en tule takaisin. Kyllä tavallaan, tiedäthän 
että olen syntyperäinen amerikkalainen ja saanut amerikkalaisen kasvatuksen. 
– Ei sillä, että olisin isänmaallinen tai että amerikkalaiset olisivat parempia. 
Mutta meidän vanhempamme luullakseni eivät koskaan tule tänne ja he ovat jo 
vanhojakin ja siitä kirjoitinkin heille viime keväänä ja heidän pitäisi se ymmärtää.

Ei sillä, että en kestäisi täällä. Nyt olen vain sen oivaltanut monella tapaa. Sinä 
tiedät, kun lähdin, se johtui siitä, että sillä halusin ratkaista väärinkäsityksen 
kotona. Ei siksi että olisin pahoillani että ylipäätään lähdin. Minulla on ollut 
paras opiskelukokemus täällä mitä koskaan ollut koko aiemmassa elämässäni.

En maininnut tästä muulle väelle, mutta voit kertoa sen heille, jos 
haluat. Tiedät, että kirjoitin heille keväällä, mutta ei ole välttämätöntä 
kertoa kenellekään muulle ja toivon etteivät hekään kertoisi.

Näethän, että haluaisin tietää tästä jo nyt, koska välimatkaa on ja kaikki 
toiminnat vievät niin kauan aikaa. Tietysti rahapuoli on se vaikein osa, 
kun tästä asiasta on kyse, mutta katson miten asiat kääntyvät.

On aika lopettaa. Kirjoitathan uutisia sieltä. Parhaat terveiseni kaikille!

Veli Eino
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A.R.C.C.P 
Petroskoi 
Uritski No 111 
Saari Eino

Petroskoi 16.5.1934

Rakkaat isä ja äiti,

Kirjoitan tässä muutaman rivin ja se minun olisi pitä-
nyt tehdä jo kauan sitten. Se vain on aina jäänyt.

Näinä päivinä voin aivan hyvin. Olen ollut vilustunut ja se on epätavallista keväällä.

Tietysti olette voineet hyvin ja selvinneet tavalla tai toisella. Näin pojat puoli-
toista viikkoa sitten. He ovat voineet aivan hyvin. Kirjoitin tytöille, että minun 
passini vanhentuu 10. toukokuuta ja sen voi uusia vain Amerikan rahalla. Pi-
tää mennä Moskovaan asti sen uusimista varten, joten en saanut sitä uusit-
tua. Ajattelin, että jos saisin viisi dollaria sieltä, ehtisin sen vielä uusia.

Pitäisi olla 15 dollaria jotta me kaikki kolme saisimme passimme uusittua. Jos on 
mahdollista saada rahat, niin yksi meistä pojista voisi mennä Moskovaan ensi kuussa.

Kirjoitin tytöille pyytääkseni heiltä apua. Tiedän kuinka niukassa raha on sielläkin. 
Rahat pitäisi lähettää kirjeessä ja osoittaa minulle. Ei saisi olla enempää kuin 5 dolla-
ria kirjeessä. Kirjoitin tästä tytöille myös.

Kevät täällä alkoi kauniisti, myöhässä tosin, sillä täällä on ol-
lut viileää ja sateista. Siellä kai pian alkaa olla kesä.

No, ei enempää nyt. Kello on melkein yksi yöllä.

Terveisiä ystävilleni

kirjoittaa poikanne Eino

Monet sikäläisistä paikallisista ovat menneet takaisin ko-
tiin. Korpelakin lähti vain vähän aikaa sitten.

Taidan lopettaa tähän ja kirjoitan ajan kanssa, kirjoittakaa tekin myös.
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Petroskoi 5.9.1935

Rakkaat isä ja äiti,

Lähetän muutaman rivin Karjalasta. Varmasti olette ajatelleet minun jo kuol-
leen tähän mennessä. Mutta ei, minä voin hyvin. Terveyden puolesta voin ai-
van hyvin. Olen vielä koulussa viimeistä vuotta. Kävin kuuluisassa Vienanme-
ren kanaalissa viime keväänä. Vierailin myös monissa yhteisöissä siellä.

Kuinka teillä on mennyt? Oletteko pystyneet maksamaan verot ja kai-
ken muun? Kuinka monta lehmää teillä on nyt? Tuottavatko ne mi-
tään rahaa taloon? Nyt suurin osa meidän ryhmästä, jotka tulivat tän-
ne, ovat takaisin kotona USA:ssa. Missä John Kaartunen on nyt?

Täällä on paljon tavaraa kaupan, mutta ne ovat hyvin kalliita. Petros-
koissa on pula vaatteista, esim. kengät ovat tämän kesän ongelma.

Nyt haluan mainita rahasta, jonka lähetitte viime vuonna. Minä sain 10, 
mutta en saanut sitä uupuvaa 5 dollaria. Olin muualla heinäkuussa vii-
me vuonna. Kun palasin takaisin, tarkistin heti postini nähdäkseni oli-
ko kirje, jossa rahat siellä, mutta ei sitä ollut tullut siihen mennessä. Ne 10 
dollaria annoin pojille. He menivät Moskovaan uusimaan passinsa.

Olen todella pahoillani, että se raha ei tullut. Tiedän, että jouduitte uh-
raamaan paljon sen vuoksi. Mainitsittekin, että niin useiden kirjeiden 
kirjoittaminen on vaikeaa käsille. Olin sanonut teille, että lähettää se 
raha vain heti, jos voitte ja kirjoittaa kirje sitten myöhemmin.

No niin, mitäpä voimme tälle enää tehdä!

Nyt minun asiani ovat näin: Viime syksynä lähetin hakemuksen Venäjän kan-
salaisuudesta. Kymmenen kuukautta sen jälkeen minua pyydettiin tulemaan ja 
ottamaan passi tälle maalle. Kun pääsin sinne he antoivat minun vanhan Ame-
rikan passini takaisin, joka oli vuoden vanha. Se on uusittu 2 ½ kuukaudeksi.

Kysyin, että miksi en saa passia tälle maalle, mutta minulle kerrottiin hyvin 
vähän. Olin tilapäisesti hyväksytty Neuvostoliiton kansalaiseksi. He sanoi-
vat, että minun ei tarvitse uusia tätä passia, jonka he antoivat minulle takai-
sin. Sanoin, etten voisi sitä tehdäkään, koska minulla ei ollut rahaa uusia sitä. 
He sanoivat, että voisin uusia sen sitten, kun 2 ½ kuukautta olisi kulunut.
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No, kun kaksi kuukautta oli mennyt, lähetin uuden hakemuksen. Otin pas-
sini ja menin takaisin. He eivät päästäneet minua edes sisälle ennen kuin 
olisivat ilmoittaneet toimiston johtajalle. Sitten he ottivat minun hakemuk-
seni ja passini ja pyysivät tulemaan kolmen päivän päästä uudelleen.

Kolmen päivän päästä menin hakemaan passiani ja he antoivat minulle jälleen 
kerran sen vanhan passini takaisin, uusittu 17.10.1935 asti. Joten nyt en tiedä saan-
ko passiani sieltä vai en. Tämä on pyörinyt päässäni enkä voi ymmärtää sitä.

Olen ajatellut olisiko teille mahdollista lähettää minulle se 5 dollaria. 
Nyt ei varmaan kävisi samoin kuin viime kerralla. On mennyt yli vuo-
si siitä, kun olen kuullut teistä. Jos pystytte, niin lähettäkää raha heti en-
simmäisessä kirjeessä ja voitte kirjoittaa sitten myöhemmin.

Olisi hyvä, jos saisin rahan ennen 17. lokakuuta, jolloin tämä passini van-
henee. Jos en saa passiani, tulen olemaan vaikeassa tilanteessa.

Poikanne Eino

AKCCP USSR

Tempozak ogek 
Nictskinkatu n no 222 
Eino Saari

Einon kirjeen kohta ” Kävin kuuluisassa Vienanmeren kanaalissa viime keväänä” viit-
taa Stalinin Vienanmeren–Itämeren -kanavaan, lyhyemmin Vienanmeren kanava tai 
Stalinin kanava. Kanava yhdistää Vienanmeren (Sorokka eli Belomorks) ja Ääniseen 
(Poventsa). Ääniseltä pääsee Syvärijokea pitkin Laatokalle, josta puolestaan Nevajokea 
pitkin Leningradiin (Pietariin) ja Itämerelle. Kanavalla on mittaa 227 kilometriä, josta 
kaivettua kanavaa on 48 kilometriä. Loppukin pituudesta on vaatinut huomattavaa 
rakentamista ja sulkuja on 19. Kanava rakennettiin vain 20 kuukaudessa vuosina 
1931–1933 vankityövoimalla. Sen rakennustöissä oli 126 000 vankia, joista virallisten 
tietojen mukaan kuoli jopa 25 000 henkeä. Tätä suurempiakin kuolleiden lukumäärän 
arvioita on esitetty.
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Kaikkien työläisten luvattu maa

Amerikan- ja kanadansuomalaiset oli houkuteltu Neuvostoliittoon mittavalla vär-
väyspropagandalla. He olivat olleet haluttua työvoimaa, jotka toivat mukanaan autoja, 
traktoreita, sahalaitoksia, muita laitteita, omaisuutta, valuuttaa ja osaamistaan. Alku 
menikin useimmilla suuren innostuksen vallassa hyvin ja he saivat siellä paljon aikaan 
muutamassa vuodessa.

Amerikan- ja kanadansuomalaisten perustamat kolhoosit kuten esimerkiksi Säde 
Aunuksessa, Hiilisuo Petroskoin lähellä ja Vonganperä Uhtualla, (jonka yhteyteen Nikolai 
ja Nestorkin asettuivat) olivat ylivoimaisesti parhaita ja tuottavimpia. Se herätti paljon 
myös kateutta. Vieno Zlobinan kirjoittaman Heidän ihanteensa murskattiin -kirjan pe-
rusteella saa oivan kuvan Säde -kommuunasta, sen perustamisesta ja kukoistuksesta 
ja lopulta tuhosta. Hän itse asui siellä lapsena.

Kaikki Karjalaan lähteneet amerikan- ja kanadansuomalaiset eivät olleet kom-
munisteja eivätkä edes työttömiä. Osa lähtijöistä oli menestynyt hyvin ja nauttinut 
korkeasta elintasosta Yhdysvalloissa. Siitä huolimatta he myivät kaiken ja lähtivät. 
Kovin köyhät eivät pystyneet lähtemäänkään, sillä matka piti maksaa itse. Internetis-
tä löytyvässä tallenteessa, jossa on filmattu New Yorkissa Karjalaan menijöitä, näkee 
monien olevan erittäin muodikkaasti ja hyvin puettuja kuten Nikolai Saari kirjeessään 
kotiväelle kertookin. He olivatkin niitä, jotka heti ensimmäisessä vaiheessa palasivat 
takaisin, nähtyään millaista Karjalassa todellisuudessa oli.

Ruth Niskanen, joka tuli Petroskoihin Minnesotasta 1932 eli samana vuonna kuin 
Saaren pojat, kuvailee lehtihaastattelussa, että Petroskoihin saapuessa tuntui kuin olisi 
astunut edelliselle vuosisadalle. Siellä oli hyvin takapajuista. Ei ollut jalkakäytäviä, ei 
autoja, ei juoksevaa vettä. Keväällä tiet olivat täynnä törkyä ja jätteitä polviin asti. Ka-
dulla näkyi luisia hevosia ja pitkiä leipäjonoja. Nälästä kärsittiin kovasti 1932 ja sen 
huomaa myös Nikolain ja Einon kirjeistä.

”Kaiken muun vielä kestäisi, mutta kun ravitsemuspuoli on niin surkeaa ... Jos täy-
tyy tehdä kovasti töitä, elämästä ei tule kovin pitkää” ennakoi Eino Saari kirjeessään 
omaa kohtaloaan. Silti Pohjois-Amerikasta tulleilla oli vielä huomattavasti paremmat 
oltavat kuin muilla.

Järjestelmä, johon Neuvosto-Karjalaan menneet uskoivat, surmasi heidät. Kukapa 
olisi osannut aavistaa mitä tulisi tapahtumaan. Neuvostoliitonhan piti olla maailman 
raatajien todellinen isänmaa, missä ei ole enää työttömyyttä ja mikä takaa ruuan, vaat-
teen ja kortteerin jokaiselle raatajalle.

Siinä vaiheessa kun muuttoliike Neuvosto-Karjalaan työn perässä oli vilkkaimmil-
laan eli 1932, Hitlerkään ei ollut vielä vallassa Saksassa ja maailman tilanne oli toinen, 
kuin mitä se olisi kolmen vuoden päästä.

Neuvosto-Karjalaa oli suomalaistettu aina vuoteen 1935 asti. Tuona vuonna Neu-
vosto-Karjalan taloudellinen ja poliittinen itsehallinto lopetettiin ja tilalle tulivat 
Neuvostoliiton keskushallinnolle uskolliset venäläiset johtajat. Stalinin vahvistaessa 
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valta-asemaansa tasavallan suomalaiset johtajat Gylling ja Rovio syrjäytettiin ja siirret-
tiin toisiin tehtäviin Moskovaan. Myöhemmin heidät tuomittiin ja teloitettiin. Suomen 
kielen virallinen asema Karjalassa lakkautettiin 1938.

Yhtäkkiä aatteeseen uskoneet ja Neuvosto-Karjalaa innoissaan rakentamaan tul-
leet suomalaiset olivatkin Neuvostoliiton kansanvihollisia – finnejä ja fasisteja, tihu-
työn tekijöitä, vakoilijoita ja agitaattoreita – tarkoituksenaan liittää Neuvosto-Karjala 
Suomeen.

Katoamisista ja vainoista ei uskallettu puhua, sillä pelko oli niin voimakasta. Ne 
painettiin villaisella. Kyse oli järjestelmällisestä tappamisesta, jossa silloinen Neuvos-
toliiton valtiollinen poliisi NKVD toteutti ylhäältä päin annettuja käskyjä likvidoida 
tietty määrä ihmisiä tietyiltä alueilta. Järjestelmä keksi syyllisiä ennen mitään rikosta.

Vaikka amerikansuomalaiset olivatkin kuin pisara meressä Stalinin vainoissa ja 
Suomesta loikanneiden kohtalo oli paljon pahempi, silti heidänkin kokemuksiensa 
kautta välittyy vähemmistökansojen traaginen vaino Neuvostoliitossa.

Kuulustelut ja tekaistut syytökset saivat farssimaisia piirteitä. Esimerkiksi kun 
vangituilta kuulusteluissa kysyttiin ketkä Suomen valtiollisen poliisin eli ”ohranan” 
edustajat olivat värvänneet heitä vakoojiksi, useissa tapauksissa värväreinä olivat toi-
mineet Kalle Kiemura, Raku-Aapeli, Pekka Puupää ja eräs kuulusteltu kertoi tavanneensa 
Kotkassa värvärin, miehen nimeltään Räkä. Eräs kuulusteltu paljasti J. L. Runebergin 
värvänneen hänet Helsingissä Esplanadin puistossa: neuvostoliittolaiset kuulustelijat 
eivät ilmeisestikään tienneet siellä olevasta kansallisrunoilijan patsaasta. Tihutöitä 
tivattaessa kidutetut vangitut tunnustivat osallistuneensa lähes mihin sabotaasiin 
hyvänsä ja keksivät mitä älyttömimpiä tekoja kuten esimerkiksi rautatieaseman rä-
jäyttäminen Uralilla.

Mayme Sevander tiivistää etnisten puhdistusten sisällön näin:

Laittomat vangitsemiset ja teloitukset, perheitten karkotukset ja häätämiset kodeistaan, 
äidinkielen likvidointi, työpaikkojen menetys, evakkomatkat, työarmeijat, palautettujen so-
tavankien sulkeminen Neuvostoliiton vankiloihin sekä miljoonien ihmisten nälkäkuolemat.

Noin kuudestatuhannesta Neuvosto-Karjalaan vuosina 1931–1935 matkanneesta ame-
rikansuomalaisesta teloitettiin joka kolmas ja osa menehtyi työleireillä. Palaamaan 
pääsi noin neljännes, reilu 1 400 henkeä. Esimerkiksi Wisconsinin Pricen piirikunnasta 
Karjalaan lähteneistä 37 tiedetystä lähteneestä palanneeksi on merkitty vain kahdek-
san. Loput ovat kadonneet.

Saaren poikien kirjeissä ei ole mainintoja vainoista eikä tilanne vielä ollut pahim-
millaan Nikolain ja Nestorin lähtiessä Karjalasta. Tuskin hekään täysin tietämättömiä 
ja sokeita olivat siitä mitä maassa tapahtui.

Kirjeitä ehkä avattiin ja tarkistettiin. Piti varoa mitä kirjoittaa. Einon viimeisistä 
kirjeistä on rivien välistä luettavissa pelkoa.
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III  
TAAS KOTONA JA 
JÄLKIMAININGIT

Paluu Neuvosto-Karjalasta

Nikolai ja Nestor Saari lähtivät Neuvosto-
liitosta Hampurin kautta Yhdysvaltoihin 
24.10.1935. He olivat saaneet passinsa uu-
sittua, ja siitä hyvästä joutuneet lahjoitta-
maan passivirkailijalle kellonsakin. Eino 
ei yrityksistä huolimatta saanut puuttu-
vaa viittä dollaria ja hänen täytyi jäädä 
Neuvostoliittoon.

Jää vain arvattavaksi millaista Saaren 
poikien elämä on ollut paluun jälkeen. 
Tiettävästi aikamoista syrjintää he ovat 
saaneet kokea ja varmasti kommentteja 
tyyliin: ”Saitte mitä ansaitsitte. Olisitte 
vaan jääneet sinne Paratiisiin. Mitä te 
täällä enää teette?”

Molemmat vaikenivat kuten kaikki 
muutkin, jotka Karjalasta onnistuivat 
palaamaan. Ehkä heitä on kuulusteltukin. 
Nikolai ja Nestor ehtivät pois juuri pahim-
man terrorin alta, joka tapahtui vuosina 
1937–1938. Puhdistuksia kuitenkin teh-
tiin jo vuoden 1935 aikana.

Nikolain kirje vuodelta 1938, noin kaksi ja puoli vuotta Karjalasta paluun jälkeen 
kotoa Brantwoodin farmilta sisarelleen Elmalle, joka tuolloin asui Wisconsinin osaval-
tion pääkaupungissa Madisonissa. Kirjeestä päätellen lama vielä tuntuu arkielämässä, 
koska farmituotteista saa niin vähän ja silti esimerkiksi eläinten rehut ovat kalliita.

Nikolai ja Nestor Saari metsätöissä.
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Nikolain kirje Elmalle 15.4.1938, sivu 1. Nikolain kirje Elmalle 15.4.1938, sivu 2.

Nikolain kirje Elmalle 15.4.1938, sivu 3. Nikolain kirje Elmalle 15.4.1938, sivu 4.
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Suomen Kansanhallituksen (eli Terijoen hallituksen) julistus ilmeisesti vuodelta 1939. Suomenkielinen 
teksti. Lehtinen on ollut Saaren farmilla.
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Farmin tuloja vuonna 1942. Tuolloin farmilla on viljelty ainakin perunaa, kauraa, 
turnipsia ja maissia.

Nikolain Yhdysvaltain armeijan rekisterikortti vuodelta 1918.
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Nikolain Yhdysvaltain 
armeijan rekisterikortti 
vuodelta 1942.

Armeijan merkitöjen mukaan oikean 
käden yksi sormi amputoitu.
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Nikolai Saaren myöhemmät vaiheet

Nikolai teki metsätöitä Karjalasta paluunsa jälkeen ja auttoi farmilla. Hänen vaimonsa 
Aina Tommila oli ottanut eron jo ennen Karjalan matkaa oletettavasti vuonna 1928, 
avioitunut uudelleen ja vienyt heidän vuonna 1923 syntyneen Helen-tyttärensä toiselle 
paikkakunnalle. Nikolai ei saanut nähdä tytärtään. Häntä kalvoi syyllisyys Karjalaan 
lähdöstä.

Oli ollut vaikeaa jättää sairaalloiset vanhemmat pärjäämään kahdestaan farmin 
töissä laman aikana. Isä-Alexin liikkuminen oli niin vaivalloista köpöttelyä, että hän-
tä oli saanut aina odotella joka paikassa. Epätietoisuus pikkuveljen kohtalosta jäyti 
mieltä. Eino ei päässyt palaamaan heidän mukanaan kotiin. Lempie-siskon poika 
Neerie oli ollut valtavan pettynyt, kun Eino-eno ei palannutkaan ja se heijastui hänen 
loppuelämäänsä.

Farmin syrjäinen sijainti Brantwoodin pohjoisissa metsissä jätti jälkensä mieliin. 
Isoihin kaupunkeihin tottuneille paikka tuntui jumalanhylkäämältä maalta, eristäy-
tyneeltä ja anteeksiantamattomalta kuin jostakin toiselta planeetalta. Vain kilometri-
kaupalla havupuita ja silmänkantamattomiin ei mitään. Se vaikutti sosiaalisiin kon-
takteihin eikä ympäristön nuiva suhtautuminen Karjalasta palanneisiin ollut omiaan 
nostamaan mielialaa.

Nikolai Saari.
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Nikolai Saaren kuolinilmoitus.

Anomus Nikolain hauta-
kivestä.

Cliffordin hautausmaa, 
Brantwood, Wisconsin, 
Nikolain hauta.
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Palattuaan Karjalasta Nikolai juopotteli ankarasti ja oli taipuvainen masennuk-
seen. Mistään mieltä polttavista asioista ei voinut puhua. Äitinsä tavoin Nikolai oli 
ahkera ja kova tekemään töitä, mutta hän väsyi ja kunto huononi. Tulevaisuudella ei 
ollut enää mitään annettavaa. Nikolai hirtti itsensä farmilla maaliskuun alussa 1945.

Hilda ja Alex

Hilda Saari, perheen kivijalka ja koossapitävä voima kuoli kotonaan Brantwoodissa 
heinäkuun lopulla 1950 sydänvaivoihin 76-vuotiaana. Loppuun asti hän hoiti vuoteen-
omana ollutta puolisoaan. Hilda yritti kaikin tavoin sairaudestaan huolimatta pysytellä 
hengissä, sillä hän pelkäsi, ettei kukaan tulisi hoitamaan Alexia hänen jälkeensä. Mies 
oli ankara ja kovanluontoinen ja Hilda tiesi sen varsin hyvin. Silti Hilda oli erittäin 
suojeleva ja huolehtivainen Alexin suhteen ja silti hän lähti ennen Alexia. He ehtivät 
olla naimisissa 55 vuotta. Hilda asui Brantwoodin farmilla 48 vuotta.

Hilda oli vahva pohjalainen nainen, jolle työn tekeminen oli myös selviytymis-
keino vaikeuksissa. Hän tuskin olisi osannut olla toimettomana eivätkä lapsenlapset 
muista hänen edes koskaan istuneen, vaan Hilda oli kokoajan liikkeessä. Hokema: ”Vie 
mennessäsi, tuo tullessasi!” sopi varmaan hyvin Hildaan, joka kutoi hakiessaan lehmiä 
laitumelta.

Lapsenlapsille hän oli rakas-
tettu ”mumu”, josta kaikilla oli 
hyviä muistoja. Hän vietti pal-
jon aikaa ulkona ja oli erittäin 
ryppyinen. Joka paikan höylänä 
Hilda kuului muun muassa suo-
malaisten siirtolaisten perusta-
mien Cliffordin osuuskaupan ja 
juustotehtaan hallituksen johto-
kuntiin ja toimi aktiivisena jäse-
nenä naisjärjestöissä. Sillä tavoin 
hän pääsi välillä pois farmilta 
ja tapasi muita ihmisiä. Hilda 
Saari ei saanut koskaan tietää 
poikansa Einon kohtalosta. Hän 
oli yrittänyt etsiä Einoa Punaisen 
Ristin kautta.

Hildan Saaren elämää mietti-
essä ei voi kuin ihmetellä, mistä Alex ja Hilda Saari.
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Hilda Saaren kuolinilmoitus.

Paikallislehden muisto-
kirjoitus Hilda Saaresta.

Hilda ja Alex Saaren hauta Cliffordin 
hautausmaalla, Brantwoodissa.
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rakennusaineista nämä entisajan lujat naiset oikein oli tehty. Huolimatta poikansa Niko-
lain vaikeasta avioerosta Hilda kävi salaa omalta mieheltään viemässä ruokaa Nikolain 
appiukolle, joka oli jätetty yksin asumaan ja jonka kanssa Alex oli ilmiriidoissa. Hilda 
sääli yksinäistä naapuria. Tämä oli kuvaavaa Hildan luonteelle.

Alex Saari menehtyi pari vuotta Hildan jälkeen keuhkokuumeeseen syyskuun lopul-
la1952 liikuntakyvyttömänä sairaalassa. Hän oli 81-vuotias. Sitä ennen hän oli asunut 
puoli vuotta tyttärensä Jennien luona. Lapsenlapset muistavat, että Alex sairasti reumaa 
ja hän liikkui hyvin hitaasti ja oli enimmäkseen vuoteessa. Koska kumpikaan isovan-
hemmista ei osannut puhua englantia, heidän kanssaan viitottiin tai Nick ja Nestor 
käänsivät puheet englanniksi. Ainut, mitä vanhukset 
osasivat englanniksi sanoa, oli eat ja sleep.

Tunteita tai minkäänlaista kiintymystä ei siinä 
perheessä kuulemma näytetty paitsi Nikolai, joka 
hymyili ja piti kädestä sisarustensa lapsia. Alexin on 
kerrottu osoittaneen enemmän kiintymystä hevostaan 
kuin perheenjäseniään kohtaan.

Alex Saaren muistokirjoitus paikallislehdessä.
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Nestor Saari paluun jälkeen

Nestor Saari oli yksinäinen, hiljainen ja vetäytynyt mies, joka ei koskaan avioitunut. 
Työnteko ei häntä kiinnostanut ja hän sairasteli paljon. Sisarusten lapset pelkäsivät 
Nestoria ja pitivät häntä omituisena, koska hän oli enimmäkseen synkkä tai naurahteli 
välillä omia aikojaan. Hänen kirjeitään Neuvosto-Karjalasta ei ole säilynyt.

Sisarukset Jennie, Lempie, Elma ja Nestor Jennien talon edessä. Talo sijaitsi Phillipsissä, Wisconsinissä.

Lempie, Nestor, Elma ja Jennie menossa häihin 
vuonna 1956. 

Nestor Saari Brantwoodin farmilla 1950-luvulla. 
Seurana ovat Lempie-sisaren lapsenlapset Patricia 
ja Kendra Kolehma.
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Nestor oli pienestä asti kasvanut kiinni Nikolaihin. He olivat tulleet lapsina Suomesta 
Yhdysvaltoihin yhdessä, leikkineet ja kasvaneet farmilla, kulkeneet koulussa ja työpai-
koissa yhdessä, menneet yhdessä Neuvosto-Karjalaan, kokeneet kovia siellä ja palanneet 
sieltä yhdessä. Isoveli ei ollut enää pitämässä hänestä huolta. Isoveli oli löytynyt hirrestä 
roikkumasta. Pikkuveli oli kadonnut Neuvostoliittoon, siskot elivät omissa kodeissaan. 
Vanhempia ei enää ollut. Tyhjälle farmille jäi 
vain Nestor ja menneisyyden haamut.

Nestor asui yksin farmilla niin kauan 
kuin pystyi. Ei ollut muutakaan paikkaa, 
johon asettua. Hän ei ollut samalla tavalla 
työteliäs kuin veli Nikolai ja äiti Hilda, vaan 
hän kierteli pitkin maata kuin kulkuri, 
rällästeli, otti yhteen virkavallan kanssa ja 
päätyi usein putkaan. Siskot yrittivät pitää 
hänestä huolta, vaikka olivat välillä kurk-
kuaan myöten täynnä veljen toilauksia. 
Vanhemmiten Nestor oli siskojensa luona 
talvisin, koska talo farmilla oli liian kylmä. 
Nestor kuoli maaliskuun alussa 1984 Phil-
lipsissä 86-vuotiaana. Hänet on haudattu 
Two Lakes Cemeteryn hautausmaalle (Phillips, 
Wisconsin).

Nestor vanhana.

Nestorin Yhdysvaltain armeijan rekisterikortti vuodelta 1942.
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Lempie

Lempie asui pienen perheensä 
kanssa 1920-luvulla myös Brant-
woodissa, melko lähellä vanhem-
piaan, lähes toisella puolen tietä. 
Perhe muutti Red Graniteen, jossa 
Kalle toimi 1930-luvun alussa 
suutarina ja myöhemmin Chi-
cagoon, jonne he perustivat ta-
vernan. Myöhempinä vuosinaan 
Lempie oli töissä apteekkialan 
tuotantotyöntekijänä. Lempi 
kuoli huhtikuussa 1990 North 
Carolinassa 82-vuotiaana, mutta 
hänet on haudattu Brantwoodiin.

Lempie vanhempana.

Lempien ja Charles Kolehman hautakivet Cliffordin hautaus-
maalla Brantwoodissa.

Lempie avioitui vain 14-vuotiaana Kalle Kolehman kanssa. 
Neerie-poika syntyi Lempien ollessa 15-vuotias.
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Jennie

Jennie oli Saaren perheen tasaisin lapsi. Hän valmistui opettajaksi ja avioitui kollegansa 
Martin Ruudin kanssa. He asuivat Phillipsissä Wisconsinissa ja saivat kaksi lasta Jimin 
ja Sallyn. Jennie oli oikea talousihme, joka touhusi keittiössä ja leipoi usein. Hän piti 
omaa kasvimaata. Alex Saari oli Jennie-tyttärensä luona puoli vuotta ennen kuin hänet 
jouduttiin siirtämään hoitokotiin. Jennie kuoli 70-vuotiaana syöpään joulukuussa 1980 
ja hänet on haudattu Phillipsin Lakeside hautausmaalle.

Jennie Saari. Jennien hautakivi Lakesiden hautausmaalla (Phillips, Wis-
consin).
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Elma

Elma oli Saaren perheen kuopus ja lapsesta asti hyvin sairaalloinen. Äiti-Hilda hoivasi 
häntä ja Elmasta tuli aika käskevä ja komenteleva. Hän tottui siihen pienestä asti ja 
oli perheen pomo, joka juoksutti muita. Hän työskenteli toimistoissa sihteerinä. Elma 
oli lyhyen aikaa naimisissa Harry Paulson -nimisen miehen kanssa, mutta erosi pian 
ja otti takaisin tyttönimensä. Hänellä ei ollut lapsia. Elma asui aluksi Waukeganissa 
ja myöhemmin Chicagossa. Hän kuoli joulukuussa 1998 ja oli kuollessaan 86-vuotias.

Elma Saari. Elma vanhempana.
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Yhteyksiä Suomeen

Paketin lähetyskortti isoisäni 
siskolle Elina Koskelalle (o.s. 
Koivisto), joka asui Turengis-
sa. Hilda Saari on muistanut 
sukulaisia Suomessa pake-
teilla, vaikka omassa elä-
mässäkin on ollut tekemistä.

Postia Lempielle sukulaisilta Suomesta ja Espanjasta.
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Saaren sisarusten perheet Brantwoodissa. Takana vasemmalta Elma Paulson (Saari), Elina Kaartunen, Lempie 
Kolehma (Saari), Hilda Saari. Edessä vasemmalta Matti Kaartunen ja Harry Paulson (Elman ex-mies). Kuva 
on lähetetty tämän kirjan tekijän isovanhemmille Kortesjärvelle.
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Lempie Kolehman kirje äidilleni Kortesjärvelle vuonna 1949. Äitini oli aiemmin ollut tässä kirjeenvaihdossa 
kirjurina oman isänsä puolesta. Family Legacy -aineistosta käy ilmi, että Lempie on todella ahkeroinut oman 
äitinsä Hildan tavoin pitämällä yhteyksiä suomalaisiin sukulaisiin pitkin poikin Suomea ja aina ulkomaita 
(Espanja) myöten. Lempie lähetti Suomeen myös niin sanottuja Amerikan paketteja. Amerikan paketeiksi 
kutsuttiin ennen kaikkea sota-aikaa seuranneen pulakauden aikana Amerikasta saatuja pieniä tavaralähe-
tyksiä, jotka sisälsivät erityisesti pulanalaista tavaraa. Lempien lähettämissä paketeissa oli muun muassa 
polkupyörän sisäkumi, makeisia, ruokaa, vaatteita, kankaita ja mitä milloinkin tarvittiin.
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Tämän kirjan tekijän äidin Lempielle lä-
hettämä kuva lapsistaan: kirjan tekijästä 
ja veljestään. Kuva on otettu 1960-luvun 
alussa. Tekijän yllä on enon Kanadasta 
tuoma mekko.

Edellisen kuvan kääntöpuoli: kirjan tekijän äidin käsialaa.
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IV  
SAAREN SUKUA 

NEUVOSTOLIITOSSA

Mitä tapahtui Eino Saarelle?

Eino Saari joutui jäämään Neuvostoliittoon, koska ei saanut puuttuvaa viittä dollaria 
passinsa uusimista varten. Ne saapuneet 10 dollaria hän antoi veljilleen, jotta he pääsi-
vät lähtemään. Viimeisistä säilyneistä kirjeistä käy ilmi, että Eino halusi palata kotiin, 
mutta mahdollisuutta siihen ei enää ollut.

Eino näkyy 17 sekunnin ajan filmissä, jossa on kuvattu Neuvosto-Karjalaan lähtijöitä 
New Yorkissa. Nikolai mainitsee kirjeessään kotiväelle, että ennen lähtöä heille oli näy-
tetty aiemmin filmattuja kohtia ja hän oli tunnistanut niistä Einon sekä yhden naapu-
rin. Kyseisessä pätkässä Eino näyttää hyvin mietteliäältä ja vakavalta toisin kuin muut 
punalippuja liehuttavat riehaantuneet kanssamatkaajat. Eino on surullinen laivalla.

Jo Einon ensimmäisestä kirjeestä Neuvosto-Karjalasta huomaa, että hänellä on ol-
lut alun alkaen epäilyksensä koko matkan suhteen. Eino ikään kuin ajautui mukaan. 
Hänet ohjattiin Neuvosto-Karjalassa heti kouluun ja kesätöihin Petroskoin suksiteh-
taalle. Hän valmistui Petroskoin pedagogisesta opettajakorkeakoulusta matematiikan 
ja fysiikan opettajaksi vuonna 1936.

Kirjeitä Amerikkaan ei ole säilynyt tältä ajalta. Kotona lähipiiri tiesi kuitenkin, että 
Eino oli selvinnyt koulun loppuun ja avioitunut juuri ennen kuin pahimmat vainot 
alkoivat Neuvostoliitossa ja hänen vaimonsa oli raskaana. Elämä näytti valoisammalta. 
Sen jälkeen kirjeet loppuivat.

Einon vanhempia ja sisaruksia vaivasi epätieto hänen kohtalostaan ja siitä muodos-
tui koko perheen tragedia. Hänen sisaruksensa ja ystävänsä yrittivät vuosikymmeniä 
etsiä Einoa ja tämän perhettä tuloksetta esimerkiksi Neuvostoliiton suurlähetystön 
kautta. Jokaisen mielessä kyti toivo, että Eino olisi hengissä ja ottaisi vielä yhteyttä 
jonakin päivänä.

On ihme, että Eino selvisi hengissä terrorin vuodet 1937–1938, jolloin suomalaisia 
teloitettiin urakalla. Hän on toiminut opettajana eri paikkakunnilla ja siirtynyt aina 
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minne on määrätty. Se on ollut kauhun täyttämää elämää jatkuvien ilmiantojen pe-
lossa. Milloin se koputus ovelle tulisi?

Lopun alkua oli Neuvostoliiton Valtion puolustuskomitean päätös tammikuussa 
1942, jonka mukaan 17–50 -vuotiaita venäjänsaksalaisia alettiin ottaa työarmeijaan, 
sillä lukuisiin rakennuskohteisiin tarvittiin lisää työvoimaa. Lokakuussa 1942 kutsunta 
ulotettiin koskemaan myös muita ”viholliskansallisuuksia” kuten romanialaisia, un-
karilaisia, italialaisia ja suomalaisia. 

Eino pidätettiin marraskuun puolivälissä 1942 ja tuomittiin Tšeljabinskin työleirille, 
Itä-Uralille. Gulag-järjestelmään kuuluvalle pakkotyöleirille oli ensin annettu koodinimi 
Bakalstroi Tšeljabinskin laidassa olevan paikkakunnan mukaan, mutta elokuussa 1942 
se nimettiin uudelleen Tšeljametalstroiksi eli Tšeljabinskin metallurgisen kombinaa-
tin rakennustyömaaksi. Se on ollut NKVD:n suurimpia työarmeijaleirejä. Bakalstroihin 
kuului useita leirejä, joista jokaisella oli tuhansia vankeja.

Suuri Pershino-niminen maa-alue, joka on yhteydessä rautatievarastoon Shagoliin 
ja joka sijaitsee heti Tšeljabinskin maakunnan metropolin vieressä, nimitettiin hank-
keen pääpaikaksi. Suomalaisia tungettiin leireille numero 15, 16 ja 17, joiden tehtävänä 
oli rakentaa terässulattoa.

Bakalstroi–Tšeljametalstroi työleirin pääportti. Lähde: Online database of Bakalstroy-Chelyabmetallurgstroy 
labour camp near Chelyabinsk.
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Todellisuudessa paikka oli ainutlaatuinen eri kansallisuuksien tuhoamisleiri, jossa 
vangit tapettiin nälkään ja raskaaseen työhön. Samalla saatiin otettua heistä kaikki 
hyöty irti.

Tšeljametalstroin korttihakemistossa on tiedot yli 38 000 pakkotyövangista. Suu-
rin osa oli Volgan saksalaisia eli rauhaisia maanviljelijöitä, jotka olivat asuneet jo 
1700-luvulta lähtien Saratovissa ja Kamyšenin alueella, mistä heidät pakkosiirrettiin 
Tšeljabinskiin.

Leireillä ei ollut mitenkään valmistauduttu kymmenien tuhansien uusien työn-
tekijöiden tuloon ja olosuhteet olivat surkeat ja epäinhimilliset. Leiriltä selviytynyt 
Rudolf Ramberg muistelee saapumistaan leirille Volgan saksalaisten internetsivustolla:

Varhain aamulla löysimme itsemme leirin sisäänkäynnin portin edestä, joka oli suljettu 
piikkilangalla ja suojattu vartiotorneilla ja koirilla. Meidät syötettiin nelimiehisiin 
riveihin ja laskettiin kuin lampaita.

Ensin tulleet uudet työarmeijalaiset majoitettiin pelkästään telttoihin. He kaivoivat 
maakuoppia itselleen suojaksi pakkasta vastaan ja alkoivat pian rakentaa parakkeja. 
Leirin kasarmit olivat rakennuskuoppia, jotka oli peitetty harjakatolla. Sisällä oli kak-
sikerroksisia puulaudalla varustettuja sänkyjä keskellä ja yksinkertaisia rivejä seini-
en vieressä, joiden alla lumi oli näkyvissä. Kaksi uunia eivät kyenneet lämmittämään 
koko valtavaa tilaa. Jääkylmissä parakeissa miehet jonottivat yöllä vuoroaan kamiinan 
luo. Ei ollut vuodevaatteita, ei käymälöitä eikä peseytymismahdollisuutta. Juomavesi 
ja käyttövesi keittiöön tuotiin tynnyreissä. Osalle vangeista ei annettu lämmintä eikä 
keitettyä vettä. Täit kuhisivat ympärillä suurina laumoina.

Leireillä ei ollut henkilökohtaista ruuanjakoa. Kaikille vangeille ei jaettu pakkeja, 
vaikka niitä oli varastossa. Osa vangeista – kuten rikolliset – hyötyivät mahdollisuu-
desta jakaa ruoka siten, että kurinalaisin ja tunnollisin osa vangeista ei saanut heille 
kuuluvaa ruoka-annosta. Ilman pakkia ei saanut ruokaa lainkaan.

Aluksi vankien leipäannos oli 300 grammaa kerran päivässä sekä ryyneistä ja pa-
leltuneista perunoista valmistettua keittoa kerran päivässä. Toukokuussa 1942 tehdyn 
tarkastuksen huonon tuloksen jälkeen ruokintanormia uudistettiin hieman: se oli edel-
leen alhainen, mutta ei lamauttava. Moskovasta tullut tarkastaja teloitutti seitsemän 
johtajaa, jotka olivat myyneet omaksi edukseen työarmeijalaisille tarkoitettua muonaa. 
Tämän jälkeen normi ruoka-annos työkiintiön täyttäneelle oli yleensä 500–600 gram-
maa tummaa leipää, vetistä keittoa (balanda) ja lisäksi 100–150 grammaa kaura- tai 
hirssipuuroa keskipäivän ateriana. Ne, jotka eivät täyttäneet työkiintiötään, saivat vain 
400 grammaa tummaa leipää ja vetistä keittoa jos ollenkaan. Lihaa tai rasvaa ei ollut.

Vankien elinolojen ja järjestyksen tarkastuksesta tehdyssä raportissa käy ilmi, että 
korsuissa ja teltoissa olevat vesipakit olivat epähygieenisessä tilassa. Käymälöiden ja 
likakaivojen puuttuminen johti saastumiseen. Kaikesta tästä oli seurauksena lukuisat 
vatsatautitapaukset ja vankien laihtuminen. Vaikka leirien tuhoamiskeinot olivat jo 
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itsessään pirullisen tehokkaita sadistisine vartijoineen, verinen ripuli ja täit helpotti-
vat neuvostokomissaarien työtä.

Tšeljabinskin työleirillä miehiä kuoli joka päivä suuret joukot. Talvella maahan oli 
räjäytettävä valtava kuoppa, johon alastomat ruumiit paiskattiin nimilappu jalkaan 
köytettynä. Yhteishautoihin saatettiin heittää jopa 150 ruumista yhteen kuoppaan. 
Kun kuoppa oli täysi, puskutraktori tasoitti maan.

Kevät 1942 kesti pitkään, oli pakkasta ja kaivojen kaivaminen vaati koko liikkuvan 
työvoiman voimaa. Kesän jälkeen syyskuussa suurin osa leiriläisistä pystyi tuskin liik-
kumaan painon menetyksen ja vitamiinipuutoksesta johtuvien sairauksien vuoksi. 
Kuolemisen suuri aalto oli alkamassa. Vuoden 1943 aikana 27 500 pakkotyöntekijästä 
8 000 oli sairaskasarmeissa ja 1 500 oli tullut työkyvyttömiksi.

Leirin ylläpitäjät pakotettiin ”mobilisoimaan” useita tuhansia nälkäisiä ja melkein 
kuolevia työntekijöitä, koska päättäjät halusivat kaunistaa leirien kuolintilastoja. Tar-
koitus oli saada kuoleman kielissä olevat kansanviholliset tilastojen ulottumattomiin. 
Päättäjiä ei kiinnostanut oliko heillä edes paikkaa minne mennä. Piikkilankamuurien 
ulkopuolelle raahattiin kaikki ne, jotka pysyivät vielä jotenkin horjuvilla jaloillaan ja 
kykenivät hengittämään omilla keuhkoillaan.

Ei tiedetä, kuinka monet näistä todella pystyivät palaamaan perheensä luo hengis-
sä. Yhdestä olen kuullut, joka onnistui selviytymään kotiin asti, mutta miehen vaimo 
ei ollut tunnistanut luurankomaiseksi muuttunutta puolisoaan.

Osa näistä horjuvista luurangoista nääntyi tien varsille ja osa rautatieaseman pui-
sille penkeille. Harvat Tšeljabinskista elävinä selvinneet eivät voineet myöhemminkään 
hakea itselleen oikeutta, koska heitä ei oltu tuomittu mistään rikoksista.

Tšeljabinskin työarmeijaleirit lakkautettiin vuonna 1946. Näistä leireistä on vaiettu 
ja puhuttu kuiskaillen vuosikymmeniä. Virallinen nimi työarmeija on melko tavalla 
kaunisteleva puhuttaessa piikkilangoilla aidatuista keskitysleireistä.

Eino Saarenkin on mainittu olleen Yhdysvalloista muuttanut ohranan agentti, 
joka oli antanut tietoja. Einon kohtalosta mainitaan, että ”Itse agenttia ei ole kuiten-
kaan vangittu, vaan hän menehtyi työpalvelussa sodan aikana.” Totuus lienee toinen. 
Työpalvelussa -sana kuulostaa lähes normaalilta työpaikalta.

Monille muillekin suomalaisille, jotka kyselivät omaistensa perään, on aiemmin 
annettu tekaistuja todistuksia, joissa kuolinsyy on kaunisteltu: 1950-luvulla sen on 
kerrottu olleen esimerkiksi syöpä tai sydänkohtaus. Myöhemmin on käynyt ilmi, että 
nämä henkilöt on ammuttu jo 1937 tai 1938.

Eino Saari on kestänyt leirillä noin kolme kuukautta eikä oikeastaan sitäkään, sillä 
vaivalloiseen matkaan on mennyt varmasti aikaa. Hän on menehtynyt 26.2.1943, vain 
37-vuotiaana. Amerikan sukulaiset ovat sitä mieltä, että Eino on kuollut punatautiin, 
nälkään ja kylmään. Samana ajankohtana Bakalstroissa näyttää menehtyneen lukuisia 
suomalaisia ja inkerinsuomalaisia. Kuolinlistojen mukaan heitä on kuollut 659. Esi-
merkiksi Stalinin suomalaisista uhreista matrikkelin koonneen Eila Lahti Argutinan 
isä tuotiin leirille lähes samoihin aikoihin kuin Eino, ja hänkin kuoli kestettyään siellä 
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kolme kuukautta. Samoihin aikoihin leirillä on ollut myös brantwoodilainen nuori 
mies Leo Aho, joka oli syntynyt 1919 ja kuollut 22.3.1943.

Eräällä alaleirillä, jossa suomalaisia pidettiin, oli 60 miehen ryhmä kaivamassa 
hautoja. Nälästä riutuneet ruumiit haudattiin siunaamattomina jäätyneeseen maahan 
kaivettuihin mataliin kuoppiin. Haudat jäivät pintaan. Joskus ei riittänyt edes multaa 
heidän peittämisekseen, joskus vain lumi peitti kuolleet. Heikot vangit eivät jaksaneet 
heitä kaivaa syvälle. Sotien jälkeen pikkupojat ovat leikkineet potkupalloa pääkalloilla.

Vasta vuonna 1991 presidentti Boris Jeltsin allekirjoitti lain, jossa työarmeijalaiset 
todettiin poliittisten rankaisutoimien kohteeksi joutuneiksi ja heidän lapsensa vai-
noista kärsineiksi.

Avoimia hautoja Tšeljabinskissa. Lähde: https://www.manyroads.com/2010/01/24/chelyabinsk-itl-gulag/
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Tšeljabinskin metallurgisen kombinaatin viereen pystytettiin 1990-luvulla muistomerkki siellä menehtyneil-
le. Osalle hautausaluetta on varastoitu kombinaatin kuonajätettä. Tämäkin muistomerkki on joutunut myös 
vandalismin kohteeksi, kuten lukuisat muutkin syrjäisille alueille Gulagin uhreille pystytetyt vaatimattomat 
muistomerkit. Lähde: https://www.many-roads.com/2010/01/24/chelyabinsk-itl-gulag/

Venäjällä annettiin Boris Jeltsinin president-
tikaudella 18.10.1991 laki poliittisten vaino-
jen kohteeksi joutuneiden kansalaismaineen 
palauttamisesta (rehabilitointi). Eino Saaren 
rehabilitointitodistuksessa mainitaan, että 
hänen vapautensa oli riistetty ja että hänet 
oli pakotettu suomalaisten sukujuuriensa 
takia työhön Tšeljabinskin työleirille. Todis-
tuksessa Einon kuolinpäiväksi on merkitty 
26.2.1943.
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Eino Saaren tiedot Tšeljabinskin työleirillä menehtyneiden saksalaisessa tietokannassa 
ovat seuraavat:

SAARI EINO ALEKSEEVICH

Syntymävuosi: 1905 
Syntymäpaikka: USA, Wisconsin, D. Brackwood 
Kansalaisuus: suomalainen 
Korkeakoulu: suoritettu 
Puoluekanta: puolueeton 
Työ: autonkuljettaja, opettaja 
Asuinpaikka: Arkhangelskin alue, Rovdinski, s. Rovdino 
Tuomittu: Rovden RVK 
Tuomion päivämäärä: 18. marraskuuta 1942 
Lause: Otettiin työarmeijaan. Kuoli säilöönottopaikassa, kuollut 27.2.1943

Lähde: Gedenkbuch: Saksalaisten työväen sotilaiden ITL Bakalstroy-Chelyabmetallurgstroy muistokirja. 
1942–1946.

Ulkomaankielisten nimien kirjoitusasuissa on ollut paljon horjuvuutta kuten tässäkin 
syntymäpaikan kohdalla. Horjuvuus johtuu esimerkiksi eroista venäläisten käyttämien 
kyrillisten aakkosten ja alkuperäisesti käytettyjen latinalaisten aakkosten välillä. Tiedot 
ovat koululaisten kopioimia luetteloita Tšeljabinskin valtionarkiston Bakal-leirillä me-
nehtyneiden kortistosta. Toisessa sivustossa hänen tietoihinsa on lisätty mobilisoituna 
02.11.1942 lukien luottamushenkilöksi ”Chelyabmetallurgstroy”. Leirille lähtöpäiväksi 
oli merkitty 18.11.1942.

Ilmeisesti Eino on päätynyt jatkuvien muuttojen yhteydessä Karjalasta Rovdinon 
kylään, Argangelin alueelle, jossa pidätys on tapahtunut. Paljon ei ole Einon vaiheista 
saatu tietoa, mutta sentään jotain. Niin monet suomalaiset ja suomensukuiset ovat 
täysin kadonneet eikä heidän kohtalonsa koskaan selviäkään.
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Einon tytär Elvira

Einolta jäi tytär. Elvira Einovna Saari syntyi heinäkuussa 1941 Korsassa, Petroskoin lä-
hellä. Joidenkin tietojen mukaan Eino on kadonnut jo vuonna 1941. Ehkä Elvira ei ollut 
vielä syntynytkään silloin, kun hänen isänsä on viety. Tšeljabinskin leirillä menehtynei-
den kortistossa Einon perheen kooksi on merkitty kaksi henkilöä eli todennäköisesti 
hän ei ehtinyt nähdä tytärtään.

Elvira Einovna Saaren syntymätodistus.
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Elvira Saari eli äitinsä Tatjana Konstantinovan kanssa kahdestaan ainakin Karja-
lan Poventsassa. Hänen äitinsä ei koskaan puhunut sanallakaan Einosta. Ei mitään. Ei 
tiedon muruakaan. ”Kansanvihollisista” ei olisi uskaltanut puhua missään yhteyksissä. 
Elvira ei tiennyt isästään juuri muuta kuin nimen. Koulussa oli kysytty mitä kansalai-
suutta hän on ja hän oli vastannut: ”En tiedä. En tiedä kuka minä oikeastaan olen. En 
tunne isääni.”

Einon pidätyksen jälkeen perheellä ei ollut elättäjää. Vaikka naiset kävivät yleises-
ti työssä Neuvostoliitossa, miehen palkka piti perhettä pystyssä. Miehen katoaminen 
merkitsi entistä vaikeampia aikoja perheelle. Moni nainen, jonka mies oli viety van-
kileireille, menetti työnsä, toimeentulonsa ja tukiverkkonsa. Viranomaiset piinasivat 
heitä, sukulaiset ja tuttavat välttelivät. Niin lienee käynyt tässäkin tapauksessa.

Elviran äiti alkoholisoitui ja teki itsemurhan 1954. Sitä ennen Elvira oli jo joutunut 
lastenkotiin Solomanniin (Solomenoje) Petroskoin lähelle. Lapsuuden kokemukset 
ovat olleet niin kipeitä, että Elvira ei halua puhua niistä. Sen verran hän on kuitenkin 
kertonut, että hänen äitinsä Tatjana Konstantinova oli ollut aiemmin naimisissa. Eino 
Saari oli hänen äitinsä toinen aviomies.

Elvira Saari.
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Elvira kävi koulua 10 luokkaa ja opiskeli lastenkodista käsin kirjanpitäjäksi. Hän 
teki 36 vuotta kestäneen työuransa kirjanpitäjänä ennen eläkkeelle jäämistään.

Elviralla oli jossain vaiheessa isänsä valmistumistodistus Petroskoin opettajakor-
keakoulusta, mutta se varastettiin lastenkodissa. Mitään ei uskaltanut sanoa, eikä ky-
syä. Yksi valokuva hänellä oli vanhemmistaan, jota hän joutui alituiseen piilottamaan 
paikasta toiseen, ettei sitäkin vietäisi.

Elvira avioitui Viktor Sergeev´n kanssa ja heidän poikansa Aleksander Sergeev syntyi 
vuonna 1964. He asuivat Petroskoissa.

Elviran vanhemmat, Eino ja 
Tatjana. Neuvostoliitossa otet-
tu kuva, jota Elvira piilotteli 
lastenkodissa ollessaan.

Elvira kuvassa keskellä nuorena neitona.
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Sukusiteitä solmitaan uudelleen

Glasnostin aikaan ja 1990-luvun taitetta lähestyttäessä Neuvostoliitossa alkoivat pu-
haltaa vapaammat tuulet. Ihmiset uskalsivat jo kysellä Stalinin vainojen aikaan kadon-
neista omaisistaan ja heidän kohtaloistaan. Elvirakin laittoi ilmoituksen paikalliseen 
lehteen ja kysyi tiesikö kukaan mitään Eino Saaresta tai oliko tuntenut sellaista miestä 
lisäten ilmoitukseen ne tiedot, jotka hänellä sillä hetkellä oli.

Ilmoituksen johdosta Elvira sai kaksi yhteydenottoa. Hänen työpaikalleen tuli nai-
nen, jolle Elvira näytti valokuvan isästään. Nainen totesi, että kuvassa on sama henkilö, 
jonka hän oli tuntenut. Hän oli ollut koulussa yhtä aikaa kuin Eino. Tosin vain yhden 
vuoden samaan aikaan, mutta hänelle oli jäänyt erittäin hyvä muisto Einosta. Petros-
koin pedagoginen opettajakorkeakoulu sijaitsi silloin Lenin Prospektilla.

Toinen yhteydenottaja, joka tuli Elviran työpaikalle oli mies, Einon entinen oppilas, 
joka muisti Einon hyvin. Mies kertoi, että Eino oli yksi parhaista opettajista, joita hänellä 
oli ollut jättäen hänelle erittäin mieluisan muiston. Lisäksi Eino oli kuulemma puhunut 
hyvin venäjää, ollut pitkä mies, jolla oli ollut pieni poika, joka oli syntynyt noin 1937.

Elviralla siis oli ollut vanhempi veli, josta hän ei tiennyt mitään. Tämän jälkeen 
Elvira sai sen verran selville, että hänen äitinsä oli lähtenyt yhtenä päivänä pojan 
kanssa jonnekin ja tullut takaisin ilman poikaa. On enää mahdotonta selvittää, mikä 
oli pojan kohtalo.

Vuonna 1990 Elvira laittoi lehteen ilmoituksen, jossa etsi Eino Saaren sukulaisia. 
Ennen sitä vuonna 1986 Amerikan sukulaiset olivat saaneet tietää, että Petroskoista oli 
tullut Duluthin ystävyyskaupunki. He alkoivat kysellä joka paikasta ja pyysivät jopa 
International Peace Centerin kautta Petroskoissa käyneitä tiedustelemaan Eino Saaresta. 
Mutta kukaan ei tiennyt mitään sennimisestä henkilöstä.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa Einon sisko Elma Saari tutustui Mayme Sevanderiin, 
Oscar Corganin tyttäreen, joka oli tehnyt näkyvää tutkimusta suomalaisista siirto-
laisyhteisöistä sekä Amerikassa että Venäjällä ja muuallakin ja jolta noihin aikoihin 
oli ilmestymässä kirja suomalaisten kohtalosta Stalinin Neuvostoliitossa. Mayme Se-
vanderista ja Elma Saaresta tuli erittäin hyvät ystävät ja Maymesta oli suuri apu Eino 
Saaren jäljittämisessä ja myöhemminkin. Mayme Sevander asui Elma Saaren luona 
Chigacossa kirjoittaessaan aiheesta toista kirjaansa.

Mayme Sevander laittoi Elma Saaren tilauksesta ilmoituksen suomeksi Petroskoissa 
ilmestyviin lehtiin. Ilmoituksessa sukulaiset etsivät Eino Saarta ja hänen perhettään. 
Sillä ei ollut mitään tulosta. Elma pyysi kokeilemaan vielä venäjäksi. Mayme, joka hallitsi 
molemmat kielet, teki niin ja nyt onnisti. Tämä tapahtui hieman sen jälkeen, kuin Elvira 
oli laittanut oman ilmoituksensa lehteen. Elvira luki venäjänkielisestä lehdestä, että 
hänellä on vielä sukulaisia Amerikassa: täti Elma ja kolme serkkua Sally, Jim ja Neerie.
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Mayme Sevanderin kirje Elma Saarelle.
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Mayme Sevander kertoi onnistumisesta kirjeessä Elma Saarelle näin:

Etsintä on lopulta tuottanut tuloksia, surullisia tosin, sillä veljesi Eino on kadonnut so-
dan aikana 1941. Hänen vaimonsa Tasja kuten häntä kutsuttiin, kehitti itselleen vaikean 
alkoholiongelman Einon katoamisen seurauksena ja jätti hyvästit elämälle. Einolla on 
elossa oleva tytär Elvira, jolla on aikuinen mutta sairaalloinen poika.

Elvira ja hänen poikansa tulivat tapaamaan tytärtäni, kun he olivat lukeneet Einosta 
paikallisesta sanomalehdestä. Elvira on hyvin innoissaan. Hän haluaa tietää kaiken 
mahdollisen vielä elossa olevista sukulaisistaan.

Näin siis Eino Saaren sukulaiset löysivät Elviran lopulta yli 50 vuoden sinnikkään et-
simisen jälkeen. Oli ollut mahdotonta jäljittää Einon perhettä, koska ei ollut tarkkaa 
tietoa olinpaikasta.

 Mayme Sevander matkusti Yhdysvalloista Petroskoihin, järjestämään matkaa 
Duluthissa, Yhdysvalloissa, elokuussa 1992 pidettyyn National Finnish Festivaliniin. 
Elvira pääsi nopeasti mukaan sinne matkanneeseen ryhmään. Sen kaikilla jäsenillä 
oli amerikansuomalaisia sukulaisia, joita oli tarkoitus tavata Duluthissa. Elma Saari 
maksoi Elviran matkan.

Duluthin lentokentällä Elvira tapasi ensim-
mäistä kertaa Sally-serkkunsa. Vasemmalla 
Mayme Sevander, joka oli mukana tuki-
henkilönä. Mayme kävi myös myöhemmin 
tapaamassa heitä Phillipsissä.
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Amerikkalaisen paikallislehden julkaisema artikkeli Elviran vierailusta ja sukulaisten tapaamisesta vuonna 
1992. Juttu on otsikoitu: ”Brantwoodilaiset perheet etsivät yhteyttä tuntemattomiin sukulaisiin – Suomalai-
nen vierailija Venäjältä vahvistaa uskoa siihen, että sukulaisten jälkeläisiä voi löytyä”. Amerikan sukulaisten 
mukaan Elviran matkan järjestäminen oli ollut helppoa verrattuna Elviran löytämiseen Venäjältä. Elviran 
löytymiseen menikin yli 50 vuotta.
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Historiallinen hetki vuonna 1992. Yli 50 vuoden etsintä tuotti lopulta tulosta. Elvira ja hänen isänsä sisko 
Elma Saari tapasivat Chicagossa. Saaren sisaruksista vain Elma oli enää elossa ja sai kokea tämän hetken. 
Elma on tässä jo liki 80-vuotias.

Elvira vieraili Alajärveltä lähteneiden isovanhempiensa haudalla Cliffordin hautausmaalla Brantwoodissa.
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Elvira käymässä Saaren tyhjillään olevalla ja lahoavalla farmilla Brantwoodissa.

Myös Elviran kansalaismaine on palau-
tettu. Tässä rehabilitointitodistuksessa 
tunnustetaan hänen joutuneen poliit-
tisen vainon kohteeksi, koska hän on 
jäänyt ilman huoltajaa. Hän on saanut 
tämän ja isänsä Einon rehabilitointia 
koskeneen asiakirjan vasta ollessaan 
54-vuotias.
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Elvira muutti Suomen puolelle poikansa kanssa ja on vuodesta 1998 asunut Hel-
singissä. Hän on vaikeasti vammautuneen poikansa omaishuoltaja. Poika Aleksander 
sairastui 20-vuotiaana aivojen verisuonien aneurysmaan ja on invalidi. Elviran mies 
Viktor Sergeev jäi Petroskoihin ja kuoli vuonna 2000.

Elma Saari ja Sally Huml olivat tukemassa Elviran muuttoa Petroskoista Suomen 
puolelle. Mayme Sevander oli apuna Elviran muuton paperijärjestelyissä ja piti yhteyt-
tä Elma Saaren kuoleman jälkeen Elviran serkkuun Sally Humliin, välitti valokuvia ja 
käänsi kirjeitä. Mayme Sevander on kuollut vuonna 2003 Uumajassa Ruotsissa.

Elviran poika Aleksander joutui vaikeaan neurologiseen leikkaukseen Helsingissä 
vuonna 2011 ja oli puolitoista kuukautta sairaalassa. Elvira soitti joka päivä. Aleksan-
derilla oli onnea ja voimakas elämänhalu ja hän selvisi takaisin elävien kirjoihin.

Sally Huml kävi Helsin-
gissä tapaamassa Elviraa 
1990-luvun lopulla. Sa-
malla reissulla Sally meni 
Alajärvelle, jossa poikkesi 
myös hautausmaalle. Eräs 
paikallinen näytti hänelle 
paikan, josta hänen iso-
vanhempansa Alex ja Hil-
da Saari olivat muuttaneet 
Amerikkaan.
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Kirjan tekijän kohtaaminen Elviran kanssa

Vuoden 2013 jälkeen olen tavannut Elviraa ja Aleksanderia lukuisia kertoja. Joka kerta 
yhdessäolo on yhtä riemukasta ja lämmintä. Elvira puhuu vain venäjää ja siksi hyvä 
ystävätär Niina, joka osaa myös hyvin suomea, on aina mukana tulkkaamassa ja soit-
telee muulloin puhelimella kuulumisia. Muutamia Elviran äidin puoleisia sukulaisia 
asuu Helsingissä. Elvira käy vielä itse kaupassa ruokaostoksilla ja hoitaa poikaansa.

Tapaamassa Elviraa Helsingissä ensimmäistä kertaa vuonna 2013. Vasemmalta lukien: Elvira, ystävä ja tulkki 
Niina Ahtiainen, tämän kirjan kirjoittaja, Elviran poika Alexander. Tämän kirjan kirjoittajalla on kädessään ve-
näläisen runoilijan, laulaja-lauluntekijän ja näyttelijän, neuvostotodellisuudesta karusti kertoneen Vladimir 
Vysotskin cd-levy, jonka Alexander oli juuri lahjaksi antanut. Heti löytyi yhteinen mielenkiinnon kohde ja 
sukulaissieluisuus Aleksanderin kanssa.
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V  
Saaren tyhjillään oleva pikku 

farmi Brantwoodissa

Saaren farmi vuonna 2000.

Pieni talo pellon 
reunalla. Kuisti on 
romahtanut.
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Saaren farmi syksyllä 2019. Joku viljelee peltoja, mutta talo ja sauna ovat jäljellä muistona kadonneesta 
ajasta. Hilda Saaren istuttamat omenapuut ovat vielä hengissä.

Sauna on hyvässä kunnossa (2019).
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Alex Saaren rakentama talo liki 120 vuotta rakentamisen jälkeen näyttää siltä, kuin se lähtisi seuraavan myrsky-
tuulen mukana. Kendra Straw, Lempie Kolehman lapsenlapsi, talon edustalla paikassa, jossa ennen sijaitsi kuisti.

Talo vastakkai-
selta puolelta.
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Jälkisanat

Kun aloin työstää materiaalista käsikirjoitusta, ajattelin tekeväni kuvakirjaa yhden peri 
tavallisen amerikansuomalaisen siirtolaisperheen elämästä. Valokuvapainotteinen 
tarina olisi kunnianosoitus menneiden sukupolvien rohkeille ja työteliäille ihmisille. 
Julkaisisin poikien kirjeet Neuvosto-Karjalasta ja kertoisin lyhyesti perheen taustoista 
ja silloisesta maailmanpoliittisesta tilanteesta.

Ei tämä niin mennytkään. Taustaa ja tuon ajan maailman tapahtumia ei voinut 
kuitata muutamalla lauseella. Saaren perhe sattui elämään koskettavalla tavalla vuo-
sisadan poliittisien myrskyjen pyörteissä.

Käsikirjoitusta työstäessäni oli pakko tutkia ja kaivaa tietoa milloin mistäkin hah-
mottaakseni kokonaisuuden ja minkälaisessa maailmassa kirjani henkilöt elivät. En 
etukäteen arvannut miten laajoilla alueille kertomukseni tulisi kurottamaan. Aineisto 
paisui lähes hallitsemattomaksi. Miten tästä edes voisi kirjoittaa? Mitä ottaa mukaan, 
mitä jättää pois? Minne vetää raja? Miksi edes ryhdyin tähän?

Koko ajan on pitänyt varoa, että en menisi liian syvälle, että en uppoaisi liiaksi ta-
rinan henkilöiden nahkoihin. Olen silti kiintynyt syvästi Saaren perheen veljeksiin ja 
heistä on tullut läheisiä kuluneen seitsemän vuoden aikana, jolloin heidän kirjeensä ja 
elämänsä ovat polttaneet takaraivossani. Tämän kirjan sivuilla Nikolai, Eino ja Nestor 
heräävät eloon. En voi kieltää, etteikö sydäntäni olisi raastanut näiden ihmisten koh-
talo ja olen paljon miettinyt miten heidän elämänsä olisikaan voinut mennä toisin.

On ollut yllättävää havaita miten suomalaisuus on osoittautunut lähes kirosanaksi 
tämän perheen kohdalla jo kolmessa sukupolvessa. Jos Saaren perheen vanhemmat 
ja heidän lapsensa ovat kokeneet syrjintää suomalaisuutensa takia, niin kenties traa-
gisinta on ollut Neuvostoliitossa suomalaisten orvoksi jääneillä lapsilla, kuten tässä 
tapauksessa Elviralla. Hän ei tiennyt isästään mitään ja sai vielä myöhemmin kuulla 
veljestä, jonka kohtalosta ei myöskään ole mitään tietoa. Lapsi on joutunut kokemaan 
poliittista vainoa sen tähden, että hänellä oli suomalainen sukunimi ja hänen isänsä 
oli viety tuhoamisleirille.

Onnellinen sattuma toi lopulta Elviran ja hänen amerikkalaiset sukulaisensa yh-
teen. Ihmeellisenä sattumana pidän myös sitä, että sain tutustua Elviraan, tähän pie-
neen hauraaseen naiseen, joka jaksaa vielä hoitaa osittain halvaantunutta ja osittain 
sokeaa poikaansa. Hän ei valita eikä ole katkera mistään, vaan on aina iloinen, leikkisä 
ja positiivinen luonne. Monien Stalinin ajan vainoja ja kauhuja kokeneiden on ollut 
jatkettava elämää, unohdettava ja mentävä eteenpäin. Minkälaisia painajaisunia he 
sitten mahtavatkaan nähdä vielä vuosikymmenien jälkeen, on sitten toinen asia.

Tutustuminen karjalakuumeeseen, Neuvostoliittoon ajautuneiden suomalaisten 
loikkareiden ja amerikan- ja kanadansuomalaisten traagisiin kohtaloihin, Gulag-
leireihin ja Stalinin vainojen laajuuteen on ravistanut mieltä rankasti. Kokemus on 
vielä liian lähellä, jotta siitä heränneitä ajatuksia ja tuntoja voisi tarkemmin eritellä. 
Paljon olen kuitenkin miettinyt ihmisarvoa tai ihmishengen arvoa ja sen puutetta 
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näissä totalitäärisissä valtioissa sekä sitä minkälaiset ihmiset ajautuvat vallankäyttä-
jiksi riippumatta poliittisista järjestelmistä tai uskonnoista.

On käsittämätöntä, että Stalinin terrorin toimeenpanijoista ketään ei ole koskaan 
syytetty tai tuomittu näistä rikoksista, jotka on peitelty ja salailtu hyvin. Teloittajia on 
palkittu ansiomitalein. Syyttömästi vangittujen ja teloitettujen maineenpalautus vain 
toteaa tapahtuneen, eikä sillä ole sen suurempaa merkitystä, koska mitään virallista 
anteeksipyyntöä ei ole koskaan tullut.

Venäjällä ei haluta muistella Gulagia ja sortoa ja Stalinin arvostuksen yhä nous-
tessa näitä tapahtumia ei haluta enää kaivella, koska kyse on kuitenkin vallanpitäjien 
rikoksista. Kaikki nuo viattomien vainot, kärsimykset ja pakkosiirrot ovat kuulemma 
olleet välttämättömiä Neuvostoliiton valtion kehityksen vuoksi.

Ville Ropposen ja Ville-Juhani Sutisen teos Luiden tie – Gulagin jäljillä on informa-
tiivinen kirja, jonka jokaisen kannattaisi lukea. Vainoista selvinneet ja heidän suku-
laisensa sekä uhrien omaiset haluavat silti muistaa. Traumat ja haavat pysyvät pitkään 
seuraavilla sukupolvilla. Jos historiaa vääristellään ja salataan, traumat löytyvät aina 
edestä ja kukaan ei koskaan opi mitään menneestä. Kaikki sama toistuu uudelleen.

Katsoessani valokuvia Saaren farmilla lahoavasta talosta, olen myös paljon miet-
tinyt elämän haurautta ja katoavaisuutta. Olen miettinyt noita urheita, työteliäitä ja 
moneen venyviä ihmisiä, jotka kantoivat joskus liian suuria taakkoja sisällään ja veivät 
salaisuuksia mukanaan. Noin 120 vuotta yhden perheen historiaa ja minne kaikkialle 
elämä heitä heittikään.
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Hildan kanssa. Tahattoman hauska kirje sisältää rusaasti finglishiä eli amerikansuomea.
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