en, Joten
ddke.

Kaarlo

Haapanen

niehiddn
ban noita
ekikin ja
n hdn o1i
arantaja.
i salapenaPiirin,
jailemaan
sia voiikin kei-

AMERIKKAAN

MUUTTAJAT

JA

SIIRTOLAISET

lautaniien
L

VddLI-

hdne115
lautamden
L vaatlinelld ei
:aisesti.
nistd se
.si11e on
mui.sto1ai1ma11e
lilloisen

Siirtolaisuus

?

t'Henkiltjn
- Tietosanakirja:
vapaaehtoinen
muuttaminen
pysyvdisesti
toiseen
maahan parenman toimeentulon
toivossa.
- 1880 luvun puolivdlistd
ldhtien Euroopasta siirtyi
runsaasti naatalousvdestijd
USA:han, mutta 1. maailmansodan idlkeen
alettiin
rajoittaa
naahanmuuttou' 3u
".
suuntautui
suuremnassa mddrin Kanadaan,
Etela-Ameriikkaan
ja Austraaliaan
sekd
myohemrnin (Euroopassa) Sveitsiin,
Saksaan ja Ruotsiin. tl

Paljonko

Suonesta

on viiked muuttamrt:
20.000 - 1900 alkaen
Matti Kurikka
80.000 - i919 a1k.

Australia
Kanada
USA
Paraguay
Erele-Afrikka
Ruija
Ruotsi

340.000 - 1600 atk.
Delaware jne.
3.000 - I92O al-,k.
1.000 -

7.000 - 1860 a1k.
490.000 - 1600 alk.

Neuvosto-Kar jalan

kommuunlt
8.000 - 1920 a1k.
(Amerikasta ja Kanadasta)

Idealistien

yhteisiit:

- Vancouver, Finlandese ColoChillagoa
nia Argentiinaan,
Colonia PONNISTUSKuubaan 1906, (Penedon lisdksi)
VILJAVAKKA
Dorninikaaniseen
Tasavaltaan,
Georgian
osuusfarmi
I92I,
Kalifornian
osuusfartni
I9I2,
Jad Hashnonan kibbutsi
L971, Paradiso Riviera
1929 ja Amurinmaan yhtici
1868 ovat sosialistisia,
uskonnollisia,
vegetaristisia
tai nationalistisia.

Hyvin rnonet pienistd
kolonioista
o1ivat korostetun idealistisia.
Tiettdvdsti
niitd
on ollut
noln 20 alkaen jo 1700rrUusi
1uvu1ta. Ensinmdisend perustettlin
Jerusalemtt - ei en.rpde eikd vdhempdd
kuin
Keski-Afrikkaan
Sierra
Leoneen
samoihin aikoihin
kuin Ranskassa va11ankumous rnuutti Ranskaa ja rnaailman asenteita.
Tdmii August Nordenskicjldin
1792
perustaina hanke o1i eldnyt
vain vuoden
- o1i pienin ja mycis lyhytikdisin.
Kolonoiden alkuunpanijoina
esiintyi
aina joku voimakastahtoinen,
aatteellinen
haihattelija.
Mite idealisrisempi
on vetiijii
o1lut,
sitd lyhyempi on ollut
ikd kolonialla.
Paitsi Malkosaaren Sointula,
jota oli mycis Matti Kurikka perustarnassa,
on koossa viel?ikin.
25 krn pitke ja 4 krn
leved rnetsdinen vihanta saari sijaitsee
Tyynen meren rannalla
Vancouerin 16nsipuole11a.
Onneksi tdmd hanke sai niin
lujakourai.sia
tyrimiehiii ja naisia rakentajj-kseen,
ette se kesti
sosialistisen
- ristipaiaatteellisuudenkin
paineet
neeE.
pieniin
Ndihin
kolonioihin
alkavat
yhteydet
jo
poikki.
o1la
Kootessaan
1980-luvun
alussa KOHTI PAREMPAAMAAILMAA-teostaan
Teuvo Peltoniemi
sanoo:
tt
Huomasin usein kdyntini
osuneen viineiseen hetkeen. Useirnmissa siirtoloissa
oli jei1e11d eniid muutamia alkuperiiisistd
perustajista.
Heidein mukanaan tiedot
olisivat
siirtyneet
suureen utopiaan.
Teosta painoon saatettaessa nonet heistd
sinne jo slirty:ivdtkin.rl

Sanasta'utopia'
Tietosanakirja
sanoo sen olevan kreikkaa ja merkitse.vdn - haaveellinen maail-

2I

nanparannus-suunltelna; ylticipdinen toavp
r r n c lm a
Snn: on nerA i s i n Mooren
ttUtopiatt - 1516 jossa hdn kuteoksesta
vaa ihannevalLiota, - utopisti, utopioihaaveelliden kannattaja tai esittiijd,
n e n m a a i - l m a n p a r a n t a j a . U t o p i s t i n e n u : - L le
ominainen. mahdoton toteuttaa.rt
0ikeastaan ei o1e ihme. ettd useinmat
tukehtuivat rnahdottoutopia yhteisijista
kaatoi myds
muuteensa. Jos monet niistd
alkuvuosien kato tai viidreit viljelysmeviidrid tuotteinetelmet - kasvatettiin
jne.
paikoissa
Utopiaan
vddrissd
ta
Se velvoitlisdksi
erds piirre:
liittyy
taa tekernddn enemmdn kuin antaa. Palaan
rnycihemmin sanaan ongelmaan ja kibbutJos o1lsi mydhemmin mahdollista,
siin.
palaisln
laajemmassa yhteydessd erddseen
tamperelaiseen hankkeeseen - se ei niinkaupunkiimme kuin siihen,
kdrin liittynyt
ettd sen hc;ykri11a erds keskeinen kaupunginosa sai nirnen AMURI = Amurinmaan retjo sindnsd yhkl 1860-1uvu11a. Se olisi
mikii tahansa
den 111an teema ...kuten
sanotuista hankniiistd'utopistisiksi'
kelsta.
' L t

Miksi

laajin

siirtolaisuus

USA:han

Tampereen ja Hdmeen historlan
tutkija
professori
Vdinb Voionnaa sanoi ai-na,
jokaisella
alkuldhkansanliikkeen
ettd
yrnpdristcisdcil1d syyt ovat historiassa,
tapahtusisdisissii
sd ja yhteiskunnan
missa. - Tokko erehdyn jos viiittidisin
syiden
Amerikan - USA:n siirtolaisuuden
nojaavan rnycis niihin.
Noin sata vuotta
aikaisemrnin Euroopassa
tapahtul
maailmanhistoriaffinen
- Ranskan suuri
mullistus
vallankumous
1789. Siinii erds yhteiskunnan osa lijhti
kaduille
kumoamaan vanhaa, kaiken kattaja kuninkaalliset
vaa valtaa.
Aatellsto
Kaupunkeihin
isdnntjivdt
kaikkea.
o1i
kolmen vuosisadan aikana kasvanut uusi
vdestcjtasanne - kauppiaat, virkamiehet,
(sana ei
porvaristo
talonomistajat
suinkaan
nyky kokoonuslaista
tarkolta
ja I'{atti Koposta) - vaan alkujaan huomatkaa tdmd:
harioitkaupan tai
kdsitydarnrnatin
kauta jaa,
rnycihernrninse tarkoitti
yleense
punkilaista
bourReois - burzuaa - porvariflinen
kaupunkilainen
Ja tiimii vdestd nousi kapinaan kuninkaalja vallassa olevaa aatelistoa
lisia
vaskaupunkilaisten
taan - hienous tapahtui

))

maksamien verojen kustannuksella. - Tuli
siis
vallankumous, kuninkaalliset
hirtettlin,
aatelistoa
tapettiin
tarpeeksi
ja vanhat arvot muuttuivat - sidonnainen,
yhteiskunta
staattinen
silloinen
alkoi liikkua.
vdki leihti tal sen liikkuminen kevl sallituksi.
Koko maailma alkoi
teollistua.
tuli
koneet ja kojeet ja vield: USA:n siirtokunnat
saivat
llikkumisvapautensa
itdosa asutettiin
1783 mennessd, keskildnsi 1803 ia ldnsi 1853, maa alkoi nousun ja kasvun. 01i tilaa
maanviljelijciille
farmareille,
kaupungeille ja
teollisuuden
ja
synny11e. Tuli
rauta
kaivokset.
Amerikan
siirtoasuttamiseen
tarvittlln
vie16 yksl uusi asia.
Merenkulku
uudistui.
Purjelaivat
hdvisivdt
hciyrykoneille
rautaa
alettiin
tuottaa kaivoksiin
tarvittiln
vdkeb ja USA tarvitsi
sitd erdiistd syystd loputtomastl.
Viittaan
taasen Voionnaahan: ttPuuvillatuottajamaa
Arneriikka o1i ratkaissut
siihen
saakka tycivoimakysyrnyksensd mustal1a orjavde11d. Mutta sie11d siseillissota
lopetti
etefdvaltioiden
suosiman
tycivoimapolitiikan
ja
Euroopan liikavdestd lahti 1iikkee11e."
tttuottaiarr
Ensirnmdinen siirtolaisten
- slelki
taisi
o11a Irlanti
o11 uskonion
vuoksi suuret perheet, maanornistus harvojen kdslssd ja mik:i tdrkeintd
lrlanti
ofi merenkulkijakansaa.
Italia
o1i toinen muuttomaa josta ldhdettiin.
Vuosisadan puo1iv51issd,
oikeammin 1860-1uvu11a
a]koi suurmuutto USA:han. Meillii
oltiin
myiihemmdssdkuin muual1a.
01en aikaisernmlssa esltyksissdni
viitannut
ndlkdvuosiin
1866-1867 iolloin
300.000 ihmistii ldhri sycirdvdn hakuun ja
kun samaan alkaan polstettiin
tvcintekijciiden liikkumisra3oltuksia
edeliytykset
muutolle alkoivat
mei11A voimistua 1880
alkaen,
trAmeriikan
Miste

kuumett,

l:ihtijdt

olivat?

Suomella
puolellaan
on aina
o1lut
erds onn1. Muutokset tulevat
aina jdlkijunassa. Tosin erddnd'viivyttdjdnii'o11
rauhan tultua
1944 pula, puute ja sotakorvaus.
Autoistuminen
o1i
rneilld
25
vuotta muuta Eurooppaa jdljessd.
Kotitaloudet koneistuivat
15 vuotta mycthasse.
'IV-kausi
piti
kiireempdd - radioluvaL
(rnycis sota-aikojenkin
ylsiviit
300.000

vuoksi)
2
200.000 vii
meilldkin
- on 1ivin1
autoa, uim€
roksessa je
Slirtole
sikyrnmentii
1 880-1uvu11
suurimrnille
ia

siitfi

1E

Vilkkair
salais-seud
menossa m[
myds USA:h
oli vilkast
koska kair
palkkatuloe
toon. Se n
dessaan, M
Vasta pari
tuonut mei
muuttajat,
Miksi m
vat aloitta
1500-1ul
'iti
laiset
mai11e ja J
puiksi.
Ta
vat
loput'
pa
ti1oi1la
teneet
sija. Sielt
Toinen .
Pohjanmaall
metset ens
Vaasa halu
Kun 1700-1u
takauttaan
saakka tarv
voiksi ja 1
Ja taas€
elinkeino
peltoja o1i
pieksiiii
tu:
ria, yksi 1
ti
ldhted.
jois-Amerik
Ete1d-Pc
kaikki
ruol
set
eivdt
Keski-Suorne
USA:han hak
ren ja Vaas
Mutta o
Esimerki-ksi
1880 - 191
kyllii metsi

r1la. - Tuli
lliset
hirn tarpeeksi
- sidonnai'yhteiskunta
i

sen liik-

istua, tuli
A:n siirto)autensa
ssii, kesklalkoi nouaanviljellungeille ja
ranlA

ia

3n tarvit'Merenkulku
vdt hijyrytuottaa ja USA tarJttomasti.
t: ruuvl_tratkaissut
csensd musr slsatIlst suoslman
)an liikall^

llr,,^++^;^ll
LuuLLoJo

.i uskonnon
dstus hartd Irlanti,
a o1i toiL. Vuosisai60-1uvu11a
.1e oltiin
ssiini viil7 jolloln
hakuun ja
tycintekiellytykset
istua 1880

j puolellaan
Bina j51kiEaJana o-11
F

ia

q^ta-

neilki
25
. Kotitamyiihassd.
radioluvat
ikojenkin

vuoksi)
20 vuodessa,
mutta
Tv-1uvat
200.000 viislvuotisvauhdilla.
Nyt o11aan
jo amerikkalaisessa
meilldkin
unelmassa
- on livingruumaa,
kaararuumaa ja kaksi
autoa, uima-a11asta, televlsio
joka kerroksessa ja radio joka taskussa.
Siirtolaisuus
alkoi meilld kolme vuosikymmenld myd'hemrnin kuin muualla.
Noin
1880-1uvu11a
muuttoliike
alkoi
o11en
suurinmillaan
vuosisadan
vaihteessa
ja siitd 15 vuotta eteenpdin.
Vilkkain
kihtcitiheys
o1i neillii
ruotsalais-seudui11a.
Sielta
enemmistii o1i
menossa mn. Australiaan,
mutta eritoten
rnyds USA:han. Riikinruotsissakin
lehtct
o1i vilkasta.
Heille
se olikin
helpompaa
ja
koska kaivoksissa
metsdtijissai
01i
'tiketln'
jo1la
palkkatuloa
paasi
ostoon. Se niikyy nrn. heiddn kirjallisuudessaan, Moberg ja Vlksten kiirkinimind.
Vasta pari vuotta sitten
on Antti Tuuri
tuonut rneiddn siirtolaiset,
amerikkaanmuuttajat, kirjoihin.
Miksi meidiin ruotsalais-seutumme
olivat aloittajina?
1500-1uvu11a Kustaa Vaasa toi ruotsalaiset'itdpohjaan',
merenkurkun rantaja hakkutti
maille
heilld
rnetsat hiilipuiksi.
Taalainmaan kaivokset
tarvitsivat
loputtomasti
sysiZi.
Lapsia
oli
paljon,
ti1oi11a
metsdt eiviit eniiii rij tteneet
liikavdelle
oli
liiydyttdvd
sija.
Sieltd lzihdettiin
Amerikkaan.
Toinen ldhtcikeskus o1i meidiin EtelaPohjanmaallamme.
Sie115kin
poltettiin
metset
ensin
hiili-sysipuiksi.
Kustaa
Vaasa halusi
siiiistdii
emenaan metsid.
Kun 1700-1uvu11a laivanrakennus
e1i valja vield
takauttaan
1800-1uvun 1opu11e
saakka tarvittiin
tervaa; isot puut laija loput sahapuiksi.
voiksi
- kok<r
Ja taasen Voionmaahan Viitaten
elinkeino
nojautui
maanviljelykseen
peltoja oli,
metsia ei - kersatkin piti
pieksdd turpeilla!
Perheet olivat
suuria, yksi perijd sai tilan,
loppujen piti
ldhted.
Ja ldhtcikohteeksi
Pohtuli
jois-Amerikka. Liihtijdita
riitri.
Etelii-Pohjanmaan
kaupungit
olivat
kaikki
ruotslnkielisid.
Sinne pohjalaiset
ej-v?it halunneet
mennd. Sensijaan
Keski-Suornesta ne, jotka eivdt pddsseet
USA:han hakeutuivat
Kokkolan, Pi-etarsaaren ja Vaasan tehtajsiin.
Mutta o1i lAhtijijite
Amerikkaankin.
Esimerkiksi
Karstulasta
lahti
vuosien
1BB0 - 1915 vrilillei
y1i 200. Sie11d oli
kylld metsid, mutta ei peltoja.
Uskonnon

varjo kattoi
ntjkit ja lapsia sikisi.
Ja
aina oli Iahtii edessa.
Meillei el o1e ldhtiitasanteita
sosioloogisesti
tutkittu.
Ja se puute tessakin esityksessa
monlen inuiden vajeiden
lisdksi
on.

Erddn

suvun siirtolaiset

Mei1ld alkoi
siirtolaisuus
niin varhain ettd suomenkieli ei ehtinyt nukaan.
Oskari Tokoi kertoi
rautatien
rakentamisesta
Pohjanmaalle
1890-luvu1la,
ette
matkustaja-sanaa
kielessiimme ei o11ut,
nutta
pasassieraajia
kylliikin.
Sarnoin
o1i matkalippu - Se oli tiketti.
Samoln
passasieraajia
eri yhticit,
kuskasivat ja
ja tivaativat
reissusta
aina tiketin
- eivdt o11eet yhtiijitd,
kettirahan
vaan
= 1lnes - lains.
eri Linjoja
Enoni kertoi
Massaqhusetista
kiertiiviiii
kaskua.
Karstunen o1i kotipuolen
miestd vastassa
Njuujookissa
tdrndn peiristyd E11is Island(kaiki11a
tutkimuksesta
o1i tarkka ldiijakun tuttava tavattiirr,
k6rintarkastus)
jo pitkddn valloissa
o1eillut
kysyi:
- Mita lainssia
slnd tulit?
-Mittee
palijon
se tuo on?
- Mite linjoa
myc5ten se sine tulit?
- Niin tuollako laivalla?
...Ei kuule
siellii
Atlantilla
linjakeppejd
ndkynynnd. My6 tultiin
voan suoroan, vesvarassa. Ihan summassa.
ttsumassa
Siita
tuli
sananparsi
vaan
kuin Karttuset
Amerikkaantt
!
Ettd karstusten
naine amerikkaanmenijciind
todistuisi
saanen tehdd lyhyen
esittelyn.
Enoni Kal1e Henrikinpoika
RASI
x 12.05.1886, muutti
kevddlld
1903
USA:han, asettui
Fitchburgiin
tehden
sie11d
metallitiiita.
Kdvi
Suomessa
1938. Perhe, 2 LasLa. Pojanpoika eldd
ja hdn on pyytdnyt
Floridassa
sukututkimuksen tuloksia.
- serkkuni Jenny Maria
Tetini
tyter
*03.05.1895
- Martikkala Friman,
Martin.
Palasi Suorneen 1933, asettui
Lahteen, palasi
takaisin
USA:han kes6115 1940, tyciskenteli
miljondiiriperheessd jossa mies toimi puutarhurl-autonkuljettajana.
Palasi rniehensd
kanssa Suomeen 1957. K. 1958 tahdessa
Mies palasi USA:han 1958 jeirjestdmiiZin
asioita.
Kuoli sie1lai.

Serkkuni (Jennyn veli) Onni Oskar
Kanadaan
Frimann, * l9O7 Karstulassa,
VendjZille 1931. Vangit1907, siirtyi
toivastavallankumouksellisesta
tiin
hevonen hukkui
tukinajossa
ninnasta,
josta
jdihin,
6 v:n tuomio. Palasi
sodan jiilkeen
Suomeen1937, perusti
Kuoli
Perhe. 12 lasta.
asutustilan.
Karstulassa 1978.
fsdn

suku - isdni

Rasin sukua o1i koo11a 1960 70 henked
Florldassa.

Hyvdt kuulijat
Minun tarkoituksenani
o1i laatia
suuri,
laajoja
kaaria avaava esitys Amerikan ja
yleensd.
silrtolaisuudesta
Joitakin
viitteit€i
siite
ehka tuonne alkuun kerfrri
L_yf,.

serkut

M,,++^
rruLLa

^-;dJlo

utl

-i{llf rtt

-irts^,,^
llf LLdvd,

^r+i
cLLd

jokainen yksityiskohta
olisi
suorastaan
esitelmdsarjan
aihe.
Alkaen utopistien
O
s
k
.
ette
Kaksi valokuvaa kertoi,
yrityksistd
kaikkien ldhtijijiden
sosiaaVihtori Haapanen, * 11.01.1873 Karslitaustojen
selvitykseen saakka.
v
.
1
9
0
5
.
tu1a, on kdynyt valokuvassa
Kun numerot ja vuoslluvut
ovat vain
"DAVIS" - 129 St. Clairs Str, Painesnumeroita, niihin
el sisdlly
henked eikd
o
t
t
a
j
a
s
t
a
.
kuvan
vi11e, Ott, sanottiln
eldmdd. Ehka tdmd lyhyt selostus joidenystiiviillinen
kh-virasto
Karstulan
kin henkilciiden vaiheista
tuo vdrid kuim
a
t
v
e
l
i
k
i
n
o
n
ettd Oskarln
kertoi,
vaan
vuosiluetteloon.
Vaiheet
ovar
HAAPANEN
kannut ldnteen: Juho Vihtori
selvinneet vdhitellen:
) ' 1 1 . O 2 . 1 8 7 1, j a e t t i i J u h o V o n m u u t Eno Ka11e
tanut USA:han 1900.
Serkku-Jenny,
I{amMuuta tietoa heistd ei o11ut.
Serkku Onni
Suomasliiiikiiri Nikus antoi osoitteen
Matti Miittdnen
Michigan
oHancock,
mi Collegen
Emma-tiidin pyykinpesu ja lahtd
ja trl
Marcha Pentin nimen,
soitteen
Hilrna-tdti
1
0
.
1
.
k
i
r
sopii kysyii.
ette sieltd
ja 12 v. nuorempi sisar
ja kysyin Oskaria ja Juhoa.
joitin
miehet kaivoksiin,
miTri Penti ei tiennyt veljeksistd
naiset puuvillatehtaisiin
pa11on ja kertoi:
tddn, mutta heittl
tai herrasvden piioiksi
ItMuuten isoisdni
Werner Kumpunen o1i
kaikilta
se on kysynyt tybte,
samanikdinen kuin Haapasen veljekset
ahkeruutta, nuukuutta!
Massaqhusetitsiin.
hiin lahti
mutta
Sukututkijan
i1o - lciytdnisen ilo.
Karstulassa
en ole
Valitettavasti
Sukututkijoille
on yhteiste se, ette kukdynyt. Elrkd joskus eldmiissdni ehdin'.'
kaan el o1e tiiysin
viisas.
Karstulan
ystavalllnen
kanslisti
sanoi, ttettd kun
tzinne ei enned muut kirjoita
kun suvun'tarppi'
Sukututkijan
tutkijat.
Hullujako ne ovat ?" Mind vason
tasin
iiidinpuolelta
ette
hul1uja.
Minun
lsoisdni
Ja toivoin,
etta
.iatkukoon.
VanhaKumpunen, * Karstula,
Jalmari
ahol1a 1870.
Arvatkaapas, mltii tuntui - Werneri
ja Jalmari voivat hyvin o11a ainakin
pdd11e ja
Haku tietenkin
serkukset.
katsotaan.

Fmnatdti

- ja

Aneriikan

aalto

Aidin veljen lapset - ldhinnd tytEmmatrjti
muuttajia.
teret
o1lvat
* 16.01.1877'Massan' valtioon 1895.
joka l6ksi aHdn on juuri
se tdti,
matkaan kesken pyykinpelushousuitta
sun.
Hdn tolmitti
sinne seitsemdn siminun enonl Ka11en ja serksartaan,
kuni Jennyn. Ei sitten
o1e ihme, jos
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dyntdmis
de Sjtia:
som kun
fordran.
td, Ehrt
sesti
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koskien
veydet,
dct
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mitkii ve
Kuljetus
koskien
Ehrenmal
sirnyllyt
Hdn e.hdo
rannuksi.
koskien
teollisu

