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Koneesta ei saanut poistua turvatarkastuksen vuoksi. Samalla koneen ilmastointilaitteita
sanottiin
kunnostettavan.
Se kesti y1i kaksi tuntia.
Ryhmdmmetiiyjdlleen
dentyi
vielii,
ennenkuin oltiin
ilmassa ja pitkA Atlantin
ylilento
a1koi.
01imme o11eet ilmassa
y1i kymmenen
tuntia,
kun uusi manner alkoi hridmiittdd.
Ikkunanvieruspenkeilld
istuvat tuijottivat alas toiveikkaina
ndhddkseen, rnilloin
kilntomaata
alkaisi
ndkyd. Kapteenin kuulutus usealla kie1el1ei, myds Suorneksi, havahdutti meiddt todellisuuteen.
Polttoaineen
vdhyyden vuoksi laskeuduimme tankkaarnaan Mainen osavaltioon
Bangorin
kent51le.
Korkeuden vdhentyessd
yhii tarkerrunin ja tarkernmin
silmd erotti
maanpinnan. Kentdn reunalfa
olevat isojen sotilaskoneiden
rivistd't
ilmaisivat
laskukiidon aikana, mi11alse11e kentdlle
tulimme. Koneessa istuen katselimme ulos
jonklnlaista
saadaksemne edes
kuvaa
paikasta.
Kuinka ehdirnme jatkolennolle
New Yorkista, tuli monelle rnieleen.
Toiveet olivat
vielei korkealla
aloittaessamme nousun noin tunnin
kuluttua.
Koneen ollessa nousukulmassa kuului voimaks jysdystd
muistuttava
iidni siiven
kohdalta. laskutelineen
siseenveto, tuli
ainakin
rninulle mieleen. Paljon paljon
pahempaa, kuten sairnme pian huomata. Kone ei
saanut lisdii
korkeutta.
Hleman
puiden
yliipuo1e11a
latvojen
Vaiherikas
se alkoi
menonatka
vaappuen kaartaa takaisin
kenttiiii kohti.
Sisdiin tu11 kitkerdii
Kevdt koitti.
kdryd ja ldmpcitila
Passit ja viisumit o1ialkoi
nousta. Ilmastointl
vat kunnossa. Matkatavarat
ei toiminut.
olivat
1auKenttdd ei niikynyt. Korkeus vdheni yhd.
kulssa.
Muiden samanlaisten
mukana ne
Kun vihdoin
ndimme kentdn,
huomasimme,
kulkivat
linja-auton
tavaratilassa
lehetta
sinne 01i halytetty
suuret miiiiriit
tdaamuna kohti
Seutulan
lentokenttdd.
palo- ja ambulanssiautoja
vaappuen 1asNousimme aikataulun
mukaisesti
Pan AmKalkki
lentoyhtidn
keutuvan
koneemrne turvaksi.
Airbuss 3O0-koneeseen. Ru1ja oltiin
laus, kiihdytys
sujui
onneksemne hyvin.
Saimme tietdii
llmassa. Matka
pilvissd
vasta mycihemmin koneen toisen rnoottorin
a1koi. Pian olirnme Tukholmassa.
Suomessa on paljon
ja
sukuseuroja
niillzi
moninaista toirnintaa.
Hujun sukuseura
ei
eroa
tdssd
muista
nuuten,
mutta se on tehnyt
matkan u1komai11e,
aina
USA:han,
Minnesotan
osavaltion
Ttascan
a1uee11e.
Marcell-nimiselle
paikkakunnalle.
Ajatus
matkasta
lahti
kytemddn kevddn 19BB sukukokouksessa.
Huittisissa,
kun Anerikan serkkujen ryhmd esitti
kutsun keiydessiiEin Suomessa.
Seuran
perusti
hallitus
toimikunnan
pohtimaan.
asiaa
Muutarnan kokoukserr,
kiertokirjeen,
osallistumishalukkuuden
kartoituksen,
kaukalsiin
sukulaisiin
ja rnatkatoirniston
yhteyksien
otettujen
jSlkeen voitiin
tietojen
kutsua kaikkia
rnatkahaluisia
yhteen alkusyksyn neuvotjossa asia kasiteltiin
teluun,
uudestaan. Kesdkuun alku todettiin
perheille
sopivaksi
matka-ajaksi.
Matkatoimiston
ennakkohintakin
o1i pudonnut tonni11a.
ja
Lrihtcjhalukkuus
tuntui
lisdtintyvdn
niin puieitettiin ldhted. Helteen Matin ja
Hujun Mattsin yhteistyci tiivistyi.
SeuVammalassa muodostui
ran
vuosikokous
matkalaisten
yhteistapaamiseksi.
Sie11d
mycis ndimme nukaan otettavat
suvun taiteilijoiden
luornukset: Laulun ja puureliefin.
Ne pdeitettiin lunastaa tekijbiltddn ja niiden
lisdksi
iso pellavainen
p6yt51-1ina.

rdjdhtaneen ja syttyneen tuleen nousukiidossa.
Pysiihdyimme kauaksi toislsta
koneista
ja
rakennuksista.
Koneen kaikki
neljii
ja jokaiselle
ovea avattiin
portuotiin
taat.
Meitd kehotettiin
rauhallisuuteen
ja
istumaan heLki paikoillamme. Uusi
kuulutus kdski ottamaan kdsimatkatavarat
rnukaan ja poistumaan koneesta.
Tullaus
tehtdisiin
tde1ld.
Kdvel irnme
lentoasenarakennuks een .
minne matkatavarammekin o1i tuotu. Passiin tuli
maahantuloleirnaksi Bangor eikd
New York. Lentoyhtici tarjosi
volleivdt
ja Coca colaa.
Kahvin joutui
maksamaan
itse. Tarpeellinen tuo vdlipala o1i, koneessa olimme jo neljeisti sydneet, si11d
vasta neljdn
tunnin kuluttua
meitd noutamaan tu11ut kone piidsi ilrnaan. Site
odotellessarnme kirjoittelimme
kortteja
ja kdvimme kentdn myym516issii. Moni o1isi ostanut sielte
suuren hummerin, mikd11 ollsimne olleet pa1uu1enno11a.
Nousimme nyt onnellisesti
ilrnaan ja
muutaman tunnin kuluttua
saavuimme Kennedyn kentd11e, mutta jatkolento
o1i jo
Bangorista
mennyt.
olimrne koettaneet
koettaneet
saada yhteyttii
meitd llinneapolikseen
vastaan tulleisiin
sukulairrvinttikoirabussiintt.
siimme ja
isoon
Kuulimme myiihemmin heiddn saaneen hyvin
ristiriitaisia
tietoja
koneenrne kohta1osta.
Sen kerrottiin
riijZihtiineen. 11o
oli suuri totuuden selvittyd,
kun saimme
yhteyden newyorkilaisesta
heihin
hotel1ista,
ninne lentoyhtiij
meiddt o1i majolttanut.
Mydhiiisen yctn tunteina
oppaarnmeneuvotteli
hotelli
Plazasta Pan Amin 1askuun 24 kahden hengen huonetta uupuneille matkaajille.
Toista vuorokautta oli
vafvotLu, uni maistui.
Aamulla tapahtui
rnatkallamme toinenkin konevaurio, ei onneksi ilnassa,
vaan
vield
ihrneellisemrndssd paikassa, merenpinnan
a11a, hotellista
Manhattanille
johtavassa
tunnelissa.
01imme autolla
matkalla
tutustumaan New Yorkiin.
Jddfrdyttdjdn
vesi kiehui moneen otteeseen,
mootori sammui, mutta aina pienien seijeilkeen
sokkien
lehti
uudelleen
kdyntiin.
Ndin ajelimme pitkin
Manhattania
pdtkiin kerrallaan.
Paluurnatkalla tunne1in suulla
sammuneen autorune tuuppasl
jatkul
traktori
rnaksukopille.
l,{atka
tydntden alamiikeen, johon melte kehoijddmddn. Kuljettaja
tetti.in
sai kuitenja kielloistamme
kin auton kiiyntiin
huoo

limatta
matka jatkui,
kunnes konepelti
liii
Tdrnakddn ei autoilituulilasiln.
jaamme lannistanut.
Hdn 16i
nyrkillei
pe11in kiinnl.
Kehotimme ajamaan huoltoHein kaarsikin
asernalle.
sinne,
mutta
portista
ajoi saman tien toisesta
ufos,
pysiihtyi
kunnes ajoneuvo
lopullisestl
kadun varteen.
Jostakin
ilmestyi
sarnanlainen ehjd auto noutamaan meiddt hotel1i11e.
Perillii
vaadimme portierilta
10
Ei siis
dollarla
takaisin.
ihme, ette
lentoyhtiiin
laskuun luvatun aterian muojoka el meit-d
dosti vain hampurilainen,
tyydyttdnyt,
vaan vaadimme kunnon ruol-^^

Illansuussa
meidat vietiin
takaisin
lentokentdlle.
Sairnme kuitenkin
odottaa
lentoa
Ryhmrinjohtaja ja
kolme tuntia.
ldhtciiimme ja
opas olivat
selvittdmdssd
hakemassa
lippujamme
Minneapolikseen
ldhteviidn koneeseen. 48 lipun hakemisen
pitdnyt
ei kuitenkaan olisi
kestdd niin
kauan. Viivytyksen
syy olikin
se, ettd
koneeseen ei mahtuisi
meistd kuin puolet.
Loput pddsisivdt
huomenna, sanotjatkuivat.
Lehtiiaitiin.
Neuvottelut
ka liiheni.
Ldksin tyttdreni
Annen kanssa etsimddn juotavaa.
Palasimme hetken kuluttua siihen,
missd olimne muusta joukosta
eronneet.
fuo1et o1i saanut llpun Min25 min.,
nepoliksen
koneeseen, aikaa
menneet
ldhtbportti
36. Muut 23 olivat
sinne. Minii olin yksi heist?i. Minne nuut
rneolivat
kadonneet? Annea kehotettiin
ja nousemaan lentokenttdnemddn ulos
En enndttdnyt kysyd, rninne hdnbussiin.
td vietiin,
kun bussi 15hti. Jdin yksin,
kaikista
ryhrnistii
erilleen
matkalaukku
Ndytin
kddessd,
lentolippu
toisessa.
kun en
lippua
erZiiille
virkailijalle,
H?in viittasi
suunnan
osannut englantia.
ja
seuraten
saavutin
nuut
opasteita
ikuisuudelta
tuntuneen 15 minuutin kdve01imme taas
1yn jdlkeen
kihtiiportilla.
Ruoka ei maittakolme tuntia
ilmassa.
nut, kun mietin, rnissd Anne voi ol1a.

Vihdoin

peri115

MinneapoKone laskeutui
onnellisesti
liksen
ndhdd
kent?i11e. 01i liikuttavaa
vastaanottajamrne HUJU-teksti 114 varustetun
vaatteen
alla
kukkakimppuineen.
Vaihdettiin
kiikuulumiset ja ldhdetti.in
vel1en rnatkalaukkuja noutanaan. laukkujen
luona
tapasimme
toisen
ryhmdn.

01in
helpo
heidein joukr
kasvoiltaan
ranneet ken
hotelliin.
autossa, jo'
ti. Toiset
ja suunnitt
nimme suihk
nu11a piti
keen.
Aamu vapddlle,
kut
Aamupalan j
miilddn. i"io
kasvoi jii1l
neapo1l, pd
vield
vanhe
nimelld
val
monelle keri
Matkan 1<
viitisen
tur
reservaatill
kahvituvasse
karun puutt
lehtipuita.
tii. Loppurn
1a, Liet tr
taisiksi,
o1
kahta kaist
yhdyskuntia
gin, Grand .
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suomalaisia
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Vihdoin
odottavat su
tettu
Suom
ruokapitoine
malaisia, le
vien sankar.
vuotias its
ja
henkilij
Tunnelma o1
tavat pdivdt
Tervehdyk
Ruoka
tiin.
kaikkea kypr
fafl-v

in

c

muutkin ruo
Isdntdvdki s
piSytiiliinan
Kamerat sur

onepelti
autoilinyrkille
huolto, mutta
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ian muoei meit-d
IOn ruotakaisin
odottaa
htaja ja
6dnme ja
olikseen
akemisen
tiiii niin
^rfx

rin puo, sanotLantoaa. ^
td

^ t^;
cL>r-

r kulutjoukosta
pun Min5 min,,
menneet
nne nuut
tiin meokenttiinne hdnn yksin,
kalaukku
Ndytin
kun en
suunnan
nuut
in
in kdveule taas
maittao1la.
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Laukkuryhmdn.

01in
helpottunut
ndhdessdni
Annenkin
heiddn joukossaan. Saman tulkitsin
hdnen
kasvoiltaan.
Vastaanottajamme rilivat
varanneet kentZille
bussin viemddn meidiit
jo
hotelliin.
Huoneiden avalnet jaettlin
autossa, joten majoittuminen keivi nopesti. Toiset vaihtoivat
vield kuulumisiaan
ja suunnittelivat
matkaohjelmaa. Me rnenlmme suihkuun ja nukkumaan, si11d aamu11a piti
lijhteei heti
aamupalan jA1keen.
Aamu valkeni,
puimme juhlavaatteet
pddl1e,
kuten
lines
Johnsson kehotti.
Aarnupalan jiilkeen menimme hotellin
myyrndliidn. i"ionen suomalaisen paitavarasto
kasvoi jei11een. Nyt paidoissa luki MinpiiiviiA vanhenmissa New York ja
neapoli,
vielii
vanhenmissa Bangor. Paikkakunnan
nime116 varustetuista
asusteista
tuli
monelle kerdilyn kohde.
Matkan loppuosuus kesti linja-auto11a
viitisen
Pidirnme tauon lntiaanituntia.
jzirven rannafla
reservaatilla
olevassa
kahvituvassa.
Maisemat olivat
paikoin
karun puuttomia,
paikoin
kasvoi pieniei
lehtipuiLa. Tiet olivaL suoria ja leveite. Loppurnatkalla maasto alkoi kumpuilla,
tiet
tulivat
kotimaan teiden
ka1taisiksi,
oli rn?ikiii ja mutkia elkd enddn
kahta kaistaa.
0hitirnme useita
pienid
yhdyskuntia
ja seudun suurimman kaupungin, Grand Rapidsin, jonka suurin tycinantaja
on haavasta paperia
valrnistava
tehdas.
Sinne asennettiin
parhaillaan
suomalalsia koneita-

Hujun

sukua

Vihdoin
Marcell,
matkan pdtikohde ja
Meille o1i valmisodottavat sukulaiset.
Suomi-haa1i11e nahtava tulojuhla
tettu
Paikalla
oli satoja suoruokapitoineen.
seka peimalaisia, lehdistcj, televisio,
Wiktor Huju Senior,
96vien sankari,
keskusvuotias
itseoikeutettu
-juhlien
henkilcj ja ne - vuorokauden mydhesse.
fkimuistetTunnelma o1i silti
korkea.
tavat pdivdt alkoivat.
AterioiTervehdyksid
vaihdettiin.
Ruoka oli todella
hyvdei ja ennentiin.
kaikkea kypsdri. O1ihan kalkkunakin keijo
pdiviiksi,
kuten
tetty
edelliseksi
ja edelleen keitettiin.
muutkin ruoat
ja suuren
Isiintijviiki
sai tuomamme taulut
piiytdliinan
ynnd muuta tuliaistavaraa.
Monihalusi
ikuistaa
Kanerat surisivat.

tilaisuuden
muistoksi kokemastaan. Vanha
Wiktor kiittl
kaikkia ja lausui epiiilynsd, etta
tokkopa hiin eldd endd kovin
kauan. Osallistujien
suusta kuului yhteen diineen kohahdus, niin pidetty
suvun
vanhin
elossa
oleva Amerikan kantaisd
heille on.
I11al1a juhlan jdlkeen meiddt jaetLiin
eri perheisiin.
Minei ja Anne peidja Wandan
simme Inliktor Huju juniorin
j-hanaan kotiin,
joka sijaitsi
noin vilsi
rnailia
varsinaisesta
kyldkeskuksesta
Grand Rapidsiin
pZiin aivan tien varresTlenhaarassa
sd, sen ja jdrven vdlissd.
on komea puupaalu, johon on naulattu
puuviitat.
Ylimpeinei on postinumero, sitten nimi Wanda ja Wic Hujus. Hei115 o1i
iso pydrcihirsistA
rakennettu ta1o. Pihassa odotti
neljd kaaraa avaimet suurjdiikaapi.t teiynnd ruokaa,
1a, keitticissd
siinkytilat
meil1e
kaikille
kymmenelie
ja kellarissa
vieraalle
sauna. Rannasta
lciytyi
moottorilautta,
kaksi kanootti-a
ja kalastusvdlineet.
- Kaikkj- on teidiin
kiiytett?ivissanne.
Koti on teidiin,
sanoivat l{anda ja Wictor. Niin he rnycistarkoittivat,
sen tulimme viikon aikana huomaamaan.
Luottamus
ihmlsiin
alueel1a
tuntui
Talo on o11ut asuttuna 15
melkoiselta.
vuotta.
Tuona aikana ei ulko-ovia
oltu
lukittu.
Koskaan el o11ut hdvinnyt miAinoastaan
t62in.
avuntarvitsijat
ovat
polkenneet.
tuttujen
lisdksi
yriti:irme auttaa,
nlin ihml"Kalkkla
si5 kuln eliilmliikinr',
tuunivat asukkaat.
rrJos joku
jotain
sitten
sattuisi
ottamaan, olisi
se kaiketi
enenman tarpeeseen hdnelle kuin rneille.tt
Wictorin
kertomuksista
saisi
toisen
yhte pitkdn
matkakertomuksen.
Ihrnettelimrne, niten sujuvaa voi suomenkieli o11a y1i 60-vuotlaalla
USA:ssa syntyneelld
ja
milloinkaan
Suornessa keymdttiimelle
Vaimokin on uuden mantereen
miehe1ld.
Wictorin
keskiosasta.
Wanda ldysi
kuulemma tdmdn asevelvollisuusaikana.
Nyt
yhdessii y1i 30 vuotta, paljon
on eletty
lapset ovat polssa
on nAhty ja koettu.
kotoa. Lastenlapset keyvat usein, samoin
muut suomalaiset.
Suomen suonalaisia
o1i
nyt ensi kerran.
Wictor alkoi
itsekin
harkita
Suomessa kbyntid.
Pojan,
poikkesivat
Micin,
tytLiiret
Laulu o1i
tervehbinesse
isovanhempiaan.
herkdssd, eikd ihme, vanhin tytiiistd
on
osavaltion parhaita 1aulajia.
Hdn odotti
vauvaa. Huornatessaan meidan tutkivan
hd-

nen ikeansa, oli nopea vastaus jo ennen
kysymystdmme: kuusitoista,
melkein seltsemdntoista vuotta.
Tu1eva11e 1apse11e
rilttiiii
elossaolevia
esivanhempia nonta
sukupolvea.
Elddhdn isoisdn
isoisdkin
vield tuolloin,
toivoi onnellinen tuleva
li

+i

Siskokset
thmettelivdt
Annen englanninkielen
taitoa
kysyen, missa hdn on
si tA onefel I rrt - Stromen koululaitos
todettlln
kieltenopetuksen
paljon
osalta
rnonipuolisernrnaksi heiddn kouluunsa verrattuna.
Sielki
el o1e kuin vaoaaehtoisia kielid.
Aamuisin
pdivei ennen kuutta
alkol
i.Jictorin
40 mukin automaatilla
keittdmd11d aamukahvilla
ennen Wandan valmistanaa aamupalaa, Ateria kesti kahdeksaan
ja
yhdeksdltd.
retket
alkoivat
Pdiveit
joko perheen aukuluivat
alati
liikkuen
toilla
tai linja-auto1la.

Tutustunme

ynpdristiiiin

Pdivd pdiviiltd
ymperistd naytalkoi
ja
tdnddn
tutumnalta
kotoisemnalta.
Puuston rehevyys ja runsasjiirvisyys sai
sen heti mieleemme. Kartassa j?irvet hallitsivat
sinisellii
viirilliiiin,
eikd ihrne,
Minnesotassa nlitd
on y1i 10 000.
ja
Runsas kalakanta
linnusto
seke
rantakasvillisuus
ovat antaneet
alati
elantoa asujamistolleeen,
niin vieldkin.
Ainaki,n intiaaneja
ndkyi monien jdrvien
rannoilla
kalastamassa. Ihminen ja luonto tuntuvat todella kuuluvan yhteen, sen
tulimme oppimaan.
Pelkddvdtkri suomalaiset karhuja? Niiin
ja
ihmetteliviit
isdntdvdkemme Wictor
Wanda vlerailleen.
Minnesotassa, eivdt
ainakaan Marcellissa
asukkaat pelkdd ja
totesimrne sen ndind kesdkuun alkupeiivind
hei11d ollessarnme. Alueen luonnonvaraiLinnuista
nen
eldinkanta
on runsas.
joklinnitimme
huomiomme aluksi pieniin
ja
pysyviin
ko paikallaan
tai
eteentaaksepdin lentdviin
vijrikkiiisiin
kolibjotka ahkerasti kiersivet
relhin,
terassi11a olevaa lintulautaa.
Terassi toimi
jonne olohuoneen ikkuruokinta-a1ueena,
ja seurata monasta o1i hyvd katsella
nien eldinten ruokailua.
Kilpikonnia ei
aina tullut
havainneeksi
muita elZiimld
seuratessa. Oravia ndkyi useitakln lajeja.
Suurimmat ruokailulla
kdyvdt e15imet, Wanda kertoi,
olivat
metsepeurat.
Iosan niita
ei ndin kesdllii liiku
taloB

jen liiheisyydessd,
ne turrutta talvella
levat seitsemdnkin yksiliin laumolna ruotoki
Niiinme nlsiikkdist2i
kaa etsimeen.
ruokahalsunddddn tutkimassa kaadettuja
Siind se meistd valittamattd
iimpiireitii.
nosteli
sivuun i1lalla
sydmiemme maissintdhkien loppuja l6ytddkseenniiden a1ta muita nakupaloja. Ruoka o1i siististi
jolloin
asti,
dmpdreissd aina siihen
aamutunteina
aterioimaan.
karhu
tuli
Wictor keitti
sllloin
aamukahvia, muttei
heriittdd
rneitd niin aikaisin.
raaskinut
Ampdrit kunottuaan
ruokailija
siji miemetmakupalat ja ldntysteli
leisensd
tdmdn jZilkeen.
sddn. Haisunddtd jatkoi
karSeuraavana aamuna odotimme joukolla
hua, mutta sita ei niikynyt.
Heitto-onKalastustakin
kokeilimme.
komea ka1a. Liekii
ollut
keen tarttui
liian
siima katkesi jdttden
suuri,
silld
rimpuilevan kalan pohjarisukkoon kiinni.
Ilman
veden 1dpi.
Niiimrne sen kirkkaan
huolimatta
haavia enme site yrityksistd
y16s saaneet. Mato-ongel1a varmaan olisi
mutta en ldytdnyt
kuin
tu11ut saalista,
muovimadon enkd osannut laittaa
sitd oikealla
tavalla
koukkuun. Laitoin
koukurr
Kala takoi
muovia,
kokonaan piiloon.
mutta ei jddnyt kiinni . Seurasin, kulnka
jdrven pohjasse touhusi kirkasvetisen
sa.
Moottorilautalla
sairnme ajel1a iltaisin Idictorin
opastamina ympiiri jdrvenselkiid. Kaunista koivupuista
rantaa eikd
montaakaan asumusta useasta rantaviivahuolimatta.
kllornetristii
Suorni tuli
mie1een, niin sarnanlainen maisema oli.
Siksi asujarnisto onkin muodostunut siirtolaisuuden
aikana niln
suomalaisvoitoiseksi.
Erds heistii,
kauppias Rissanen,
palveli
meita sujuvalla
suornenklelelle
asioidessamme
Marcellin
kyldkaupassa.
Ystdvdllinen
hymy huu1i11a hdn ojensi
suklaalevyn
ryhrndn nuorirnrnalle ostosten
pziiitiikseksi toivotellen
terveisld
mukanamme kotimaahamme.

Suomen kirkossa
Paikannirnet siirtolaiset
toivat
mukanaan tiinne asti.
Pohjois-Itascan
a1uee1ta lciysimme paikkakunnan, jonka nimi on
Suomi. Sinne teimrne retken kauniina kesiipdivdnd isdntdperheitten
mukana heidiin
autoillaan.
Mahtava elZimys o1i nii11d
suomalaijotka farmariautojen
silla,
lavoilla
tu-

livat
kirkr
Kirkon raker
ta rautatien
laisuuden er
metsdnhakkui
melkein lopu
si. Yksityil
liikenteestii
ja linjoistr
niiissd syy s
hin. Rautati
nii, muuratul
seksi maalat
neen Suornikona.
Autoista
le,
nousin[
kirkon eteis
kerho- ja ko
vanhuksllle
joiluihin.
l
seurakuntata
pbydaltei 1d
tolminnan r€
see ylemrndk
kultenkin
pa
kirkkosaliin
muotoisen is
suomalalsta
koa. Keskell
rikaarelle.
set jyhkedt
seinille
ast.
nalla o1i sr
puo1e11a sam
suntio nouti
sikirjat.
Sa
rustamisasial
tettu
paperi
matkalaisill
neet kuu11a
rnooni kir jar
lissd
oudoks
kaan tohtinu
suuta sdestZ
klrjoista
va
1et kaikuiva
keen Helmln '
lyhyt,
mutta
nuva.
Ikinuistet
kirkkoonrnenoi
kon takana kr
tausmaalla.
soratletd
yl
autolla
kes!
puistikkomait
mistoalueelti

r ne turna ruotii toki
r ruoka-tdmdttd
lden a1lististi
inllnin

loirnaan.
, muttei
lkalsin.
iii miera

[cL-

jeilkeen.
LIa kar-

ollut
jiittiien
kiinnl.
. Ilman
lfimatta
rn olisi
ryt kuin
i

r koukun
nuovla,
, kuinka
pohjas-

iirvon-

taa eikd
[aviivar1i mleti. siksiirtosvoitoiissanen,
<ie1e1ki
lUpassa.
ojensi
)stosten
-ii muka-

rt mukaalueelnimi on
Lina kel heidiin
romalaiL1la tu-

livat
kirkon
parkkipaikalle.
edustan
Klrkon rakennusaineet
01i saatu vanhasta rautatien
asemarakennuksesta. Siirtolaisuuden edetessd rautatiet
seurasivat
ja
metseinhakkuita.
Puuston
vehetessa
melkein loputtua ne kdvivdttarpeettomiks1. Yksityiset
rautatieyhtidt
luopuivat
liikenteestZi,
kiskot siirrettiin
rnuualle
ja linjoista
syntyi maantieuria.
Liekij
ndissd syy suoriin
leveisiin
autopaanoihin. Rautatierakennus palveli siirrettyja valkoind, nuuratulla kivijalustalla
seksi maalattuna korkeine kellotapuleipaikkakunnan
neen Suomi-nimisen
kirkkona.
Autoista astelimme pd?idyn puuportail1e,
nouslnme niitZi
kerroksen
verran
kirkon etelstilaan.
[,attian a1la olivat
kerho- ja kokoontumishuoneet nuorisolle,
juhlatilaisuuksien
vanhuksille
tai
tarjoiluihin.
T€i511a kotirnaassa puhuisirnrne
seurakuntatalosta.
YlhEia11a eteistilan
pdydaltd
lciytyi
mm. avustusklrjekuoria
toiminnan
raholttamiseksi.
Rappuja pddsee ylemmiiksi ke11otapu11in.
Me menlmme
pariovien
kuitenkin
kautta varsinaiseen
kirkkosaliin.
Iu{uodoltaan suorakaiteen
muotoisen ison huoneen kalustus myiit2ii-1i
suomalaista luterilaista
piente puukirkkoa. Keskelld leved kiiytrivd johti
alttarikaarelle.
Pdzityovettomat selkiinijallipuupenkit
set jyhkedt
ulottuivat
sivusein111e asti.
Kdytiiviiltd katsoen vasemja alttarin
ma11a o1i sakasti
oikealla
puo1e11a sananlainen pieni huone, josta
suntio
nouti rneille suomenkieliset
virsikirjat.
Sakastista
hdn toi kirkon perustamisasiakirjan.
Tdmd kehyksiin
1aipaperi luettiin
tettu
kuuluvasti
mei11e
matkalaisille.
Klrkkomusiikkia
enme saaneet kuu11a soitettuna,
si11zi urkuharja etupenkin vdmooni kirjastohuoneen
lissd
oudoksutti
sen verran.
ettei kuja veikaan tohtinut
ruveta soittanaan
suuta sdestdmddn. Suomalaisista
virsikirjoista
valitut
sopivat virsien
siivelet kaikuivat
ulos saakka ennen ja jd1keen Helmin psahnienluvun. Tilaisuus
o1i
ja rnieliinpai1yhyt,
mutta vaikuttava
nuva.
jei
Ikimuistettavaksi
myds
ennen
jonka vietimme kirklrkkoonmenoa hetki,
kon takana kummulla o1eva11a Suornen hautausmaalla.
Iso joukkomme kliveli
pientA
y1ds. Wlctor senior
soratletd
tuotiin
autolla
keskellernme. Silmeit tavailivat
puisti.kkomaiselta
ruohonpeittbrnriltri
kalmistoalueelta
hautakivien
teksteid"
Lu-

kemista helpotti
se, etta nimet oli kalverrettu
kivien
molemmille sivuilla
saja
manlaisina.
Laskimme kukkalaitteen
veisasimme tilaisuuteen
sopivan virren.
Monien suomalaisten sukunimien joukosta
paljon
ldytyi
Hujun sukuun kuuluvia.
Wictor
seniorkin
on saattanut
tdnne 'io
kaksi pitkeiaikaisla
vaimoaan.

Viktor

Nikolainpoika

lluju

Wiktor seniorin veljenpoika,
ryhnd6rnme kuuluva 75-vuotias Viktor Huju tapasi
natkalla
ensikertaa
sisaruksiaan.
Is6iinsd, Nikolai Hujua ei hdn o11ut milloinkaan ndhnyt tdmdn muutettua ennen pojan
syntymiid nuoremnan veljensd,
nyt jo 96jdljessd
vuotiaan Wiktor seniorin
AmejSlkeleiinen
Vaimo ja syntyva
rikkaan.
- tealle
jdivrit
Suomeen. Nikolai
Nick el pojan syntymdiin oikein uskonut, vaan
epdilys asian todenpereiisyydestd vaivasi
hiintzi ja huinen jSlkeldisidZin
osin matkaamme asti.
Usealla valokuvalla
ikuistettiin
nyt Viktor-polka
isdnsd haudalla
ja tyttdrentytterien
tytteren
seuratessa
sukupolvien
tapaamista,
Yhdenndkdisyys
ja samankaltaiset eleet eivdt j:ittaneet
lupsakalla
itdsuomalaisella
huumorilla
varustettua
miestd rauhaan edes postinkantajalta.
Siita seuraavasti:
Postlnkantaja
Smith, Nickin hyvd ysjupostin usein kotiin
tdvd, toi tiille
yksin asuvan vanhuksen luona kahtellen
via juoden tovin,
ennenkuin jatkoi
natkaansa. Nyt Nickin Amerlkanlapset olivat
jdrjestiineet
niin,
ette
Smith kohtasi
t'Mootorisuuksirt
Vihtori-pojan.
kutsuttu,
jiii sanataina sanavalmis postiljooni,
tomaksi. Suu o1i kauan auki, kunnes hdn
tt0lette
sai sanotuksi:
te aika ihmeellisid,
te hujulaiset.
Kutsutte viisikymmentd henked Suornesta luoksenne, ndyttepaikkoja ja juhlitte
lette
Wiktor seniorin
96-vuotlsta
elenantaivalta,
mutta
miksi olette kaivaneet Nickin haudasta.ri
Muutama vuosi
sitten
td41le
Suonessa
vieraili
Amerikan serkkuja ja tutustuivat matkalla
sukulaisiinsa.
Joensuusta
16 km etelddn asuu Vihtori
Nikolainpoika
Huju, o1i hei11e kerrottu.
Matkalaisia
olivat
kuitenkin epdilyttiineet
ristiriitaiset
kertomukset
tavoittelernastaan
miehestd. Ildnen tiiytyy lciytd, jotta
palattuanme USA:han saamme kertoa h6nestd,
01i kaikkien mielessd. Ensin ajettiinn
Joensuuhun, sielta edelleen etelddn, ku-

-

ten
ohjeeksi
oli
annettu.
Ilmoitetun
matkan pdeissii tavattiin
mies, jolta aiottlin
kysyd, lciytyisikij
Vlkror
Huju.
El kysytty
mitddn, vaan tervehdittiin.
Asia
oli
kerralla
se1ve. vakuuttivar
s11loiset
Suomessa kdyneet vield nytkln
mei11e. Ta11e matkalla
kaikki
muutkin
sukulaiset
tapasivat
tdmdn uuden isonveljensd.
Sukulaiset
olivat
lijytdneet
toisensa.

Vihtorin

Anerkkaan

lehtit

Kertomuksenl on siirtynyt
Marcell-nimiselte paikkakunnalta Hujun veljeksiin,
NikoLaihin ja VihLoriin, jotka jelkelaisineen sekii heiddn puolisoineen
muodostavat yli
2O0-henkisen ison joukon Amerikan
mantereella.
Viktor
Huju senior
nuutti
1908, Nikolai-veli
nuutamaa vuorta myohemrnin pikkuveljensd
perdssd. Aikansa klerrettyddn
he kohtasivat
asettuen Marcel1ln seudufle asunaan.
Kun veljesten
Kristian
isd,
Absalom
Huju,
alkoi
keiydii vanhaksi , piiiitti
hdn
jakaa Pohjois-Satakunnassa
Kiikan pitdjdn Teukkulan kyliissd olevan vanhan supoikiensa kesken. Kristian
kutalon
sai
maasta osuuden, samoin Kal1e ja Perttu.
ja
Fabian,
Nlkolai
Viktor
nuorimpina
jdivdt
ilrnan. Viktor
o1i vasta 16-vuotias,
mutta alkoi kiistellii
isdn kanssa
jaosta. Tsdii harmitti moinen kdytiis. Hiin
poikaa muuttamaan pois kotoa pakehotti
remmille
seuduille,
vaikka Amerikkaan.
Olislkohan isii ndin sanonut, jos olisi
pojan pddttiivdisyyden.
tiennyt
Viktor
pakkasi laukkunsa ja leihti.
"Koska Lulet takaisintt, joku kysyi ja
t'tuletko jo
jatkoi
neljdnkymmenen vuoden
Daasta a
Vastaus kuului o11een: ttKaksi kertaa
neljdkymmentd vuotta".
Vuodet kuluivat.
Vihtori
tiiytti
USA:
ssa 90 vuotta.
lapset antoivat
lahjaksi
isdlleen
matkan Suorneen. Milte
tdrnd 75
poissaolovuoden jdlkeen Vihtorista
tuntui,
en tiedd.
Paljon haikeampana hiin
kuitenkin
synnyinmaansa jetti
nyt kuin
nuoruusvuosinaan .
"Jos vield kerran ndkisin Suomentt.on
pirtedn
sataa vuotta
ldhentelevdn
vanhuksen toive.
Vlhtori
Kristian
Absalominpoika, kuten hdnet syntyessaan Kiikan kirkonkirjoihin
rnerkittlin,
ehti jo ensimmdisessd
maailmansodassa
Dalvelemaan
uutta
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Ranskan rinasuinmaataan. H'dn taisteli
tamalla Euroopassa. Sotilasuralta
elekjo hdnen po ikansak i n
k e e - L - L eo n e h t i n y t
John Huju. Vastaanottojuhlissamme tdmd
otti
vastaan oman poikansa sotilasvalan
Tdllainen on
meiddn kaikkien
kuullen.
Yhdysvaltojen lakien mukaan mahdollista.
rneUSA:ssa molemmat Hujun veljekset
Vihtorin puolisoksi tunivdt nairnisiln.
1i paikkakunnan tyttd llona Saari. Perhe
piti kauppaliikettdkin
eldmdntaipaleensa
alussa. Kauppa paloi muiden rakennusten
mukana suuressa tulipalossa,
mikd tuhosi
koko kaupungin, jota ei rakennettu kosympdkaan uudelleen. Asujarnisto asettul
ristdn
maaseutualueelle,
rnissd he yhd
asuvat. Ilona kuoli
30 vuoden jdlkeen.
Idiktor solmi uuden avioliiton
vanhimman
poikansa Wictor Huju juniorin
vaimon didin, Mildredin,
kanssa. Mildredkin ehti
ennen vuosl sitten
sattunutta
kuolemaanyhdessd tyttdren
miehen isdn
sa eldd
Wiktor
kanssa sanat 30 vuotta.
senior
on jdlleen 1eski.
Tiirnd avioliitto
sekottl
sukulaissuhHeiddn lapsensa, mateet tdydellisesti.
japalkkamme isdntdperhe l^/anda ja Wictor
Huju junior,
ennen vanhempiensa
olivat
hbitii kysyneet vihkipapilta,
miten heiddn oman aviolilttonsa
nyt kdy. Tulisiko
ja
heid:jn erota.
Eivathan
veli
sisar
saisi
Pappi
o11a keskenddn naimisissa.
ja sanoi isossa naassa
yskSlsi
kerran
aina muutama poikkeuskin sallitaan.
Juhlapiiivinii
syntyy joskus ihmeellis j,?i tilanteita,
kun ei aina tieda,
nissd ominaisuudessa
vanhernpiaan
onnittelisi,
silld
onhan oma isii samalla appiukko,
sanoin uusi eitipuoli
anoppi.
ttWanda-vaimoni
Wictor junior
kertoi:
ja koska isdni on hdnen
on sisarpuoleni
isdpuolensa,
niin lapsillamme asiat ovat
vield hullummin. [ind olen omien lasteni
eno ja Wanda lastensa teti.rr Mutkikasta
tdmd on sukututkijallekin.

Vanhan Vihtorin

tarinoita

Vierailuja
tehtiin
niin paLjon kuin
ehdittiin.
Asuintalossammekin kdvi tuon
tuostakin
sukulaisia
vastavierailulla.
Parhaana
iltana
laskirnme 73 henked,
Kaikki saivat ruokaa ja kahvla. .Iohn toi
mukanaan vanhan Vihtorin.
Vihtoria
Jututin
Suomen polkavuosisFannin ja Hl1man heiit
ta.
Sisariensa
muistuivat
hyvin mieleen sarnoinkuin ko-

titalon l
sdeir
kyldn Pe
klihtymril
kiusoittr
tytdr ha
pi
liian
+-L+i

l

housuisti
kiikkala:
ndmd a1
'
kautta.
n,,f

ai

1

hijdrveli
salin is
piiiit,

1y

1 o ii

ha i

riidnkin.
miltei tr
ndyttl k
de11e ma
Muiltar
tettiin
Hilrnan,
Vieraina
ndkynyt,
rl sielti
Vlinar
o11een,
isdntri (
sahautti
ajettiin
na olena
lonnan p
siii.
ria
tassa pl
sitten
juhlival
tavaksi.
sietenyt
massa Ey
noutamaa
kaisln r
^l i
vra

L4Po

tan 1at
nuolenas
i^
Jd.

lT.,+ +
uuLL

kaan.
Tzi11a
Suomesta
tynist2i6
tdneensii
olisi- mt
nlmen v
ral'a n].
tetyksi.
!'hri

-

rn rin. elaklnsakin
e tdrne
tsvalan
Lnen on
llista.
ret me.DI

LU_

, Perhe
rleensa
lnusten
tuhosl
:u kos. ympehe yhe
ilkeen,
rhimman
ton di-n ehti
.emaanr isdn
senior
rissuhia, maIlIictor
npiensa
ln heirlisiko
sisar
Pappi
naassa
r. Juhrid tirii onl:elisi,
riukko,
raimoni
r hdnen
rt ovat
Lasteni
cikasta

n kuln
ri. tuon
.Iu11a.
renked.
rhn toi
,uosist hdtit
tin ko-

Fannin hdistitalon
Hujun viinankiiyttij.
Mouhljdrven
Tupurlan
sd ei
sulhanen,
ky16n Perttulan talon poika, voinut o11a
kiihtymiittd,
kun Kiikan
nuoret
miehet
kiusoittelivat
hrintii. Miksi
ison talon
tytiir haki sulhasen niin kaukaa ja vdhdn
plenestd paikasta?
liian
Sulhanen suuja otti
tahti,
hyppdsi pdyddlle
vydn
housuistaan.
Solkipeidlld huitoen hdn sai
pakenernaan piha11e. Sieltd
kiikkalaiset
pa1ailla
ndrnii alkoivat
ikkunoidenkin
Takaisintulo
kautta.
ei kuitenkaan sujumounut,
si11d sisddn linnoittautuneet
purkaa
hijiirvelSiset
vieraat
alkoivat
Aisalin
isoa nuuria saadakseen kiviii.
fld, kun ikkunalaudalla
ndkyivdt
sorrnenpdeit, lycitiin niihin tiiliskivella.
Tiipakenevien pelejA
heitettiin
vdli1Id
t'Tappelun
rijdnkin.
tauottua
o1i nuuri
ja
rniltei
tuon korkuinentt, sanoi Vihtori
nZiytti kddelliiain noin 50 sentin korkeude1le maasta.
jSlkeen vieMurrtama vuosi edellisen
tettiin
isoiiitini
seuraavan tytteren,
Hilman,
heet
sarnoin synnyinkodissaan.
Vieraina
ei
kuulemma mouhijdrveliiisid
ndkynyt, vaikka sulhanen, Vasaran Vlhtorl sieltii olikin.
Vlinaa
Vihtori
Hujulla
kertoi
aina
o11een, mutta kerran se loppui.
Hujun
isbntd Kristian
Absalom, kertojan
isii,
jotka talon hevosilla
lankkuja,
sahautti
ajettiin
Porj in. Paluukuormassa piti aina oleman myds tynnyri
viinaa.
Hevoskojuhlat.
lonnan palattua
alkoivat
Tynnypuulattiallisessa
rlii
seilytettiin
aiKraanasta valutettiin
tassa pukillaan.
pul1o11inen
sitten
kerrallaan
salissa
juhlivalle
juorncilydvdlle niesjoukolle
Syntynyttd
tavaksi.
isoa mdlyii ei Fanni
sietdnyt,
vaan suutukslssaan kdvl avaarnassa tynnyrin
hanan. Uutta pu11o1lista
noutamaan tul1ut rnies kiirehti
lujaa takaisln
saliin
kertomaan toisi11e,
mitd
Eikd aikaakaan, kun aio1i tapahtunut.
tan
lattia1la
makasi koko miesjoukko
nuofemassa kallisarvolsen
aineen loppuja. Uutta ei ollut
Liedossa pitk:jen aiKaan,
Tdllaisia
muistoja
o1i
Vlhtorilla
Suomesta ajalta,
ennen Amerikkaan siirtymistddn.
Suomeen Vihtori
ldhetkertoi
tAneensd 10 do11aria,
etta
sukunimeksi
olisi
muutettu Vihanta. Pappi kirjoitti
nimen ttVihtori Huju, rnycihemminVihantatt.
Tete nimed ei kuitenkaan
tu11ut
k?iytetyksi.
Ehtlpe synnyinmaassa Kiikan seurakun-

Vihtorin
kun
kuolleekslkin,
ta jullstaa
hdnestd ei o11ut kuulunut mitiiiin ja synsuuri
tymdstd o11 kulunut aika, jolloin
mutta
on yleensd kuollut,
osa ihmisistd
Nyt asia on koren rnind, sanoi Vihtori.
jattu Kiikassakin.

Metsistd

ja

netsatiiistd

Wictor junior kuljetti
meitij Marcellkaikesta
in
a1uee11a kertoen auliisti
kyliin
kohtaarnastamme. Ajoirnme Marcellin
1api. Katse osui koulurakennukseen.
ttSe
on minun. Ostin tiimbn pois va1siind huonoa opetiolta,
kun antoivat
silmiid.
tustatr,
sanoi VJictor ja nikkasi
mihin
Suuntasinrne kohti
metsiialuetta,
mahtava puusto
o11 jdtetty
alkuperdinen
pystyyn. Samanlaisia, y1i 200-vuotiaita
y1i kolmekin rnetrid ymperysnisuoria,
kaataltaan olevia ndntyjb siirtolaiset
leipdtydneirin vuosisatamme alkutoivat
kymmenilld. Nyt niitii
16ytyi endd niiiltij
suojelualueilta
aivan USA:n pohjoisosisA1uee11a kulkemiselta Kanadan rajalta.
1a o1i omat rnddrdyksens6, samoin luonnonvarojen hyddyntbmiselld. Pysdhtelimme
Pikkujdrvien
tutkiaksemme
aluetta.
leiriytymisalueilla
rannoille
varatuilla
ja
vaeltaa
turlstit
saivat
aterloida
1uontopo1ui11a.
Jdrvessd uiskenLellvat
vesilinnut.
Sarnanlaisla kansallislintujen kuvia o1i painettuina
monissa yhteyksissd.
leivdn mycis
Niim6 isoL puut antoivat
Wiktor ja Nick tycisHujun ve1jeksille.
kentelivdt
nuoruudessaan Kivisaari-nimiMetsdkdmppdalusessd puutavarayhtiijssii.
eet olivat
suuria. Sie11d asui monta samiestd:
taa
eri
ammatteihin
kuuluvaa
kaatajia,
ajajia,
seppiS, tydkaluterotpartureita,
kauptajia,
muonittajia,
piaita
ym. Puuraja nousi ahkerien kdsien
Nyt metsikdt ovat muisto men-.
ansiosta.
neiltd ajoilta,
samoin kuin tyiivdllneet.
polkien
Isien
tukkisahat
kotona
ovat
Hevoset olivat
seindkoristeina.
kovilla
mahtavien
tukkikuornien
edessii.
Jopa
kuuden hevosen valjakot
kiskolvat
1asjoita
valokuvat ja museoalueiden
teja,
mallikuormat
nykypolovat stiilyttZineet
ve11e.
jdlviit
puista
Kansallispuiston
miepinja,
leeni sypressi,
balsami, vaahtera, koi.vu ja haapa. Balsarnipuuhun tekemdstdmme reidstd
valui
sormillernme pihkan ndkdista
sitkeea vaikeasti
irtoavaa

11

f

Vaahteralajeista
nestetta.
erds tuotti
mahlaa. Valtiolta
sai korvausta vastaan
oikeuden valuttaa
tietty
mddrd nestettd
Alueen asiirapin
valmistusta
varten.
sukkaiden kdyttiimii makea vaahterasiirappi on aito luonnontuote.
Kymmeneste 1ityksi
rasta
mahlaa tulee
kilo
valmista
Ylirniiiirdinen
vesi erotetaan
siirappia.
Laite
rnuistuttaa
kuumentarnalla.
suonalaisten
mehumaijaa. Oikea ldmpcitila on
Sen on oltava oitiirked valmlstuksessa.
kea rnycis juoksutusvaiheessa.
paHaapa, tiirniin hetken teollisuuden
perinvalmistuksessa
hy6typuu
kdyttdnd
kasvatetaan 20 vuoden aikana hakkuukunGrand
kuorma-autoi11a
toon ja ajetaan
Rapidsiin.
paljon,
mutta
Koivua
n?iki
melko
nuistutse oli oksaista ja venkuraista
l.apin
mutta
o1i
taen
vaivaiskoivuja,
suurenpaa.
Havupuiden kdyttci ndytti
vaheiseltA.
KanaKiiyttdpuuta
runsaasti
tuotiin
dasta.
Wictorille
valtio
on tarjonnut
puuerid. Kaadolla
ajolttain
hakattavaksi
ja ajo11a kuten muullakin
metsdtyiill-ti
on
joitarkoin valvotut
tytinteko-ohjeensa,
ta myyjd tiesi
heiddn noudattavan. Puunkaato-ohjeissa
mddrdtdiin,
mi11d puita
ja
rnitii oksille
saa metsiiste veddttad,
latvuksille
tehdiiiin. Ne kieltevet
metsePohjaveden
korkeuteen
tai
ojituksen.
laatuun ei saa tu11a muutoksia, ei tienteossakaan. Koneilla
ei saa vaurioittaa
muuta puustoa,
ajouria
ei saa syntyd,
puita,
kuivia
ei saa
oksia ja latvoja
poistaa metsdstdr yos, luetteli
Wictor
Kanadasta
me111e. Helpommin hiin saisi
puut,
rakennuslilkkeestd
mutta isdn ja
Nickin
saama luottamus
seuraa poikia,
joten hdn on ostanut puut alueelta.
Sain
hirsitamukaani rnuutaman lehtileikkeen
joka kuvasi
lojen teosta, sekd kirjan,
ja tapahturnia
hyvin entistd
tukkiaikaa
1900-luvun
ta11e paikkaalkukymrnenillii
puut
kunna1la.
Suomalaisella
sisulla
kaatui-vat
kiiyttiiiikin.
ennen koneiden
pari riuskaa miestd ja peura
Tarvittiin
(=saha). Tehokasta jiilkeei,
si11d havupuustoa sai hakea luonnonpuistoista
ainakin suuria puita etsi essiiiin.
puita
Pienid
ovat pensaat. Ajotien
pensaista
varrella
huolehtii
olevista
Wanda hurjalla
ajotavallaan,
tuumaili
l'/lctor vaimostaan sdestden juttua tutulTulimme tuntemaan
1a naurahduksellaan.
Wandan kovasta, mutta taitavasta
ajotavastaan
istuessamme
hdnen kvvdissdiin
I2

Innolla hdn
saapumis- ja ldhtiipziivind.
kddellij,
vuoroin oikealla
ajoi,
niiyttl
vasemmalla, jopa yhtdaikaa movuoroin
huu-uu.
huutaen
samalla
lemmillakin
Vaikka olimme tehneet jo pakkolaskunkin,
pelottavammalta.
tuntui
ajo maantielld
Tapaamamme sukulaiset
tyciskentelivdt
morrilla
eri
a1oi11a.
Maataloudesta ei
pohjoisen
rnonikaan Marcellin
sijainnin
vuoksi endd elantoaan saanut. Isdntdparimme Wictor ja Wanda hoitivat
rakennusKdvimme tutustumassa
liiketteirin.
sen
jossa
raaka-ainevarastoon,
puuplassiin,
oli paljon tosl mahtavla puunrunkoja vetoautojen
Puiden mitta
vierelld.
o1i
Lciysimme sielta
60-70 jalkaa.
mycis erikoisen piirehiiyliin.
Sen muodosti vaakasuoraan pycirimiiiin asetettu sirkkelinterd
rnetallitelineessdein.
Puupcilkky asetettii-n tdh6n ja ndin syntyi sahattuja paajoiden
p:ie oli
nuja,
toine:
uhuempi.
Se asetettiin
katossa seuraavan kerroksen al1e. Katto tosin kestiid vain noin
15 vuotta,
valitteli
Lllctor kokemuksistaan omassa talossaan.
Kyselin,
mi1ld
kateaine
Ei mil1ddn,
o1i kylldstetty.
oli vastaus. En tiimen jdlkeen ihmetellyt
ndiden pdreiden ja paanujen vdlimuodon
kdyttciik:iii.
Yrityksessd
on 15 miestd ja raakaainetta
18 kuukauden tarpeisiin,
ehkd
jdrin
riittdmiin,
kunnes
eldkkee11e,
Wictor katsellessamme albuneistuumaili
ta muiden kohteiden kuvia.
Liihialueen
suurin
kaupunki Grand Raplds on Marcellista
23 mai_1i.a etelddn.
Paperitehdas
piippuineen
ndkyi rnatalaan
rakennetulla
aluee11a etddl1d. Uusi suornalainen kone antaa seudun asukkaille
jatkuvuudesta.
varmuuden toiminnan
Vihpoika Michel
torin
kdvi
hitsaustijissd
tehtaalla
7 paivaa viikossa ja 10 tuntia
piiivdssd. Kova tuntui olevan tahti.

Ruokakulttuuria
Opimme uusia ruokatottumuksia.
Scjimme
ja
Arnerikan pekonia yhdessii t'pldttyjen"
kanssa. Wanda keitti
vaahterasiirapin
sy6tdvdksemme.
kokonaisia maissin dhkie
muroja
Laskin pdydiisLiimme 15 eri lajia
aamu- ja iltapala-aterioillamme.
Erikolselta
maistui nyds turffna pitkiijota intiaanit
jyviiinen villiriisi,
otjiirvistii
Villiriisi
on
sybtdvdksi.
tivat
jdrvien
matalikkojen
luonnonvarainen
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Purkite
pu1aa, sa
riittdniin
si1ld peiiv
maan tuopj
lamme juhl

Matkanuir

Grand R
tutuiksi
I
toksilla
W
me vaattei
reservaati
vdt
hotel
matkakasse
pysbhdyinm
tiin.
Je1:
kauppa, mu
poliksen
niin
kodil
Marcelliss
omaE myym
Minneapoli
kentdllii
c
minaalissa
dennettiin
topistelst
Eiveitkd
neet. Isdr
Sainme in
pia, lakke
1oja, ja s
joiden ker
nista Wan

L1a hdn
ide11d,
(aa noiluu-uu.
cunkin,
l1ta.
tellviit
esta ei
jainnin
dntdpakennus3a sen
, jossa
oja veta oli
ds erivaakalinterd
asetetja paahuempi.
kerrokin. noin
muksi-srnilld
i11ddn,
etellyt
imuodon
raakar, ehkd
keelle,
bumeisand Rateliiiin.
atalaan
si suokkaille
a. Vihstriissd
tuntia
i.

Sciimme
jen" ja
keitti
iksemme.
muroja
r pitkiilnit otiiisi on
rikkojen

joka tuuleentuu
kasvi,
vasta pakkasiiiden vaikutuksesta.
Intiaanit
hybdyntdvdt
jyvrit
ja rnyyntiin.
omaksi ravinnokseen
Siksl sitd mycis sanotaan intiaanirilsiksi. Korjuu tapahtuu siten, ettd kanootit
pareittain
liikuvat
samaan suuntaan.
Niiden v51i on sellainen,
ettA kun py6puukalikalla
redlld
tehdddn ikddnkuin
nlittoliikkeilei.
varisevat
tuleentuneet
jyvdt suurimnaksi osaksi. Jdrven pohjaan
putoilee
kuitenkin
riitt6vdsti
siementd
uutta satovuotta
odottamaan. Ndin saauu
riisi
kdsitellddn
sitten
runmussa,
joka
on suomalalsen viskurln
tapainen
1a-lte. ElJei korjuuta ndin Lehdd, keittoaika on puoli vuotta, kertoi
tdta tybtd intiaaneille
tehnyt isdntdmme lr/ictor.
jyvdn
ja ohuempl
Tumma vdri,
pitempi
nuoto sekd maku erottavat
sen tuntemastamme valkoisesta riislstd.
juomalaaduista ei o11ut
Purkltetuista
pu1aa, samoin saimme maitoa ja piirndd
riittdmiin.
Kahvia kului tuoppikaupalla,
si1ld pdivd alkoi ja p?iiittyi aina nuutamaan tuopilliseen.
Alkoholia
ei matkallamrne juhllssa
eikd perheissd ndkynyt.

Matkanuistoja
Grand Rapidsin kauppaliikkeet
tulivat
tutulksi
kdydessdmrne nlissd
tuliaisostoksllla
Wictorin henkilciautolla.
0stimjalkineita
yms. Intiaanime vaatteita,
reservaatin
myyrndldt mydhenmin tiiydensivdt
pikkuputlikkien
hotellien
ohe11a
matkakassejarnme.
Linja-automatkallamme
pysdhdyimme myiis isoo,r ttK-marktr-markettiin.
Jdlleen
llsiiii
Tosi iso
tavaraa.
kauppa, mutta ei vetenyt vertoja Mi.nneapoliksen
liikekeskukselle
o11ut
eikei
niin
kodikas
kuin Rissasen kyldkauppa
Marcellissa.
Lentokentilliikin
liiytyivdt
plenempi,
omat myymdliinsd, Bangorissa
Minneapoliksessa
rnelko suuri.
Kennedyn
kentdlld
olimme vain Pan Am-yhticin terVield
minaalissa.
lentokoneissakin
tiiydennettiin
kantamuksia verovaoaista
ostopisteistd.
jiiiiBiv6tkii matkamuistot ostettuihln
pitivrit
neet . Isiintiiviiet
huolen.
siitd
Saimme intiaaniriisiei,
vaahterasiirappia, lakkeja, mukeja, kynid, vditd, ke11oja, ja sormuksia sekd runsaasti kiviZi,
joiden kerdys ja kdsittely
o1i yksi moWandan kerdilyharrastuksista.
nista
Hd-

ne115 on alakerrassa
kivien
tiiydellinen
ja iso kiviraaka-ainetycistcilaitteisto
varasto.
Erilaisia
valmiita
kdsitiiit:i
yltyrnpdri
lciytyy
kookasta ta1oa. Wanda
myds rahakokoelrniaan, kolikoita,
niiytti
jotka o1i asetettu kansioihin.
Itse sain
jota
sahatun ja hiotun
kovan siivun,
1uu1in saadessani kiveksi.
Mutta ei, se
olikin
Onneksi
dlnosauruksen ulostetta.
Lulli ei kysynyt siitd miteiiin, en olisi
Olisikohan
osannut selittda.
niin
vanhaa, rniljoonia vuosia sitten kivettynyttii ainetta
saanut tuodakaan, tiedd hdntd, mutta nukana pala kuitenkin
tuli.

Kotinatkalla
paluupdiviiksi
Alunperin
Marcellista
o1i kaavailtu
trauantai, nutta lentopaikkahuolet
aikaistivat
leihddnperjantaiaamuksi. Aarnu o1i edellisten
kaltainen,
rnutta jotenkin
haikeampi.
111al1a 01i
sovittu,
etta
bussi
ldhtee
lvlarcellin
hddlilta
k1o 9 kohti Minneapolista, niln
etta
ennetdmme vield
tutustua
sen kaksoiskaupunkiin,
Missisipin
itdrannalla
sijaitsevaan
hiukan pienempddn St Pau1iin.
Henkilijautot
toivat
ryhmdmme jiisenet odottavan
ison bussin kupeeseen.
Ennen lEihtcta saimme vie12i lahjo ja. .tlaja
lausten,
hyvdstelyjen
huiskutusten
jcilkeen paluu a1koi.
Ndimme kerran vield
auton ikkunasta
asuintalomme,
sitten
Grand Raohltlnne
pidsin.
Tienvarressa alkoivat
puut o11a
jdlleen
harvassa, niin pieni tuntuu puuvytjhyke eniid olevan. Puolivdlissd,
ison
jiirven rannalla
on j2illeen yksi intlaanireservaatti.
Sielki
on rnycis intiaanimuseo matkanuistomyymiiliiineen.
Tee11e
viivyimme
hetken ennen pysiihtyrnlstdmme
ruokailupaikkaan
saman jdrven rannal1a.
Tuntien ajon jdlkeen kaupunkikierros
ja toinen St.
Minneapoliksessa bussilla
Paulin puo1ella ennen hotelliin
menoa.
Mlnneapolis
on y1i kahden miljoonan
asukkaan lso yhteistj.
l4ajoituimme aivan
keskustaan, pllvenpiirtdjien
katveeseen.
Sovimme leihtdajan lentokentdlle
aamuksi
klo
Hotellin
9.45:ksi.
uima-a1lashuojuomat,
jotka
neessa sainme ilmaiset
nautlttuamme
lShdimme kaupungille.
Ku1jirnrne katuja sinne tdnne, kunnes uskaltauduimme sisddn isosta aukosta, tavarapdSovesta. Rakennus o11 motaloketjun
nen kerroksen korkuinen.
kuin suuri tija
mantti
terdsrunkolneen
lasipintoi-

neen, vdhdn kuin Koskikeskus Tampereeipddsi ylds ja alas mola. Rullaportaita
niin kerroksiin.
Koko pilvenpiirtdjdalue
tuntui
viereisiin
olevan yhdlstettynd
joka
taloihin
katetuilla
kulkusi11oilla
joka paikka loputtoman tdynnd
sivulta,
myymzilciitd. Pelkdsimrne eksyvdmme, mutta
jostakin
pddsimme. Kadut on nukadulle
ykmeroitu pituus- ja poikkisuuntaisina
kcisestd alkaen.
Kun oma osoite on se1vi11d, palkka lctytyy pian. Illaksi
palaKylpy
sinme hotellihuoneisiirnrne.
teki
hyvdd ja sitten
matkalaukut aamuksi 1dhtcikuntoon. Hotellilaskutkin
selvitettiin
valmiiksi.
Aamulla kdvimme ravintolassa
aamupa1a11a ja sitten
nopeasti kauppakeskuksen tletyn
oven taakse aukeamista odottamaan. Paljon piti
vielii
ostaa ja me1ja aikaa riitti.
kein kaikki
ldytyikin
jo
Palatessamme
hotelliaulassa
odotti
rnoni autoa kentiille.
niin
mekin kotvan
kuluttua.
Kentdlld kaikki tuntui olevan kunnossa, kiitos
isdntiemme koko ycin jatkuneiden puhelinneuvottelujen.
Ensin tietokone ilrnoitti
koneen ottavan meistd vain
24 henked. Syy kuului olevan siind,
etteivet
muut o1e vield
Bangorista
tu1leetkaan,
vaan ovat n?iyttiipdiitteen mukaan yhd sie11ti. Sotkun selvittyd
kdvi
jeeda
i1mi,
ettii ainakin
kuuden Uytyy
koneesta, koska se o1i myyty teyteen.
pddse mukaan, seikaikki
"E11eivet
sonme TV-miesten kanssa kentiilld
huiskuttanassa rmrillett, uhkasi l\'latts Huju.
Sana W tuntui
olevan ainoa mahti,
joka
Pan Amin jdttdmddn
sai
muutanan
amerikkalaisen
kentelle
meidan sijastamme. l€ukut kiidess?i kuljimme Minneapoliksen lentoterminaalin
tullitarkastukseen,
joka o1i asiallinen,
rnelko nopea toinenpide.
Piidsimrne vuorotellen
suullisesti
kuultaviksi,
mite laukuissamme on. Tois111a toista,
mei115 muuta. 01i slinii
tu11i1la ihmettelemistii kuullessaan, etKaikki saivat pitdei laukkutd kividkin.
jensa sisdllijn
ja ne ldhsellaisenaan
tiviit
koneeseen ennen meitd. Me askelsirnme vielii lentoaseman kauppoihin.
Ndmd
olivat
viirneiset
USA:ssa.
ostokset
ja sitten
Vield
saattajien
hyviistelyt
koneeseen.
Nousu ilmaan. Ruokatarjoilu
alkoi vdlittijmesti.
Kylkipri tuntui maittavankin.
Ilmoitus
laskeutumisesta.
Kennedyn kenttii ja New York ndkyivdt valaistuina
a11amme. Laskeutuminen
su'iui
kevvesti.
l4

Koneenvaihtoon o1i aikaa vdhdn y1i puo01imme
1i tuntia.
Se riittl
rnainiosti.
jo niin
monesti tehneet sen muutamien
pdivien aikana.
y1i lentdvd kone o1i samanAtlantin
lainen
Airbuss
300 kuln
tulomatkalla
jiidnyt,
Bangorlin
mutta ei sarna. Paikkamme olivat
hujan hajan ja paikolivat
jatkuvasti.
Mindkalippuja
vaihdeltiin
ja
A1i-Marttila
kin olin lopuksi Aulikki
istuin
koneen perdssd tupakkapuolella.
paikassa kuin
Muuten o1lsin
o11ut eri
Anne. VyiSt kiinni,
videosta
tyttereni
ja sitten
ilrnaan. Kuusi ateturvaohjeet
riaa
ennen Tukholmaa, nukkumisyrityksiei
sekd kiiynti
koneen myymdldssd,
siinii
kymnenen tunnin ohjelma. Arlandassa tuli
monelle kiire
verovapaaseen myymdlddn,
kun koneen oma myyntivarasto
ennen ylijddneen tiiyttiimiittii.
Mellentoa
tuntui
koinen marina kuului,
kun lentoemennet
jrilleen
Ennen Helsinkid
myivdt eioota.
piti,
ruokaa. Kiirettd
oli jdddd aikapulan takia syb'nelta. Opittu o1i ndkcijdiin
astiat
olivat
tyhjbt
entdmdkin, sil1ii
laskeutunenkuin ne siepattiin
kbsistd
palaessa.
Saimme annoksemrne
misvalojen
loppuivat.
mycihdhn, koska ne v51i11d
Kukahan jdd ilman ruokaa pa1uu1ennolla,
heisil1d
mei1le muutamille syiitetti-in
diin annoksensa.
y1i
Atlantin
Matkalla
lentoenot
kokolailla
kunolivat
saaneet videotkin
toon. [aite
o11 hy11y11ii piiiini paa11e.
ja
Apuna o1i keytetty
aluksi hiuspinnejii
hamrnastikkuja ja pahvinteippid,
sltten
paperiklernpaloja.
Lopuksi
taivutettu
tippuneet
mari
toi
avun. Muut olivat
mistd lentoemiinndt ne hymyilniskaani,
Vaihtelua sekin.
1en noukkivat.
Kone laskeutui
Helsinkiin
aikataulun
Jono purkautui termukaan sunnuntaina.
ja rahanvaihPassintarkastus
minaaliin.
toa ja sitten
odottelernaan
omaa matkaVielzi jdnviereen.
laukkua liukuhihnan
kdvely lapi
tullin.
nityksen tdyteinen
Vihre:i linja
tuntui suositulta,
eikii viliioin
ranornaisilla
tuntunut olevan muijdi
Osa matkalaisista
ta rnielipiteitii.
Helsinkiin.
Me muut astelimne
kohden
jol1a Pekka sopimuksen rm;linja-autoa,
meita noutamaan. Muutakaan o1i tullut
jo soitelleet
Seutulasta komat olivat
tiin.
Matkalta yhteydenottoja jatkettiin
niin,
ettd jokaisen paluu kotiin
tunfui
Ryhmdmrnevanhimmalta,
olevan tiedossa.
Toivo Alahorilalta
energia ei loppunut,
Alastaroon:
vaan natkalta
tem:i tiedotti
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SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURAN

KIRJASTO

ia

Lo1e1la.
3a kuin
,ideosta
tsa

dLs-

'ityksid
siind
isa tuli
rmdlddn,
ren yli:d. Melremiinndt
jdlleen
aikapurdkcijddn
rjdt enrskeuturoksemme
ppuivat.
enno1la,
iin heientoemot
l1a kunpiieillii.
nnejii ja
pahvineriklemippuneet
hymyilkataulun
tui terhanvaihl matkaeld jdntu11in.
eikd vivan nnrirista jdi
kohden
.ksen mu. lfuuta.asta koLtkettiin
n tunfui
rimmalta,
"oppunut,
tstaroon:

Kun Suonen Sukututkimusseura
vuonna
L917 perustettiin,
sen tarkoitusperien
pddtettiin
ruveta kokoasaavuttamiseksi
maan ja yllepitdmean kirjasLoa.
Ennen seuran perustamista
oli jo i1mestynyt
runsaasti
erilaista
henkilijja sukututkimuskirjallisuutta.
I4ainittaAbo
koon esimerkkeind mm. Strandberg:
herdaminne (1832), Alcenius: Gestifts
(1850) ja Bergholrn:
nealogia Sursilliana
(1892). Monla muitakin
Sukukirja
sukuja
julkaisuja
selvitykslS
ilmeso1i
tynyt.
Kirjaston
tehtevene o1i koota kaikki
mahdollinen jo ilrnestynyt kirjallisuus,
sdilyttdei
seuran onat vastaisuudessa i1ja hankkia muuta sumestyvdt julkaisut
kututkimukseen lilttyviiii
kir jallisuutta,
ym.
aikakauslehtid
Sukututkirnusseura sai oman kodin muijoukossa,
den
tieteelllsten
seurojen
ttPbllijlessett,
niiden
omistanassa
ns.
mistd se 1930-1uvu11a rnuutti muiden muValtio
kana Siiiitytalolle.
Pijlvalhtoi

Me tulemrne
kahvit
oiivtddn.
"Laittakaa
t'
kalkki .
viiyldlLei ja
Pieni
lenkki
totululLa
olirnme hiinen luonaan kahv111a. Muutama
Painavat
pysdhdys ja
auto o1i
tyhje.
kantarnukset kiisissd astelimme Mouhijdrjonka ikkunoissa vasve11ii kohti kotia,
1iiseurasivat
helpottunelna
taanottajat
hestyrnistdrnme. 01imme peri11d.
paketissa
taulun muisSain kesdlld
Se on nyt arvopaitoksl vierailustamme.
ka1la kodissanme muistuttamassa matkastamme ja sle115 tapaamistamme sukulaitehd5.
Mielesteini matka kannatti
sista.
TehUskon muiden olevan sarnaa mieltd.
kdii tekin sananlainen. Ette kadu.

1c;1bn Sdiitytaloon, kun se jeii tyhjaksi.
Sie11d ol1ut Eduskunnan kirjasto
muutti
juurl valmistuneeseen Eduskuntataloon.
Sukututkirnusseuran
ensimmdisenli kirjastonhoitajana
Arne Jdrgensen.
toimi
Jo ensimmdisessii seuran
julkaisemassa
vuosikirjassa
o1i
vetoonus
kirjaston
kehittemiseksi.
Jdsenid
kehoitettiin
ldhettiinddn
vasta perustettuun
kiisikirjastoon kaikenmoista sukututkimusta
koskevaa
kirjallisuutta
sekd
kotimaista
ette ulkolaista.
Unelma oli saada laaja kirjasto,
mutta taloudellinen
tila
ei antanut myciten
ostaa kirjoja.
Siksi
toivottiin,
etta
jiisenet tahtoisivat
lahjoituksilla
edistdei kirjaston
kasvua
Plan alkoikin
tu11a kdsikirjoituksla
sekd kuolinpesistd,
ja yksilaitoksista
tyisiltd
henkilcjiltb
kirjamateriaalla.
Valtioltakin
toivottiin
auttavaa kette,
mutta muutaman vuoden perdstd saatettiin
todeta,
ette genealogia on saanut kovin
vdhdn ymmdrtdmystd yleiseltii
taholta.
Julkaisujen
vaihtoon
ryhdyttiin
eri
tieteelllsten
seurojen kesken niin kotikuin ulkomai11a. Ndin saatiin
runsaasti
sarja- ja aikakauslehtlmaterlaalia.
ja erikoisesti
Seuran toiminnan
sen
kirjaston
kehittejend
on syytii mainita
Tampereella koulunsa kdynyt ja sie1ld
pankkimiehenii
toiminut
Osrno Durchman.
Hiin o1i intomielinen
sukututkimusharrasItse hdn on kertuksen eteenpdin viejd.
jo opiskelijana
tonut
tyciskennelleensd
tthaltioitunisen
valtaamana
arkistoissa
ja kirjastoissa.
Hiin tuli
Tieteellisten
palvelukseen
Seurojen Kirjaston
vuonna
1946 ja toimi
sle115 kuolemaansa asti
vuoteen
Kaikkien
1959.
tieteellisten
seurojen kirjastot
olivat
saaneet kotlja niitb
paikan Sddtytalolla
hoidettiin
hoivhteisen tvdvoinan avu1la. Sielte
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