Kaarlo Haapanen

SIIRTOLAISUUS
Paulaharjun

RUTJAAN
aineistosta

Vlime vuosisadan loppukymnenien aikana
alkoi
Suomesta sen pohjoisimrnista
ja
naakunnista
nyt
katsoen
silloista
viikllukua
arvioiden
laaja
rnuuttolilke
kohti
Jddmerta,
pohjoisinta
Ruijaa,
Norjaa.
Kun tietdd,
ette
1860-1uvu11a
o11 7 katovuotta - pahimmat 1865-1870luvui1la,
voinee sanoa, etta rnuuttajat
olivat
nailkdpakolaisia.
ja
Norjaan
kohti
Jddmerta suuntautuneella
muuttolilkkeellii
o11 osittain
toi-set ldhtcikohdat kuin kolme vuosikyrnmentai mydhemmin
alkaneella siirtolaisuudeksi
sanottava,1a - muuton nimltys rnuuttui konsa matkan
mddriiksi tuli
Amerikka.
1850-70 muuttajat
eivdt olisi
kyenneet Pohjois-Amerikkaan
natkaainaankaan.
Hei11d ei ol1ut rahaa - eikri sycitdvdd.
Tdmii tuhansia ihmisiZi kiisittdnyt
muuttajajoukko
joutui
kulkemaan ldhes - jopa
jalkaisin.
ylikin
tuhannen kilometriii
Tosin
rnatkanteko
mitattiin
silloin
peninkulmina.
peninkulmaa
Sata
o1i
1.000
kilonetrid.
Ennenkuin
siirryn
perille
kdsittelemaiin
saapuneiden ihrnisten lukumdZiriii,
haluaisin
muj-stuttaa,
ettei
ldhtijijistd
monillakaan
ol1ut
joillakin
kulkuvdlineitd.
Ehka
o1i
hevonen, joillakin
lehmd - mutta vain
diirirnmbisen
harvoissa
tapauksissa
ne
saatiin
Jiidmeren karuun naisemaan saakka. Ne joko syiitiin
matkalla tai myytiin

-)

Ruljan

ISOO-LUVULLA
suomalaisia

- niin
peri11d,
Paulaharju
sadoittain
kertoo - kuoli ja uupui rnatkalle.
Monen - oikeastaan useimman kohdalla
pitenpeen
matka
kesti
kuin
aikomus
Tiedetddn
o1i
ollut.
tapauksia,
ette
rnatka
vasta
seuraavana kesiind jonkun
- Ruijaan
yltdd
saattoi
tavoltteeseen
ja Jddrnerelle. (Paulaharju:)
"Poh5oiseen
maailmanrantaan,
Taka-Lapin
reunimmaiseen rantamaahan Ruijanmeren rantaan.rt
jo Pirkkalalset
Aikolnaan
rosvoretja Tornion kauppiaat
kilkjiin
ostosmatkoillaan
o1lvat tehneet rnatkan ja kulkuHeiddn kertomanaan
reitit
tunnetuiksi.
ja ikuiJdiirneren kalananti
tiedettiin
ja
sestl
sula
kaikkina
vuodenaikoina
noutajalleen
antava
ruokaa ja niestaa
meren pelto. Matkaajla tiedetiien ol1een
sie115 jo 1500-1600-luvui11a. Jo 16001uvu1la rnainitaan NALLAVUOPION
markkinakenttd.
Siellii
o1i o11ut. jopa kirkko
ja tiedettiin
lappalaisten
kalmatievastakin - hautausmaasta (tieva = juonteinen turvesuo).
jiilkeen'
ja
aikana
Isonvihan
Jo
asetsanotaan
pohjukkaan
Jyykeiinvuonon
tuneen 11 suornalaista perhettii ja kolme
on o1lut
vuosikymrnentii my6hemmin heitii
Paulasie11d jo 18 perhekuntaa, ioista
lisiid Suornen sukua'
harjun mukaan sikisi
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Bref och Resolutioner ang8ende
Hdst och
Swea Rlkes Landt-Mi11ce
ti1
Fot, uppe Kongl. Maj:ts Allernidigaste
Befallning
ti1 Dess och Riksens KrigsL.
Sigfrid
Kollegius,
hopsamlade af

I

GahrnPersson I-IV. Stockholm 1762-1814.
I s. I-2, 133-134 ja 565-566; II s.
358; III
s. 82; IV s. 666-667, 696697 ja 1045-1046
7 Hans Hirn: Anders de Bruce 1723-1787.
Historiallisia
Tutkirnuksia XLVI, He1singfors 1957 s. 202-204

lar ju
la11a
KOMUS

ette
matka
ijaan
iseen
mrnaiil

oretsmatulkuanaan
ikuikoina
ntava
l1een

1600kinairkko
evasnteikeen,
asefkolne
o1lut
'au1arukua.

:1814.
II s.
696"1787.
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Ndlkdvuosina
1us suuritt

1863-1866

tro1i kveenivael-

V.
1865-66
kulki
Jyykednvuonolle
Altaan 1500 henkeii, eninmdkseen kveenejA,
Suomesta saapuneita ndlkdd pakoon
lzihteneitd.
Kirkonkirjojen
mukaan v.
'pdziluku 'o11
1845 suomalaisten
436.
Vuosikyrnmentd mydhemmin 719 ja v. 1865
- jolloin
muuttoliike
todella o1i alkamassa ldhes 750. Ndin Jyykeeissd.
Ndlkdvuosien muuttoaaltoa o1i edeltenyt
K A A V U O N O Nk u p a r i r u u k i n
imu.
Se
tarvitsi
loputtomasti
tydvoirnaa. Norjalaiset
asuivat
kiinteesti
ti1oi11aan,
- olivat ns. omissa tdissddn.
kalastivat
Sana kiiri
Suomeen ja
Pohjanmaalle.
Suornalaisia sanotaan jo v. 1850 ol1een
yksin
KAAVUONONkuparikentilld
perati
800 ttsieluatt.
Suonalaisilla

o1i

Ruijassa

hyvd naine

Maakunta o1i harvaan asuttu.
Ja suoma1aisl11a oli perinteenei oitis
saavuttuaan ja maata saatuaan rakentaa asurnukset, raivata viljelykset.
Heiddn sanotrrvoimakkaita,
tiin
olevan
kest:iviei,
eilykkditS, sukkelaoppisia ja lukutaitoi(tosin
sia
he luklvat
vain suomea).
Miehet olivat hyvid puuseppid, rrrautioita" ja naiset oivallisia
ompelijoita,
jotka osasivat kutoa kankaita,
vdrjdtd
niitd ja olivat ahkeriatt kuten silloinen
maaherra vuonna 1796 kertoo.
Isonvi.han
jdlkeen
suurmuuton
Norjan
ha11ltus
kehoittaa
rnaaherraa kohtelemaan suomaja
laisla
hyvin
suurella
suopeudella
Itettd
toisetkin
heidiin
maanmiehensd
tulisivat
rohkaistuiksi
saapumaan tiihdn
maahantt! Jopa o1i kehoitettu
maaherraa
vuosisadan vaihteessa
avustamaan varattomia kveenejii asunnon, veneen ja pyytiineuvojen hankinnassa.
Ehka me tavoitanme tdstii selityksen
ttndlkdvuosienrr vuoksi
Suomesta Ruijaan
ldhteneen kansanjoukon hyvddn sijoitturtkaikimmitentr
miseen. Tulijat
otettiin
hyvln ja suopeasti
vastaan. Ja koska
- ttfiskuussatt
- ahkeria
kalastuksessa
ja
ktisipareja
lujakouraisia
soutajia
tarvittiin,
ty6hdn pddstiin ja niilkdpako
loppui.
Mutta paljon
n:iitd
vastaanotettavia
kertyikin.
Kveenien
esimerkki

ja
nuuttoliikkeeste
Ruijaan
- Vadsiin kasvusta
Vesisaaren

Jalkaisin
ldhestyttdvd,
Varanginvuonon
pohjoisrannan
Suomen rajaa
ltihinnii
ja
pieni
oleva
v a a t i m a t o n k a u p u n ki ,
ja Jddmertakin ldhinnd oleva
Vesisaari
10

merellinen
suurkyle pddtyi rnonen Suonesta matkanneen uudeksi kotipaikkakunnaksata peninkulmaa matkansi. "Siite tuli
Jddrneren polkuien
neerr niilkdpakolaisen
loppupdd. Sie11e suomalalnen rnuuttajavoirnalla
suurimrnalla
kaikkien
kansa
ja vdenpaljoudella
on nostanut ndkyvimtakaisen '
Tunturien
min
valtaansa.
tunturien ja tundrojen eiiirisen merikylen
kulkenaan
on
rantalakealle
1aaja1le
luotu Suomenukko toisensa peresta iutapesansd tahi
etsinyt
nut,
rakentanut
- Tuskinpa
kotikenttiinsd ldhirannikolta.
ja voimatta Varenkveenikansan vdettd
ginvuonon pieni rantakyld o1lsl noussut
kaupungiksi
naaherran
sellaiseksikaan
kuin se nykyiidn (1925) on. Parituhantisuomalaisilla
asujaimistossa
sessa
on 900 hengen osuus. Kaupungin kahtapuoovat
pitkat
suornalaisperukat
liset
kantaneet koko suurkyvdkevinA siipind
ja
ndin
nousua.rr liin
toimeentuloa
toteaa Sarnuli Paulaharju useaan kertaan
tutkimukpaikanpddlla
suorittamissaan
sissa.
Vesisaaren menneiHiin on tutkinut
Kertoo ensimmdisen kveeni.miehen
syytte.
jo
Vesisaareen
v.
ottaneen
sijansa
Martti-ukko
o1i
1702 kuinka
eriis
(=kauPpias,
porvaria
kaupunkilainen)
'pahaipa1ve11ut. Vuonna 1740 sanotaan
'Jiiiirneren
kauppakyliissii
o11een
sessa
kolme suomalaista.
Vasta vuosisadan puolivdlisse,
18501860-1uvui11a alkaa suuri suonalaisvaelttVesisaaren
joukkovaltaustt.
1us
sek:i
rantaan
alkoi
saapua
kylein
Silloin
sekd perheelseke miestd ettd naista,
joukkoa ettd yksi.ndistd vaeltajaa
listai
joskus
kymmenluvuin, jopa
satasinkin,
papin
Vesisaaren
nerkityttden
ninense
papereihin.
Vuonna 1865 kaupungin
klrkkoherra
I7I
sai
asukasluetteloonsa
kirjolttaa
tulokasta.
Seuraavana
uutta suomalaista
vuonna 205. Vuonna 1867 91 muuttanutta.
Vesisaareen 90 uutta
Vuosi 1868 toi
Tulokkaat
asujaa.
olivat
enimmdkseen
vijkeii.
Osa o1i llihtenyt
Perii-Pohjolan
Pohjois-Ruotsin
suomafai smetsistei .
(0n syytd muistaa, ettii koko Tornionjoen
ldnsipuolinen
maakunta on suomalaisten
jo
liihtien. )
asuttama
1400-1uvu1ta
ttsuurimmitentt
Suomen puolelta nuuttaneet
(sanoo Paulaharju) olivat Oulun pohjoispuo1e1ta. Vain harvat Oulua eteldmpdii.
Mistd

he muuttivat?

jo
lctytyy
Vuoden 1875 aikakirjoista
tietoja.
Niissii
ldhtijpaikkakunnista
puhutaan kulnka
Vesisaaren suurlrnpina
suoinalaisvuosina tuli kauounkiin: Torni-
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voimalla
ndkyvirntakaisen,
merikyldn
kulkemaan
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Torniosta 28, Alatornlon laaksolaisla
ltarunglsla zl,
olLa ll,
Illtornlotfa,
ja
yhteensd 5-7,
Turtolasta
Kolarista
Kemistd 36, Tervolasta 35, Rovaniemeltd
32,
KitLilastai
27,
SodankyliisLA 43,
= SallasKernijdrveltb 38, Kuolajervelta
ta 32 ja Kuusarnosta23.
Ruotsin Norrlannista - siis vanhoilta
suomalalsalueilta
sielt5kin
nuutti
Norjaan vdked: HaaparannalLa 23, Alatorniolta 105, Karungista 161, Ylitorniolta
60,
Hietaniemestd
Pajalasta
24,
30,
Kainuusta 7 ja Korpilompolon eremaista
q

Elr-

i noussut
upungiksl
ituhantla1aisi11a
kahtapuoovat
.at
o suurky| - ndin
n kertaan
tutkimuk-

- Kajaanin
nzilkdSuomen Kainuusta
periltiikin
muutama asukas.
saatiin
S u o r n u s s a l r n e l t a4 , P u o l a n g a l t a , H y r y n s a l melta ja Kajaanista yksi kustakin.
Jddmeren
0ululaisia
ilmoittautui
ja
rantaan
Iistii
4,
Hailuodosta
9,
Haukiputaalta
3 molemmista, Siikajoen,
Raahen ja Tyrndviin muuttovero o1i yksl
paikkakunnaltaan, Pulkkilasta
3, Rantsiyksi molemmista.
lasta sekd Ylivieskasta
Vaasa-Laisia saapuj 5,
Alajdrvel td,

n menneilenimiehen
v.
r jo
'ukko o1i
rkilainen )
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rantaan
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vaeftajaa
rtasinkin,
:en papin
irkkoherra
)onsa I7I
leuraavana
Jttanutta.
90 uutta
rimrndkseen
I4hf
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smetsistd.
rrnionjoen
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leihtien. )
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yhteenszi.
poiminut
Paulaharju
on ndmii tiedot
kdslJ . B E R O N K A NV e s i s a a r e n h l s t o r i a n
jonka tekijd on suopeaskirjoituksesta,
luovuttanut.
ti hdnen tutkittavakseen
Vesisaari
Kun muistaa,
ettd
o1i
ja
rnuuttopaikkakunta,
suurin
vetdvin
^xj F:

l l AI Ld
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On

Si iOi ttrrnUt

muihinkin yhteisdihln. Voi hyvjn kuvirniten
muuttoaallosta
te11a,
suuresta
on kysymys.
todetaankin
Beronkan
tutkirnuksessa
yhteenvetona: "Neina 25 vuotena kohenyks i n
Vesisaaren
kaupunkia
nettiin
793 suornalaisella niin,
ettd suurkylSn
kveenien luku v. 1875 oli lO27 henked."
Vesisaaren
silloisesta
asukasmddrdstd
melkein 602. 0n muistettava,
ett:i si1Vesisaari
nykyiseen
verrattuna
loinen
'rvain pien
i kaukarannan kyler?
ol i
on aivan
sanoo, ja
kuten Paulaharju
osuus
etta
suomenkielisten
varmaa,
kaupunklkuvassa tuntui.
Suonalaiset
tullessaan

nuuttajat

toivat

lukutaidon

- kiitos
kirkon - mutta
Lukea osattiln
luettavaa hei11d ei o11ut. SuomenkieliOn tokl muistettava,
puuttui.
nen kirja
satapeni,nkulmaiselle
lahdetteessd
ette
jalan
kantamuk-taipaleelle
kdytdvdlle
- jos heitZi
klrjoja
seen ei silloisia
monella olikaan - hevin matkatavaroihin
o11ut varaa tukkia.

jonka opettaMutta lukemisen talto,
miseen kirkko velvoitti,
kotlnaan neilkdii
pakoon laihteneilld o1i.
ja tahtonatta
Kirkon
tarkoittamatta
uskonnolliset
111kkeet saivat valtaisan
fisdvoiman
erddstd
avustushankkeesta,
joka suunnattiin
sekd Pohjois-Ruotsiin
ettd Ruijaan, kveenien uuteen kotimaahan
Saarnamiehet, jotka a1uei11a kiersiviit,
julistlvat
sanaa ja saivat kansan liikkee11e, toivat
kanta-Suomeen toivornuksia:
kirjoja.
Kirjoja
"Tuokaa rneille
luettavaksi."
Kirkon eri yksikcit j?irjestivdt
Suomessa kerZiyksiii.
Tottakal
ja
keruun
tulos
koski
keisittl
vain
h e n g e JI i s L e i k i r j a I 1i s u u t t a .
Si td jakoivat saarnaajat. Lukutaito siiilyl
heimolaistemme keskuudessa. Ja samalla uskonnollisten
kirjojen
sanoma jdi kytemddn
niiden mycitd. Ja nikai teirkeintii:
Pitken
matkan Lakaa saapunut, tuhansia ihmisid
kiislttdvd
kansaniirpale
sliilvtti
didinkielensd.
jolloin
Vield
1930-1uvun 1opu1la,
rnindkln slellzi kdvln - viikon kesteineel1ei k11pai1umatka11a Vardcjssd - tapaanamme ihmiset puhuivat vakaata, puukantisen
T:jmii 1600-1700virsiklrjan
suomea.
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sten

jei
k ir jojen
kiel l
eleimeiSn. Ja jos
totta puhutaan, heiddn mycitiiiin sailynyt,
kaunls, verkkainen, ilrnaisultaan vdkevd
- lehtorisuomenkieli o11si nykyiselle
pilaamalle - kirjakielelylioplstotason
ja virkistzivd vastapaino.
1e tervetullut
Veslsaaressa
Vuonna
1955
kysyin
..
.
1 . .,.,
jonka talon vieressd
Viinikka-Aija1te,
teltta:
meilld oIi
"Kuinka te opilLe
te?tt
vaimonne ja
klelen
toistenne
(Vaimo o1i saapurrut Vesisaareen Tanskasta v. 1890 ummikkona hiinkin, oli ihastu-,.r
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Vlinikka
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rnentiin. )
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a
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a
vain
sita
opinrra. Met olimma muutanan i11an kahenyhessd frillyjen
a11a, hdiin oppi suomia,
kumpikln Finmarmie tanskaa ja lopulta
Hiidtyypi
kun norjaa ja laps'ia sikisi.
f
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1
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korkonimet

kveenien

keskuudessa

paitsi
kansansirpapelasti
Paulaharju
- kertoo heidiin kdrslmysleen elintavat
yli
tunturien
Lapin,
halki
tiestddn
ja
Jddrneren vesiaavan rantaan
lopulta
kot-inaassaan
uudessa
myds heidiin
ReenViirjiirlmestari
saamat korkonimet.
pitiid
sai
Oulusta,
Helanteri,
holtti
juuri
ei
muita
mutta
koko ninensd,
nimien annossa hernmoiteltu. Niiin Paula'lt

-T

harju: ttOlihan monia entisajan suomalaisia, joita
usein mainittiin
vain korkonlmi115bn, lukuunottamatta
nimiin
1iitettyjd
kotlpaikan
tunnuksia.
Niinpei
joukossa
kalaniesten
niihtiin:
TIPAJUNTTI,
KOPPA-ALEKS],
RAPA-TAINARI
(paskaisuutensa.
vuoksi),
MOLLO-MATTI,
NAHKA_JUSSI, TAI-TAPANI, K]RPPU_TANELI,

iliTy-TANELI, nAra-uAAvltt ja RyssAKASPERI.01i ORRO-HEIKKI,
joka ldnspuo1lsten-Viistiildisten-oppipoikana
kalassa ollessaan sanol lilnaa
orroksi,
o1i Kurttlon
TRASU-PEKKAia ltse
PIRUERKK]''
Hein o1i PIRU-ERKKI nuoremoi.
PiruErkki tietenkin
kaupungissa tarvittiin,
koska nimen edellinen
omistaja
lahtl
Arnerikkaan ja
laivan
kannelta
kiljui
tolselle
Erkille:
"Pias sie nyt minun
nimeni kum mie ldhen poisrt. Piru-Erkin
vaimoa sanottlin
vain PIKKU-PIRUKSI.
Nimi voitlin
antaa monesta syystd.
Kun Vesisaaren vankila valmistul
vuonna
1863,
uusi,
komea,
kaksivooninkinen
joutui
talo,
sen kalterelden
taakse
juovuksissa
ensimmdisend
riiyhdnnyt
ja pahojaan tehnyt
KILPIS-AAPO. Tdmdn
ensivierailijan
muistoksi tyrmiid ruvettiin
nimittdmddn KILPELAKSI.
Vain vahvimat

selvisivdt

perille

Kun ihminen kykenee taivaltamaan
jalan
toistatuhatta
kilometrili
parennan maan
haussa, rnatkasta selvidvdt
vain lujatekoisimmat.
Yksi heistd o1i Taivalkosken Jaakkokin,
Kuusamon kulmilta
matkannut yksi- ison
nen, lujatekoinen
erdmaan eije
poika talon
o m i a a i k o j a a n R ui j a a n
ja ttrnaailmanrantaan piidtynytrr.
ldhtenyt
Hiin, kuten muutkin kveenit,
osallistui
aluksi
kalastukseen
merensoutajana.
Isoja veneitri piti
kuuden miehen voimal1a soutaa.
Kahden soutuvuoden jiilkeen
pddstd kalastajaksi.
saattoi
Niin Jaakja kesAt kalaskokln rymysi kevdttalvet
tajana, mutta syksylld tdmd rokonrikkoild, rnusta, kookas peikko paineli
verkkoineen
tunturijdrvllle
kalastelemaan
viritellen
verkot
alastomana kahlaten
veteen, kun erdmaassa ej- venettd o1lut.
Kun siellii
el liioin
ol1ut puuta, mitii
ldmpimikseen polttaa,
ldmpiniin piti
mikseen
kannlskella
Kevzidlld
kivi5.
hylkeltd
ammuskellessaan
hdn saattoi
jdiseen
sukeltaa
mereenkin
noutanaan
pohjaan vajonneen saallinsa.
Sukelsipa
pariasteisesta
ukko
kerran
meresLd
(Jaidmeren vesl
ldmpimdrnpdd
on harvoin
12

kuin +6 astetta
C) kuparisen kahvlpannunsa kannen. Eike moiset sukellukset
suinkaan ukol1e o11eet kuolemaksi.
l'latka

Ruijaan

tehtiin

aina

maitse

Suurin
osa neilkdd pakoon liihtenelstd
joutui
matkaamaan jalan.
Lehtj jtjita
jddminen
peloLti
pa ikoilleen
enemmdn
jalkamarssi.
kuin
satapeninkulmainen
jo kdyneet ja sielte
Ruijassa
kotiin
palanneet kertoivat
meren maasta. Sielld
laiskatkin
tulevat rikkaiksi.
Kerrottiin
kuj nka
Ruijassa
vain
selvdd
"saapi
leipdd,
paksua ruislimppua,
ette sj"nne
voipi mennd kuin jauholaariintt.
Vditettlin Ruijanrannan kaupunkia, Vesisaarta,
jopa Ouluakin suurerniiraksi kaupungiksi.
Simolainen
Matti
Onka1o sai
IS0N
VALEHTELIJAN-n1menhdnen Ruijasta palat*
tuaan kerrottua,
ettei siellii o1e peltoja e ikd a i nuttakaan riihtd,
ei meLsid,
ja etta meressd
vain puuttornia vuoria
uikentelee
venheen mittaisia
kaloja
ja toiset
kalat
ajavat
toisiaan
takaa
Mokoma puhe sinosyoden ne el2ivii1tii.
laisten
mielestd
o1i
emdvalehtelijan
puhetta.
Matti
Kurkkion
akkakin
kai
lasketteli
orniaan, kun o1i o11ut tietiivinddn Ruljassa olevan vain karkulaisia
ja
kalkenlalsla
huonoja
kulkureita
pahantekijciitd nlinkuln Siperiassa.
kun verratMuiden puheita uskottiin,
Kun teiiillii Suomessa
tiin
omlin oloihin.
rikaseivdt aina kovimrnatkaan raatajat
laiskat,
sie115
miteipb sitten
tuneet,
ky11a.
Uutiset Ruijan hyvdstii, leipiiii tihkupohjalaisiin.
vasta rnaasta, pystyiviit
Eldmd o1i ankaraa ja ruuatonta. Monesti
oravan
rnies saAnut
olla
korven
o1i
ja kun sattui
kanssa yhteisissa leivissd
perejelkeen,
erdmaan hdtii
hallavuosia
o1i vielli huutavampi.
periijdlSeitsemdn nciyriid hallavuotta
vaeltanaan
keen sai Poh.janrnaan ihmlset
Egyptinmaan
ennen
heindsirkat
kuin
01i niin niukkaa, ettd leipdkin
ylitse.
se olisi
paistaa vanteessa, ettej
piti
kotikorpi
HylSttiin
kdsiin.
hajonnut
ja kotirnaakin, kun rnoni ldksi kulkemaan
parempaa hakemaan.
seutuihin
vieraisiin
Ruijan
kiukuissaan
rannoille
ldksi
Kernijiirven Jaako Jumiskokin, joka juoksi
kotiin '
halonteon
kesken
kiukuissaan
jutamaan
joukkonsa ja
ldhti
sonnusti
kun
suuttui,
jalan
Jeamerta,
kohti
kurkusvoi luisti
evdistd vain jiiiitynyt
kurkkuun.
ta a1as, olkileipzi juuttui
kymmenluku
ndlkdvuoden
Seitsemdn
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1
ehti
Mutl
Sievasl
Vakl
koht
Porr
hdn
hukl
hukl
lalr
nut
sukr
sir
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Tavr
pddr
aik(
leel

rhvipan:llukset
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. Si.e1ld
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isaarta,
giksi.
ai ISON
a
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e peltomof

ci
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meresse
kaloja
ts^l-^
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le simoh f e ' li i A n
kin kai
t tietii'kulaisia
)ita

ja

1 VerratSuomessa
rt rikas, sie1ld
iii tihkualaisiin.
. Monesti
1 oravan
un sattui
aan hete
ncri

iH l -

aeltamaan
;yptinnaan
lelpdkin
se olisi
kotlkorPi
kulkemaan
hakemaan.
.ukuissaan
ka juoksi
kotiin '
jutanaan
kun
tui,
:i kurkus:kuun.
lynmenluku

sai ihmiset 1iikkee11e. Vield seuraavillakln
kymmenilld
Ruijaan
ldhdettlin
ja kotona eldminen
sita
mainostettiln
yhtekaikki
tuntui
ahtaalta.
Moni kiivi
slellzi vuosittain,
suurimman kalansaannin aikaan, rahaa ansaitsenassa.
Vuonna 1865 G.A. Andersson kertoo
siellii
Ruijan ranno111a kdyneen suomalalsia
kalarniehid 1500. Ervastln mukaan
( S u o m a l a i s e t J e i d m e r e nr a n n a l l a ) K i t t 1 1 a ,
Sodankylei ja Inari luovuttivat
Jdeimerelle enimrnin. Vuosittain sielt:i ldhteneitd
o1i jopa 800-900. Matkaa kertyi
suoraa
jo KitrilAsrakin
naatalvalta
400 kilometrid.
Tornion
y1i
seudultakin
600
ja
kilometriii
jopa
0u1un maakyllstd
800 kilometrid.
Yleisin
kulkupeli
o1i
jalkakyyti.
"Talvinen keino tallattavana, lurninen erdnaa tien vieresse, tulevaisuus
tuntenaton
ia ndlkd hdritri'irind
takana", sanoo Paulahlrju.
Suurin Soit<i.o
kulki jalan jutaen.
Ldnsikairassa
viirne
vuoslsadalla
puhuteltiin
vbked isdn etunimen mukaan,
joskus isoisdkin
o1i nimisaatossa mukana. Nimimerkintd saattoi
kuulua: Matin
Jaakon Mikko. Mikon Matti
lehti
Peltovuonasta
ja
kolmel1a
poro11a,
akka
kolme lasta ahkioissa. Autioilla
taipaIeilla
maLkaajien pj Li ajokkaansa syddd,
ensimmdinen Inarljoella,
Tenolla toinen
ja kolmas Karasjoella.
S111oin oltiin
jo Norjan puo1e11a. Sitten
piri
Mikon
Matin tarttua
ja vetdd
vuottoraippaan
nuorimpia
lapsia
ahkiossa
tunturien
y1l, kaksitoista
penlnkulmaa P111avuo11e
saakka, akan ja vanhimman lapsen astuessa perdssd.
TyrndvSldinen
Maria-tytdr
aikanaan
ehti
Ruijaan ja Porsangerin vuono11e.
Mutkia o1i rnatkassa o11ut. Ensin Ou1uun.
SieltA 20 "mi11aa'r Ruijaan pein. 01tiin
vasta Rovaniemelld. Piti
alkaa pliaksi
Vakkuriin.
Maria jatkoi
aikanaan matkaa
kohti
Ruijaa
pddtyen Karasjoelle
ja
Porsangeriin,
Pyssyjoelle.
Avioliittoon
hdn meni Juhan Kierrin
kanssa. Kierrl
hukkui
Honingsvaakin
luona.
Aikanaan
hukkui Mariakin
vuorollaan.
Pyssyjokelainen Antin Sammun Anna-Leena on sano?rKertol
nut henestd:
se Maria ky11ei
sukunfunensdkin, nutten tu1lu korianneeksi sltd halthuuni. "
Matkaan aina
ldhdettlin
ta1ve11a.
TavoiLteena o1i, jos kaikki hyvin keivi,
paieistri perille
parhaan
kalansaannin
aikolhin.
Kaukaisimmat l6htivdt
taipajd1loppiaisen
1ee11e jo pari viikkoa

ja1loppiaisen
1ee1e jo pari vlikkoa
ja
jotkut
jotkut
helmikuussa
keen,
alkupriivinii.
yllperiiliiiset
naaliskuun
P e r i l l e p j L i e h t i i j M a r i a n p Z i i v d na i k o i hln, jopa ennen Mariaakin, si11d silloin
o1i Jddmerellii kalkkein kovin kalankdynharvoilla
o1i nuuta kulkuti. Joillakln
Jokunen ajoi
kuin
vdlinettii
sukset.
lopulta
myl
ajokkaansa
hevosellaan,
pdiisyd, jos se o1i poro,
ennen perille
Mutta kun Finnrnarkiin
se sycitiin.
ttFinnmarkkuun" - ehdittiln,
kalastuksesvalkeni
ruokaa ja
sa -ttfiskuussatt
rvAti'

infn
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o
- L Ii

lhrlattr
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llueL Ly.

Valn harvoilla
o1i kokemusta kalastukjotka
ensi
kertaa
01i
monia,
sesta.
jonkinkaanlaisen
laivan.
Ei
neikivzit
Paulaharju muuttanelta
o1e ihme, ettd
jonkln
sai klrjatuksi
haastatellessaan
t6iL:j
pulkkiJalaisen
maininnan, kun
sadan peninkulman takaa hakemaan ldhtenyt ensi kertaa kipusl kalastusaluksen,
mastoon ja
skciytdn kanne11e, nojasi
sanokatsol korkealle latvaan ja dityi
Mind en ainakaan
maan: t'Ompa oksaton!
tuohon puuhun nouseltt
Samuli Paulaharjua
saamme kiitte:i,
pantua
rneillZi on tdnddn kirjaan
ette
tietoa erddstd sukupolvesta, joka tavallaan
edelsi
siirtolaissukupolviamme.
pakoon.
Hekin
ldhtivdt
kovia
oloja
Heillekin
luiht6
kysyi
usein
vdhemmdn
rohkeutta kuin paikalleen jddnti. Rujjaankaan menljeit eivdt
ornistaneet rnitdejn, eivdt
osanneet mitddn,
eivdtkij
edes maan virallista
kielte.
Jo saapu_
nelta maanmiehlii ja -naisla
oli
entur_r_
destaan maakunnassa, Jddmeren kylmdssii
rantamaassa paljon.
Sielta
ldytyi
ruc,_
kaa, fiskuusta tycitd ja uusi ... leipzii_
s e m p : ' e l i j m d . S i n n e j e e t j i n . N Vt s i i t a
tiedetddn - klitos
0u1un kuurornykkdkou_
1un opettajan,
Paulaharjun
j;
hdnen
va imon sa .
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