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JormaPistokoski

LUVUILLA
KVEENIEN MATKOISTA ISOO-1900

Isoisiini Iisakki Pistokoski ja
hdnen veljensd Heikki meni
vdt aikoinaan Jdiimeren rannalle. Heikki jdi sinne, mutta
Iisakki palasi takaisin. Hinen
matkojensa kautta olen saanut kiinnostuksen kveenejii
ja Ruijaa kohtaan.
Viime vuosisadan suuret ndlkiivuodet
lienevdt olleet alkuaan syynf, suomalaisten muuttoliikkeen syntymiseen PohioisNorjaan. Tiedot tyiimahdollisuuksista ja
paremmastatoimeentulosta houkuttelivat
ihmisiii liikkeelle. Pddosamuuttaneista oli
kotoisin maamme pohjoisistamaakunnista
aina Oulua ja Kainuuta myriten. Kveenien
reittejA on ollut neljd:
-Itdinen reitti kulki Kuusamon, Kitkan,
Kemiiiirven kautta ja Kemijokea yl6s Luirolle ja Sotsonportista liipi Lokkaan. Sieltii Sokostin Maantienkurun kautta Inarille, Virtaniemeen ja Paatsjoen vartta meren rantaan Nii?itiimolle ja ehkii Varanginvuonolle
-Kaksi keskimmiiistii reittiii kulkivat Oulun, Kemin, Rovaniemen, Sodankylf,n,
Ivalon ja Sevettijdrven kautta Kirkkoniemeen tai Rovaniemeltii Kittil?in, Pallastunturin ja Inarin kautta Varanginvuonon
perdlle.
-Ldntinen reitti kulki Kemin. Tornion.
Muonion, Enontekirin ja Kautokeinon
kautta Jiiiimerelle.
Jokainen neiste reiteistd on pituudeltaan
400-600 km. Useimmin matka suoritettiin
ialan.
Itf,isen reitin kulkUa
Ankara retki, niin matkassa kuin ajassakin. Ei pettukannikka kauaksi kyydinnyt, niin ettd ruokaa oli vaihdettava
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tytillii. Eiviit mytiskddn kotoa saadut kurpposet pitkiille kyydinneet, risaiset jo
ldhtiessd, niin ettii kenk?i?i ja muutakin
oli ostettava otsan hiell?i.
riikinettii
Matkan varrella oli kyllii ystiivdllisili ja
vieraanvaraisia ihmisid, mutta eihiin sitd
kerjiitii kehdannut, nuori mies. Siksi oli
tarjottava maksuksi site, mit?i oli ja
omisti, seliin sitkeyttd, kdsivarren kest?ikiimmennahkoja.
vyyttd, kovettuneita
Viikko meni paikassa,kuunkierto toisessa,
kokonainen talvikausi metsAtdissii jossakin viilillii ja sen p?iiille kevdt uitossa,
mutta aina jatkui matka pohjoista kohti.
Suuria selkosia. Asumattomia, eksyttiiviii
metsid. Mahtavia virtoja ja jymiseviii konkiiitii. Lopulta tunturipaljakoita ja maailmanlopun tuntua. Aina riitti maata polkea
ja suuresta suolaisesta vedestd ei vilahdustakaan,vaikka tunturien huipuilta niiki
silmdnkantamattomiin. Vai joko tuolla?
Sininen siinto ja levedlti...
Ei. Ei vieliikddn. Se on vasta Anarjarvi,
Inarinjdrvi sokkeloisine vuonoineen, outoine nimityksineen ja toisenlaisine ihmisineen. Pettynyt?
Kyllii varmaan, mutta matkan jatkumi
nen on aina pettymykset tasoittavaa taikaa ja piidmiidrdn etiiiintyminen on ihmisen osa. Ennemmin tai my6hemmin on
jo-kaisen tdmii opittava. Eteenpiiin siis.
Ndill?i main alkaa jo olla sekd mydtdmenijriitii ette vastaantulijoita. Vastaantuliiat suoraryhtisiii, levedharteisia, isonyrkkisiii ja tuulen merkitsemid, katseessa
rannattomien vesien outo sinisyys,viisaus
ia kokeneen rauha.
Myiit?imatkalaiset ovat innokkaan epdvarmoja, suut mykkind, mutta silmissii
paljon kysymyksid. Mldrdnpdii ei endii
niin kovin kaukana. ei varmastikaan,mutta juuri siit?isyystd pelottavana.
Lopulta perill?i. Ystiivdllisiii, tuttua
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kieltii puhuvia ihmisiii. Avuliaisuutta.
Arvonantoapitkdstdmatkastaselviytymisenansiosta.Neuvoja.Tarjouksia.Lutltettavuutta. Tdllainenko on tdmii seutu'l
Tuollainen meriI Siitd voi nyt itse ottaa
selv?id, katsoa, koskettaa, haistaa ja
maistaa.Ei tuon kummempija kuitenkin
ihmeellisempikuin olisi koskaanvoinut
kuvitella.
H?inpddseemerensoutajaksi,
hdnet hypian. Ensin hdn on vain apuv?iksytd?in
mies,mutta hdn saasiindkintycissdosuuden saaliistaeik[ se ole koskaanmitiitdn.
Meren viljaa on niin paljon, ettii sillii ei
tunnu olevan mitd?in mittaa ja miiiirdii.
On turskaa, lotaa, hyysdd, sitaa, sillid,
kampelaa.On myris valkeakalaa,ruijanpallasta.Ja joskus tulevat valaat,hylkeet
ja mursul He ottavat omansa.Sytivlt ja
myyviit Sy<ivdt tarpeekseen ja myyv?it
monin verroin enemmdn.
Hdnell?i on jo oma vene. Ehkd osti,
kenties rakensi itse. Pystyi kyllii, sillii
kdrsivdllinen osaa kaiken. Hdnelld on
my<ispari apumiest[, dskenSuomestatulleita sitkeitd miehi2i, nopeasti rnereen
perehtyviii.Hiin on j?ittiinyt turvekammin,
jossaasuivuoden,pari. Osti Ven?ij2in
mieheltd parrua ja lankkua ja rakensi lujatekoisen tuvan kalliopohjalle.
H?inelld on liinoja, verkkoja, juksia,
poijuja, pari merirysdii,kalua kaikenlaista.
Yksi hfineltd puuttuu. Nainen. Sen hdn
ldhtee hakemaankotikyldltii?in.

I

Suunnilleent?illainenon monienkveenien
alku. useimmat matkalle ltihtijiit olivat
nuoria terveitd miehiii. Ei ollut ihme, ett?i
he myiis useimmitenmenestyivdtneille
karuilla rannoilla. Sisdmaanihmisin?ihe
ihmeen nopeasti oppivat merensoutajan
ammatin.
Norjalaiset pitiviit suomalaisiahieman
juroina ja vdhiipuheisina,mutta luotettapitlivinti miehinli.Suomalaisvina sanansa
ten keskuudessayhteishenki oli hyvii.
Naapuria autettiin ja ohjattiin varsinkin
alkutaipaleella.

I
I
f

Isoisdntarina
Kerron nyt isoislistdni Iisakki
Pistokoskesta ja hiinen matkastaa
kveenienmaille.Vuonna 1860,jolloin hdn
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oli 2Gvuotias, oli ty<illisyystilanneehkd
hieman samanlainenkuin Suomessanyt.
Nuoret miehet miettiviit omaa toimeentuloaan ja tulevaisuuttaan.Nuorukaiset
olivat kuulleet Norjan Jddmerenrantojen
tarinoita rikkaistakalavesistdja mahdollisuudestahankkiaparempieliimisenalku
Jiiiimerensousiellii karuissaolosuhteissa
nimitettiin.
nditd
uskalikkoja
tajina,kuten
kulkijaa
monenlaista
oli
mennyt
Sinne
Tornionkin kautta.kuka hiihtiien talvikelill2i.kuka k2ivellen.vauraimmathevosella tai porolla. Isak teki veljensdja muutamien kyldn poikien kanssa rohkean
piiiitiiksen:liihdetdiinNorjaan.
He olivat saaneettietiid sielldkiiyneiltd,
ettd keviitkalastusalkaa maalis-huhtikuun
tienoilla. Siispii matkaansopivanhiihtokelin aikaan. Suksethyv?iiintervaan, reppuun evdst?i,reppu selkddnja matkaan.
Olikohan ndilld uskalikoillaedestarkkaa
tietoa,kuinka pitkd matkatuonnekaukaiseen kiehtovaan uuteen maailmaan on.
Tajusivatkohanhe, ettii kilometrejii kertyy
500-600,ennenkuinJiidmerenaallot alkavat ndkyd.Monikohantdmdnpiiiviin nuorukainen liihtisi sellaiseenurakkaan ty<itd
etsimtiin.
MatkasuuntautuiTornionjokeavastavirtaan ainakinMuonioonasti.Miten matka
pienemsiitii jatkui, on arvailua.Ehk?ip?i
jokiuomat
johtivat
kohti
koillista.
met
RatkaisevaaIsakin eldmdllelienee kuitenkin ytipyminen tunturissa,yksindisen
erakonmajassa,kodassa,jonne uupuneet
nuorukaisetsaapuivatpitk?inpdivdrupeaman hiihdettyiiiin.Kerrotaan,ettd erakko
oli tunnettu tieteie, noita Juhan KooviKoovin iijd, norjalaistaldht<iiiPillavuonosta.
Vdsyneillenuorukaisilleukko ei palion
puhellut. Ytipymispyyntdtin tokaisi
vain:"Johanniiytdttesisdll?iolevan."
Kahvin ja veden keittopyyntii<in ukko
vastasi:"Tuossaon keittopaikkaja kaltiossa(ldhteessii)
tuossatunturinkupeessa
on vettd."
Eriis nuorukainen l?ihti vettd noutamaan, mutta tuli hetken kuluttua tyhjd
vesiastia kiidess?i kodalle omituisen
ndkriisend.Muiden kysymyksiinmies ei
vastannutmiteen,pytiritteli vain piidtdnsd
jdrkyttyneenii.
selv?istikin
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Isak sieppasityhjiin vesikipon miehen
kiidestdia haki kirkasta tunturipuron vettii viisyneille taivaltajille keitettdvaksi.
Erakko katseli nuorukaistentouhuja murahdellen,jopa hienoinenhymynviiresilKatseli Isakia ja seuraili
mdkulmassaan.
hZinentouhujaanhyvin tarkkaanpist?ivilld
Lapin miehensilmilliiiin.
"Et ptiljiinnyt", kysiiisi ukko kuin ohi
mennen.
'Mitds mie", oli Isakin lyhyt vastaus.
Aamuhiimiirissd,kun nuorukaiset valmistautuivatjatkamaanmatkaa,ukko tuli
Isakin luo ja kehotti palatessapoikkeamaan kodassa.Isakki lupasi syksyllii fiskauksenloputtua poiketa.
HiihdellessddnNorjan Vesisaartakohti
ensinkaltiolla kiiynyt nuorukainenihmetteli Isakin rohkeutta ottaa kaltiosta vett:i,
jota vartioi miehenkokoinensammakko.
"Mitds mie, vettd oli saatavapannuun
eikd se sammakkovihainenollut. Katseli
vain."
Ankara taivaltaminenia uudet niikymdt
odottivat nditd reippaita nuorukaisia.
Yiipyminenerakonmajassaunohtui muilta, mutta Isak oli piiiittiinyt tavata vielii
kerran tuon erikoisenjuron erakon,joka
kummasti kiehtoi h?intii.
lsakin veli Heikki ja toiset nuorukaiset
jiiiviit Vesisaareentai oikeammin UlkoKiiperin t<iihin turskanjuksaukseneli fiskauksenj dlkeenkin. Taisivat I <iyt?i?i
sielt?i
Jddmeren hyisiltii rannoilta tytdn, jota
eivdt voineet jettee, vaan ryhtyivdt perustamaan omaa kuppikuntaa, niinkuin
monet suomalaisetolivat tehneet. Ndin
kveenien perhekunnat taas lisddntyiviit
muutamallaperheellS.
Isak sensijaanpalasi syksyllii erakon
luokseja pestautuihiinelle rengiksipuoleksi vuodeksi."Ndytdt olevanpelk?idmiittin mies. Jos haluat, opetan sinulle sellaisiaasioita,joita eiv?itkaikki tieddkiidn",
oli ukko murissut hiljaisella iiiinellii.
Puolen vuoden kuluttua Isak teki uuden
sopimuksen toisesta vuosipuoliskosta
lisiid oppia erakolta.
saadakseen
Kun vuosi erakon luona oli kulunut,
temii sanoi Isakille: "Olen opettanut
sinulle taitoni, mutta iil?i keyte niit?i
kevytmielisestiiiliikii turhaan, silld silloin
sinut paha perii. Omaa etuasi tai
22

maallista mammonaadlii himoitse, sillii
ndmd opit, jotka olen sinulle opettanut,
eiviit ole tarkoitetut turhuuteen, vaan
tositarpeeseenihmisille, joilla on suuri
hetii. muista se."
Isak Mentds (Vahingoittumaton) tuli
Tornioon Vojakkalan kylZiiinJaakko Pistokoski-nimisen vanhanpojan rengiksi.
Pian alkoi Isakin maine levitii miehenii.
joka pystyi kertomaan, mistii metsaiin
eksynyt lehm?i tai hevonen on ldydettiivissdtai kuka on varastanutjonkun rahat
tai muun arvoesineen.
"Jos pystyt hoitamaan asiat siten, ettd
minii piiiisentuohon suureentaloon kotivdvyksi, myyn sinulle oman taloni hyvin
edullisesti", tuumaili vanhapoika-isiintd
eriidnii iltana rengilleen.
ja ison talon
Vanhapoika-Pistokosken
jdlkeen
Isakista
ainoan tyttdren hdiden
tuli varsin nuorenamiehendPistokosken
rannalla olevan talon isdnt?i. Silloisen
tavan mukaan Isak otti itselleen talon
nimen ja hlnestii tuli Isak Pistokoski.
Heikin tarinaa
Isoisdniveli Heikki jiii asumaanja hankkimaanelantonsaJddmerenkalastuksella.
Muutaman kerran hdn kdvi kotikunnaillaan, mutta palasiaina takaisin.Ankaraa
siellii ollut Yksi
on hf,nenkin elfrm?insd
poika hukkui Jdiimerenhyisiin aaltoihin
erdiilld kalastusmatkalla.T[mdn lisiiksi
perheeseenkuului kaksi tyterteja toinen
poika. Kiiydessdniviime kesiinii Vardtjssii
ja Kiiperissii, yritin saada selkoa kirkonkirjoista niiistii j?ilkeldisist?i,
mutta vield se
ei onnistunut Paikallinen kirkkoherra
lupasildhett?idtietoja mytihemmin.
Suomesta siirtyneet naiset ja miehet,
kveenit, ovat saavuttaneetarvostetunja
kunnioitetunasemanpaikallistenasukkaiHe edustavatsielliikunden keskuudessa.
niakkaastiSuomea.
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Suomalaisten varsinainen muuttoliike PohjoisNorjaan ja asettuminen maahan asumaan, alkoi
aikaisin 1?00-luvulla; suomalaisten muutolla tarkoitetaan mycjs niitd., jotka tulivat suomalaisalueilta
Pohjois-Ruotsista.
Tdssi varhaisessa vaiheessa
muutto suuntautui pi.iislallisesti Pohjois-Tlomssanli5niin ja Liinsi-Ruijaan; suomalainen uudisasutus
keskittyi ljlliiin Lyngen'in ja Alta'n seuduille (varsinkin Elvebakken'iin). Maahanmuuton tausta oli
osaksi katovuodet, osaksi vdestcinlisdys.
1800-luvun alkupuoliskolla maahanmuutossa oli
havaittavissa vuoroin noususa, vuoroin laskua.
Muutto suuntautui suunnilleen samoille seuduille
kuin 1700-luvulla.
1830-luvulta liihtten siirtolaisten vaelluksen suunta alkoi muuttua kiidntyen hitaasti liinnestC itiiSn.
Joukko suomalaisia muutti Itd-Ruijaan Tenonlaaksoon ja Karasjoelle. Mycihemmin Varangin-seudusta tuli huomattava muuton kohde ja Vesisaaresta
<suomalaisten piikaupunki
Norjassa>, kuten siihen aikaan sanottiin. Jo v. 1845 Vesisaaren asukkaista oU suomalalsia yli \OEo, vuonna 1825 vastaava luku oli yli 600/0. Muutto Vesisaaren maaseudulle tapahtui vastaavan mallin mukaisestl, tosin
jonkin verran mydhemmin kuin Vesisaaren kaupunkiin tapahtunut muutto. Kaupunki toimi useln
mycis viiliasemana nlllle, jotka jatkoivat vaellustaan edelleen maaseudulle. Niin Varan gin-seudulle
kuin muuallekin lidnissii syntyi aikaa myciten puhtaasti suomalaisia kylSkuntia, joissa suoml on ollut
didlnkielend aina uudemmalle ajalle asti.
Suomalaisten/ruotsalaisten
maahanmuuton
merkitys Ruijalle on vaikeasti arvioitavlssa. Jotkut
seikat ovat sittenkin ilmeiset:
Kulttuuriin ndhden suomalaisten merkitys on ollut suuri. Suomenkieli Ja suomalalset tavat (vrt
sauna) tulivat monfur palkoln vallltsevlksi. Lestadiolaisuudesta tuli erittdin merkitykselllnen tekijd ja
yhd tdnikin pd.iviinii se on huomattava kulttuuritekijd suuressa osassa Ruijan ja Pohjois-Tfomssan
lddnej6. Mycis aineellinen kulttuuri sal suomalalsen
Ielmansa. Teildin tulee ldhinnd kysymykseen maatalous-/ tarvike-eslnekultuuri
Ja kiislteolllsuuden
Derinteet.
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Silrtolalsten ansioksi on luettava mycis se, ettd
tyiivolmansaantlongelma lciysi ratkaisunsa. Ja vie.
Iii lopuksl eriis tiirke6 seikka suomalaisten maahanmuutolla on ollut huomattava merkityksensd alheuttamansa keskustelun kautta - poliitikkojen
huomaaJa keskusviranomalsten herdttimisesse
maan ongelmat ld'ssii osassa syrjaseutu-Norjaa.
Ei ole liikaa toteamus, ettd. suomalaisten/ruotsaIaisten maahanmuutto on antanut voimakkaan sysiyksensd koko Ruijan kehitykselle useimmilla yhtelskunnan alueilla.
Kiinnostus suomalaista kulttuuria kohtaan Norjassa on tdn6dn suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset, jotka ovat suomalaista sukua, ottavat yhteyttd sukuunsa Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa ja piinvastoin. Suomea luqtaan kouluissa ja
vapaa-aikakursseilla. Norjan kulttuurineuvosto asetti v. 1973 toimikunnan selvittelemdin norjalaissuomalaista kulttuuria. Toimikunta sai mietinttinsd
valmliksi huhtikuussa 1975. Sen tulisi antaa kdyttcikelpoinen kuva td,mC,n pdivd.n norjalais-suomalaisesta kulttuurista. Kiinnostus on nrolem minpuolista
suomalaisten osoittaessa suurta mielenkiintoa Norjassa tapahtuvaan kulttuuritydhcin, jokzL on kosketuksissa suomalaisten olojen kanssa. Muun muassir
joillakin suomalaisilla tutkijoilla on parhaillaan
kdynnissii tutkimuksia Norjassa sd.ilyneen suomenkielen vaiheilta.
Vesisaari erottautuu vieldkin monin tavoin ikddn
Norjassa>.
kuin <suomalaisten pddkaupungiksi
Vesisaarella on erityiset edellytykset mainitun tittelin ansaitsemiseksi. Vesisaarella on myos eritvinen vastuu suomalaisen kulttuurin jaeinnosten sai
Paljon siita, mita
Iyttdmisessd Norjan maaperilli.
on jdljelld, on nimittdin lciydettAvissd taeltd.
Tistii syystd on luonnollista, ettd <kveenimonumentti> pystytetddn Vesisaareen.
Aloite monumentin pystyttdmiseksi tehtiin sekin

Vesisaaressa muutama vuosi sitten erd"itten kult.
tuurista ja historiasta kiinnostuneitten henkllcjltten
toimesta. Rahakerd.ys kaynnistettiin, josta saatlln
kaikkiaan n. 10000Nkr., mikd summa on pankkitllilld kd.ytettd.vdksi kyseiseen tarkoitukseen. Slttemmin norjalals-suomalainen
yhdistys Veslsaaressa on ottanut hoitaakseen asian, joka on edistynyt
niin pitkdlle, ettd. kuvanveistd,jii Ensio Seppd.nen
Kemistd, Suomesta, on saanut valmiiksi monumentin kipsimallin. Monumenttiluonnos on hyvi.ksytty.
On selvda, ettei kysymyksessd ole ykslnomaan
Vesisaarta koskeva hanke. On tarkoituksena, ettd
nronum t:ntti tulee olemaan muistomerkkind. Ruijaan
suuntautuneen siirtolaisuuden vaiheilta. Nd.in td.std
tuleekin koko Ruijan asia. Jopa niinkin, ettd asia
koskee huomattavasti Pohjoiskalottia yleensri.. Tdta taustaa vasten on <Finnmark fylkesutvalg>,
Vesisaaren kunta ja norjalais-suomalainen yhdist]rs Vesisaaressa asettanut toimikunnan, joka on
kokoonpantu allekirjoittaneista. Toimikunnan tehtd.vd.ndon viedd asiaa eteenpdin sen lopulliseen ratkilisuullsir.
\4orrrrrncntinon arvioitu maksavan n. 360000Nkr.
jer, l'alloituksen on suunniteltu jd.rjestyvdn siten,
ettd Ruijan liini,
Vesisaaren kunta ja Pohjois.
maiden kulttuurirahasto ovat suurimmat avustajat. Rahoitussuunnitelma edellyttdd, ettd yli 100000
Nkr. kerdtddn eri laitoksilta, jd,rjestciiltd., kunnilta
.ine Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa.
Monumenttikomitea
ottaa ndin ollen vapauden
pyytda TeiltC" avustusta, suurta tai pient6. Mahdollinen raha-avustus pyydetddn ldhettd.mdri.nosoit.
teeseen: OsL-Finnmark Sparebank, 9800 Vadsci, tiIille (Innvandrermonument>. Olemme kiitolliset,
mikali teette ratkaisunne niin pian kuin mahdollis"
ta ja ilomoitatte tuloksesta mieluiten vuoden loppuun mennessd osoitteella: Utvalget for Innvandrermonumentet. v/maaherra Anders Aune, 9800Vadsri.

Vadsii-Vesisaari lokakuulla 1975
Siirtolaismonumenttitoimikunta :
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