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   Esipuhe

Tämän tutkimuksen juuret ovat 1980-luvun puolella. Tuolloin etsiskelin sivu-
laudaturtyöni aihetta. Sattumalta kävin Yorkin yliopiston vierailevan luennoit-
sijan Varpu Lindströmin siirtolaishistorian kurssilla. Siellä kävi ilmi, ettei itä-
suomalaista siirtolaisuutta ole tutkittu juuri lainkaan. Niin syntyi ensin laudatur-
työ, sitten lisensiaattityö ja nyt lopulta väitöskirja.

Suurimman avun kommenttien, neuvojen ja kritiikin kautta olen saanut työni
ohjaajalta professori Antero Heikkiseltä. Sen lisäksi haluan kiittää työni tarkas-
tajaa professori Auvo Kostiaista uusista näkökulmista tutkimukseeni. Myös vt.
professori Tapio Hämysen kommentit ovat olleet korvaamattomia.

Kanadassa minua ovat tukeneet erityisesti professorit Varpu Lindström ja
Börje Vähämäki. Heiltä olen saanut niin tutkimuksellista kuinmateriaalistakin
apua. Tutkimukseni tekeminen olisi ollut mahdotonta ilman suosiollisia isäntä-
perheitäni – Hilja ja Karl Lindströmiä Torontossa, Gösta ja Ellen Edvardssonia
Ottawassa, Peter ja Arja Mäkilää Thunder Bayssa sekä Veikko Pajusta Vancou-
verissa. Lisäksi myös Agricolan seurakunta Torontossa ansaitsee kiitoksen
tuestaan.

Suurimmassa kiitollisuudenvelassa olen niille itäsuomalaisille siirtolaisille,
jotka kertoivat minulle elämäntarinansa. Tietojentallentaminen tapahtui viime
hetkessä, sillä monet heistä ovat jo edesmenneitä.

Myös Suomessa monet henkilöt ovat edesauttaneet tämän tutkimuksen teke-
mistä. Heistä haluaisin kiittää erityisesti professori Heikki Kirkistä ja dosentti
Olli Kaikkosta.

Monet tahot ovat mahdollistaneet tämän tutkimuksen toteuttamisen taloudel-
liset puitteet. Kansainvälisen henkilövaihdon keskusta saan kiittää siitä, että
pääsin kymmenen kuukauden aineistonkeruumatkalle Kanadaan. Työtäni ovat
tukeneet myös Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto ja Karjalaisen Kulttuurin Edis-
tämissäätiö. Työnantajaani Tervon kuntaa tahdon kiittää lukuisista opintova-
paistani. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa kiitän tutkimukseni julkaisemisesta.

Miestäni Arto Hujasta haluan kiittää kaikesta tuesta, jonka olen häneltä saa-
nut. Olen myös kiitollinen poikani Tatun hyvistä unenlahjoista, jotka mahdol-
listivat tutkimuksen tekemisen hoitovapaan aikana. Isääni Kaarlo Kettusta kii-
tän niin taloudellisesta kuin henkisestäkin avusta.

Tervossa 31.7.2000

Eija Kettunen-Hujanen
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   Prologi: Maunon tarina1

Siirtolaisilla on jokaisella oma tarinansa. Tyypillistä keskivertosiirtolaista ei ole
olemassakaan. Suurimmasta osasta ei tiedetä muuta kuin saapumisaika ja ehkä
sirpale elämäntarinasta. Tässä kuitenkin yksi kokonainen tarina, joka sisältää
monille muuttajille tuttuja kokemuksia:

Mauno oli kotoisin Kainuun maaseudulta. Muuttaessaan hän oli 37-vuotias
ja kotiin häntä jäivät odottamaan raskaana oleva vaimo ja neljä lasta. Matkan
tarkoituksena oli ansaita tarpeeksi rahaa, että velkaisen maatilan voisi lunastaa
omaksi. Muutto ajoittui loppukesään 1929.

Mauno matkusti ensin Kajaanista Helsinkiin ja sieltä Kööpenhaminaan, josta
jatkoi junalla halki Tanskan Jyllantiin. Matka jatkui laivalla Southamptonin
kautta Montrealiin.

Mauno oli ollut Kanadassa aiemmin 1915. Moniin muihin siirtolaisiin verrat-
tuna hänellä oli etulyöntiasema, koska hän osasi englantia ja toimi muille suo-
malaisille tulkkinakin. Hän matkusti jo aiemmalta siirtolaisajaltaan tuttuun työ-
hön, kaivokseen. Mauno pääsi syyskuussa 1929 Sudburyyn, Froodin nikkeli-
kaivokseen, sementinvalutöihin. Hän harjoitti kielitaitoaan edelleen kieli-
koulussa. Suomessa hän oli saanut oppia kansanopistossa.

Mauno pyrki muiden suomalaisten joukkoon, kuten yleensä kaikki suomalai-
set. Asunnon hän oli löytänyt suomalaisten omistamasta ”poortitalosta” eli
täysihoitolasta. Siellä saattoi keskustella omalla äidinkielellään ja lukea suo-
menkielisiä sanomalehtiä sekä saada kotoista ruokaa.

Ei kestänyt kauaakaan, kun suuren laman vaikutukset alkoivat näkyä Mau-
non elämässä. Maaliskuussa 1930 työviikko muuttui viisipäiväiseksi ja palkka
tietenkin aleni. Kaikesta huolimatta hän yritti lähettää vaimolleen velkojen
maksuun rahaa 35-70 dollaria kuussa. Viides lapsi syntyi Suomessa toukokuus-
sa 1930. Kun Maunon tulot vähenivät, hänelle ei jäänyt omia säästöjä, vaan hän
yritti lähettää kaiken kotiin.

Ensimmäisen kerran Mauno jäi työttömäksi marraskuussa 1930. Hän joutui
lainaamaan rahaa ylläpitoonsa. Hän pääsi kuitenkin pian takaisin “mainiin” eli
jo seuraavan vuoden alusta, mutta työtä riitti vain neljäksi päiväksi viikossa,
joten palkalla voi vain häthätää elää, mutta säästöön rahaa ei jäänyt. Mauno
muutti asumaan maalle, Long Lakelle, koska siellä asuminen oli halvempaa.

Mauno alkoi kärsiä toukokuussa 1931 reumatismista, mikä ei edistänyt työn-
tekoa. Yleinen kurjuus sai hänet vihaamaan silloisia vallanpitäjiä. Syyskuussa
1931 palkkoja laskettiin edelleen. Hän teki asuinpaikallaan, farmilla, töitä kor-
vaukseksi asunnostaan (esimerkiksi korjasi sementtikellarin). Kaivostöitä riitti

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Tiedot saatu Mauno X:n ja hänen vaimonsa kirjeenvaihdon kopiosta valtameren yli,
omaisten toivomuksesta oikeaa nimeä ei ilmoiteta.
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vain muutamaksi päiväksi viikossa. Kaiken lisäksi hän joutui muuttamaan kau-
punkiin asumaan työvuorojensa vuoksi marraskuussa 1931, joten kulut kasvoi-
vat uudelleen. Samaan aikaan rahavaikeudet kotitilalla Suomessa alkoivat käy-
dä ylitsepääsemättömiksi.

Kehitys johti siihen, että kun Mauno joutui työttömäksi lokakuussa 1932,
velkaa kotimaassa ei voitu hoitaa. Kotitila pakkohuutokaupattiin saatavien
vuoksi. Mauno pyrki elättämään itseään välillä metsätöissä, joissa palkka oli
lähes olematon. Sielläkin töitä oli tiedossa vain muutamaksi kuukaudeksi ker-
rallaan.

Vuoden 1933 alussa Mauno sai tilapäistä työtä entisestä kaivoksestaan
Sudburysta, mutta palkka oli romahtanut. Työn luonnekin oli muuttunut;
Maunon piti porata käsin tai luoda malmia hevosen vetämään rekeen. Samaan
aikaan Maunon vaimon terveys alkoi pettää ja lapset kirjoittivat isälleen: ”Tule
pois kiireen vilkkaa, sillä äiti ei jaksa”. Maunolla ei kuitenkaan ollut tarpeeksi
rahaa kotimatkaa varten. Hän joutui taas työttömäksi ja yritti etsiä töitä kesällä
1933 Pohjois-Ontariosta ja Quebecista. Vaimon kirjeiden sävy alkoi käydä epä-
toivoisen uhkaavaksi: ”Katso, että ensi kuussa ukin muuttaessa joukkonsa kans-
sa Kajaaniin olet jo kotona, muuten vien lapset kunnantalolle.”

Mauno yritti saada matkarahoja jopa poimimalla mustikoita. Hän matkusti
epätoivoisesti työn perässä ”piittaamalla” tavarajunissa, mutta poliisit ajoivat
ylimääräiset matkustajat pois vaunuista, joten liikkuminen oli varsin epävar-
maa. Lopulta hän kuitenkin pääsi metsätyöhön Tionagaan.

Kesällä 1934 Mauno pääsi jälleen kaivostöihin Bissettiin, Manitobaan, työn-
johtajaksi. Hän oli kuitenkin päättänyt tulla takaisin kotiin, sillä ”ei tämä ole tai-
vas eikä paratiisi siirtolaiselle, kun se ei voi olla sitä omille kansalaisilleen-
kaan”. Työ kaivoksessa muuttui entistä raskaammaksi: ”Työtä saa tehdä niin,
että on silmät nurinpäin päässä”. Edelleen hän lähetti rahaa Suomeen, vaimonsa
sanojen mukaan suunnilleen saman verran kuin asemapäällikkö ansaitsi Suo-
messa.

Heinäkuussa 1935 Mauno joutui leikkaukseen Winnipegissä. Edelleen hän
vaelsi kohti Edmontonia ja vielä itään Val d´Oriin. Tämä tiesi yli 1600 mailin
”piittausmatkaa”. Hän oli jonkin aikaa töissä Val d´Orin kaivoksessa, jossa sai-
rastui paiseisiin, mutta sai säästettyä niin paljon rahaa, että pääsi jouluksi kotiin
vuonna 1935. Jäljelle jääneet velat saatiin maksettua ja Mauno siirtyi tuttuun
työhön kaivokseen Outokumpuun.

Maunon siirtolaistarina on tyypillinen siinä, että hän työskenteli raskaalla
kaivosalalla, ruumiillisessa työssä ja joutui kiertämään laman takia työn peräs-
sä. Kielitaito kuitenkin erotti hänet tavallisesta suomalaisesta siirtolaismiehestä.
Maunon siirtolaismatka on myös selviytymistarina, koska hän kesti laman pai-
neen ja pystyi palaamaan Suomeen; tosin ei viljelemään omaa maata, kuten oli
haaveillut.
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   Johdanto

Elinolot Suomessa ja Itä-Suomessa autonomian ajan lopulla

Suomen kehityksen tulevan suunnan ratkaisi vuoden 1918 sodan lopputulos.
Tsaarinaikaisen järjestysvallan romahtaminen syksyllä 1917 Venäjän vallanku-
mouksen seurauksena antoi kipinän sodan syttymiselle. Samoin sosiaaliset vas-
takohdat kärjistyivät. Vuoden 1919 hallitusmuodossa näkyy ensimmäisen maa-
ilmansodan lopputulos ja ympärysvaltain painostus – monarkian sijasta siirryt-
tiin tasavaltaiseen hallitusmuotoon. Vallan painopiste siirtyi keskiviivan oikeal-
le puolelle. Vasemmiston poliittinen vaikutusvalta väheni koko 1920- ja 1930-
lukujen ajan.1

1918 toteutettiin torpparivapautus ja 1924 ns. Lex Kallio eli maanhankinta-
laki. Vuosina 1922–23 keskustan ja oikeiston vastakohtaisuus alkoi heikentyä
ja tunnuslauseeksi tuli porvarillinen yhteistoiminta. Voimakkaimmin kallisti
vaakaa oikealle eniten edustajanpaikkoja hallitsevassa porvarillisessa puoluees-
sa, Maalaisliitossa, tapahtunut sisäinen siirtymä. Oppisivistyneistö ja maanvil-
jelijät lähenivät toisiaan. Sitä vauhdittivat taloudelliset luisumat: virkamiesten
reaalipalkkataso pysyi ennallaan tai suorastaan alentui ja muista valtion tuki-
toimenpiteistä hyötyvät maanviljelijät elivät kulta-aikaansa. Väliryhmänä oli se
osa pienviljelijöitä, joka koostui entisistä maanvuokraajista. He olivat lunas-
taneet viljelemänsä tilukset omikseen huokeasta hinnasta ja päässeet osalliseksi
maatalouselinkeinon lihavista vuosista. Ryhmän poliittisessa asennoitumisessa
tapahtunut muutos jäi vähäisemmäksi kuin oikealla oli odotettu ja vasemmalla
pelätty. Työväen piirissä vaikutti autonomian ajan lopulla peritty luokkatais-
teluideologia ja sen ohella vuoden 1918 hävityn sodan aiheuttama katkeruus.2

Oikeistosuuntaus leimasi Suomen poliittista järjestelmää aina 1930-luvun
loppuvuosiin saakka. Tasavaltalaisessa hallitusmuodossa painotettiin vahvaa
toimeenpanovaltaa. Maalaisliitto vahvisti asemiaan itä- ja pohjoissuomalaisten
maanviljelijöiden keskuudessa ja sai uusia kannatusalueita Lounais-Suomesta,
missä torppien itsenäistäminen oli vaikuttanut eniten. Sosiaalidemokraatit me-
nettivät maaseutukannatusta sosialistiselle työväenpuolueelle erityisesti Itä- ja
Pohjois-Suomessa.3

Yhteiskunnalliset erot syntyivät Suomessa omaisuuden, koulutuksen, amma-
tin, tulojen, kielen, sukupuolen, perheolojen ja asuinpaikan mukaan. Maassa oli
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○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ylikangas, 1986, ss. 161,168,170–171
2 Ylikangas, s. 180 ja Suomen poliittinen historia 1905–1975, 1980, Jutikkala, ss. 146–147 ja

194–196.
3 Suomalaiset, 1985, Alapuro, ss. 97–98.
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kolme suurta sosiaaliryhmää, maatyöläiset, talonpojat sekä kaupunkilais- ja
sekatyöväestö. Niiden yhteinen osuus väestöstä oli 88 prosenttia.4

Maailmansotien välisenä aikana teollisuus alkoi työllistää maatalouden työ-
voimareserviä. Suomessa tultiin vasta nyt vaiheeseen, jossa muut Pohjoismaat
olivat olleet jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Teollisuuden kasvu oli eu-
rooppalaisittain huippuluokkaa. Muuttoliike kaupunkeihin kiihtyi 1920- ja
1930-luvulla, ja maatalousväestön vähenemiseen vaikutti myös syntyvyyden
jatkuva aleneminen. Maatalouden ulkopuolisen väestön määrä kasvoi maail-
mansotien välisinä vuosikymmeninä koko Euroopassa yhdellä, mutta Suomes-
sa kahdella kolmanneksella. Maataloustuotannossa pyrittiin voimakkaasti oma-
varaisuuteen. Kauden lopulla teollisuuden osuus kokonaistuotannosta oli pal-
jon suurempi kuin maatalouden, vaikka maatalous työllisti edelleen yli puolet
ammatissa toimivasta väestöstä. Suomi oli yhä agraarinen maa, joka kuitenkin
teollistui ja vaurastui suhteellisen nopeasti.5

Talonpojat eivät olleet sosiaalisesti lainkaan yhtenäinen joukko, mutta silti
maanomistus takasi varmana pidetyn toimeentulon ja suojasi kasvavan maa-
työväen kilpailulta. Ammatillisesti lähinnä talonpoikaa oli torppari, joka oli
myös maanviljelijä.6

Maalaisväestön omistamaton puolikas eli maatyöläiset jakaantui ammatilli-
siin alaryhmiin paikallisten olojen, perheolojen ja iän perusteella. Nimikkeet
torppari, muonamies, renki, itsellinen ja loinen eivät oikeastaan kerro mitä ih-
minen teki, vaan miten hänet oli palkattu ja miten hän asui.7

Kasvaessaan maatyöväestö oli perheellistynyt. Samalla se oli eriytynyt talon-
pojan taloudesta ja muuttunut siten irralliseksi palkkatyöväeksi tai torppareiksi.
Juuri tämä ilmiö oli synnyttänyt ajatukset, puheet ja pelot ”tilattomien tulvasta”
ja sen aiheuttamasta sosiaalisesta vaarasta.8

Itsenäinen viljely ja etenkin itsenäinen pienviljely lisääntyivät kansalaisso-
dan jälkeisinä vuosikymmeninä. Tämä oli maanomistusolojen päämuutos.
Vuodesta 1910 toisen maailmansodan alkuun maanomistajien määrä liki kak-
sinkertaistui. Torpparit katosivat lähes kokonaan. Torpparivapautuksella ja
muilla uudistuksilla pyrittiin välttämään uutta vallankumouksellista ristiriitaa.
Torpparit ja mäkitupalaiset saivat lunastaa viljelemänsä tilukset omikseen ja
maataloustyöläisille tuli mahdolliseksi lunastaa maata asutustarkoituksiin. Maa
muuttui markkinoiden kohteeksi. Maailmansotien välisenä aikana maatalouden
yhdentyminen muuhun kansantalouteen kiihtyi ja talonpojan riippumattomuus
väheni. Uudisraivaus, väkilannoitteiden ja maanviljelyskoneiden hankkiminen
sekä sähkön käyttö eivät olleet mahdollisia ilman investointeja. Ne taas riippui-
vat yksityisestä pääomasta. Talollisten ja metsäteollisuuden menetykset alkoi-
vat katovuonna 1928, vuotta ennen kansainvälisen laman puhkeamista. Maata-

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Itsenäistymisen vuodet 1917–1920. 3., 1992, Haapala, ss. 61, 64.
5 Suomalaiset, 1985, Alapuro, ss. 78–80.
6 Itsenäistymisen vuodet. 3., 1992, Haapala, s. 64.
7 Ibid.
8 Ibid.
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loustyöläiset pysyivät koko maailmansotien välisen ajan työväenluokan suu-
rimpana ryhmänä. He olivat huonoimmin palkattua työväkeä, mutta heidän ase-
maansa helpottivat hieman sekä teollistuminen, joka alkoi vetää työväkeä pois
maataloudesta, että mahdollisuus lunastaa maata asutustarkoituksiin. Kaikista
väestöryhmistä pienviljelijöillä, maataloustyöläisillä ja metsätyöläisillä oli yh-
täläiset ja samalla kehnoimmat asuinolot. Maataloustyöläiset ja osa pien-
viljelijöistä muodostuivat vähitellen elintasoltaan yhtenäiseksi ryhmäksi.9

Maaseudun vanha vakaus oli mennyt. Väkeä muutti pois, viljelijä paini
rahanpuutteen kanssa ja torpparin elämää painoi epävarmuus. Sosiaaliset erot
olivat kasvaneet ja luokkaraja oli myös politisoitunut. Lääkkeeksi epävarmuu-
teen tarjottiin ihmisten sitomista maahan. Maataloudessa työskenteli ainakin
1,1 miljoonaa ihmistä eli noin 70 prosenttia koko työvoimasta.10

Joka toisen tilan peltoala oli alle kolme hehtaaria. Niistä ei voinut saada pää-
asiallista toimeentuloa. Pikkutiloista viidesosa oli itsenäisiä, 15 prosenttia torp-
pia ja 65 prosenttia ns. mäkitupia. Mäkitupalaisiin kuului monenlaista väkeä,
tilan vakinaisia työläisiä, tilanomistajan sukulaisia, metsä- ja sekatyöläisiä sekä
eräillä paikoilla myös teollisuustyöväkeä. Maataloustuotannon kokonaisuuden
kannalta nämä pikkutilat olivat merkityksettömiä.11

Kaikkialla Suomessa pienviljelijäväestö oli selvänä enemmistönä. Itä- ja
Pohjois-Suomessa omistus keskittyi hyvin voimakkaasti pikkutiloihin; itäisissä
lääneissä 85 prosenttia tiloista oli pinta-alaltaan alle 10 hehtaaria ja 98 prosent-
tia alle 25 hehtaaria.12

Pohjois-Savossa pikkutilojen ja irtaimen väen osuus oli suuri, mutta niiden
vastapainona ei ollut suurtiloja. Kaskeamisen loppuminen oli suuresti lamautta-
nut alueen maataloutta. Uusia mahdollisuuksia olivat maidon, voin ja puun
myynti. Astetta köyhemmäksi maatalous muuttui Etelä-Savossa ja Itä-Suomes-
sa, missä ei ollut peltoviljelyn perinnettä, mutta kaskiajalta periytyi suuri maa-
talousväestö. Tilakoko oli keskimäärin pieni ja ns. irtonaisen väestön määrä
suuri. Tosin Kymenlaakson ja Viipurin kulutuskeskukset tarjosivat uusia toi-
meentulomahdollisuuksia. Myös muuttoliike Helsinkiin oli Savosta runsasta.13

Autonomian aikana Itä-Suomesta muutettiin pääasiassa Venäjälle. Esimer-
kiksi 1900 kuhmolaisia asui Amerikassa 40, mutta Venäjällä peräti 698. Tosin
amerikansiirtolaisuus oli voittamassa alaa joissakin muissa kunnissa. Samana
vuonna suomussalmelaisia oleskeli Amerikassa 107, mutta Venäjällä vain 25.14

Kuhmossa ns. Riian-kuume oli ensimmäinen askel Venäjälle suuntautumisessa.
1830-luvun alussa muuallakin Pohjanmaalla oli saman kuumeen tartuttamia.
1832 Venäjälle lähti jo 118 kuhmolaista. Päätökset lähteä viljelemään maata
Riian seudulle tehtiin lyhyen harkinnan jälkeen. Toinen oli tilanne silloin, kun
ahdingosta selviytymisen keinoksi nousi mieleen lähtö Venäjän Karjalaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Suomalaiset, 1985, Alapuro, ss. 80–86.
10 Itsenäistymisen vuodet. 3., 1992, Haapala, ss. 37, 38.
11 Haapala, 1995, s. 80.
12 Itsenäistymisen vuodet, 3., 1992, Haapala, s. 39.
13 Haapala, 1995, s. 85.
14 Tiedot saatu professori Antero Heikkiseltä.
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Kuhmolaisten muuttajien kohteena 1830-luvulla oli muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta Aunuksen Karjala. Aunuksen lähimpään kylään Miinoaan oli
vain muutaman peninkulman matka.15 Kainuulaiset vaelsivat Olonetskin ku-
vernementtiin eli Aunukseen myös 1860-luvulla sankoin joukoin, jossa he joko
saivat töitä tai kiersivät ympäriinsä kerjäämässä jopa vuosikausia.16

Myös Pohjois-Karjalan pohjoisosista käytiin töissä Aunuksen puolella.
Aunuksessa oli työtä tarjolla niin maatalouden kuin teollisuudenkin palveluk-
sessa. Matkaa voitiin jatkaa myös Pietariin.17

Itäsuomalaisten Pietari-suhteet alkoivat väkivaltaisissa merkeissä. Venäläiset
valjastivat kaupungin rakentamiseen osa niistä tuhansista vangeista, jotka he
kaappasivat Suomesta Suuren Pohjan sodan taisteluvuosina. Vuosina 1826–
1890 Suomesta Pietariin muuttaneista henkilöistä kaksi kolmesta oli lähtöisin
joko Viipurin, Kuopion tai Mikkelin lääneistä. Muutto keskittyi rajapitäjiin.
Liperin, Ilomantsin ja Pielisjärven kihlakuntien maalaiskunnista kotoisin olleet
edustivat Kuopion läänin Pietariin muuttajista yhteensä lähes kahta kolmas-
osaa.18

Työväenluokka kasvoi 1920- ja 1930-luvuilla varsin nopeasti. Laajeneminen
perustui oleellisesti viennin voimakkaaseen lisääntymiseen. Vienti puolestaan
pohjautui puu- ja paperituotteisiin. Tekstiili- ja metalliteollisuus sen sijaan tuot-
tivat pääasiassa kotimarkkinoille. Teollisuuden kasvusta huolimatta työväestön
palkat pysyivät kansainvälisesti katsoen alhaisina. Työväenluokan asemaan
vaikutti kaksi tärkeätä seikkaa: sen poliittinen heikkous ja suuri maatalous-
proletariaatti, joka koko ajan oli olemassa teollisuustyöläisten vara-armeijana.
Sodan jälkeisessä Suomessa työväenliike pystyi vaikuttamaan vain heikosti
työläisten asemaan. Työehtosopimusjärjestelmä ei vielä päässyt kehittymään,
vaan sopimukset tehtiin yksilö- ja työpaikkakohtaisesti. 1920-luvun puolivälin
jälkeen aktiivisimmillaan ollut Suomen Ammattijärjestö hajotettiin lapualais-
vuonna 1930. Ammattiyhdistysliikkeen heikkous näyttää olleen yhteydessä
teolliseen ekspansioon. Suomen nopeaan teolliseen kasvuun maailmansotien
välisinä vuosikymmeninä vaikutti osaksi alhainen palkkataso, joka mahdollisti
vientiteollisuuden hyvän kansainvälisen kilpailukyvyn. Toisaalta alhaiset pal-
kat supistivat kotimaista kysyntää, mutta niitä pidettiin välttämättöminä vienti-
teollisuudelle. Kansa oli jakautunut poliittisesti. Se ei vain äänestänyt omia
puolueita, vaan paljolti urheili, luki, harrasti musiikkia ja näytteli omissa
erillisissä järjestöissään.19

Käsityöntekijät olivat jo menettäneet ammattikuntansa tuoman suojan. Suuri
osa käsityöstä oli pienteollisuutta, eikä erikoistunutta käsityötä. Uudenlaista
työläisaristokratiaa olivat sen sijaan valkokaulustyöläiset, kauppa-apulaiset ja
alemmat virkamiehet.20

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Heikkinen, 1997, ss. 121, 123, 127.
16 Engman, 1995, s. 76.
17 Heikkinen, 1997, s. 127; Itä–Suomi ja Pietari, 1997, s. 105.
18 Itä-Suomi ja Pietari, 1997, ss. 104, 105, 117.
19 Suomalaiset, 1985, alapuro, ss. 87–91.
20 Itsenäistymisen vuodet. 3., 1992, Haapala, s. 65.
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Kaksikymmentä- ja kolmekymmentäluvun taloudellisessa laajenemisvai-
heessa liikemiesluokka vahvistui. Se astui entistä selvemmin johtoon yhteis-
kunnassa ja syrjäytti ylintä virkamiehistöä perinteisestä johtoasemasta. Keskei-
set teollisuudenalat järjestäytyivät. Talouspoliittiset etujärjestöt syntyivät sa-
malla kaudella (Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto 1919 ja Suomen
Teollisuusliitto 1921). Huomattavimmista liikemiehistä kaksi viidennestä oli
lähtöisin ylimmästä kerrostumasta tai keskiluokasta ja kolmannes talonpoikien
joukosta. Ylimmän virkamiehistön taloudellinen asema järkkyi ensimmäistä
maailmansotaa seuranneen inflaation aikana. Sen sijaan ylimmän virkamies-
luokan sosiaalinen arvonanto ja tausta pysyivät korkeina.21

Keskiluokkaiset ryhmät kasvoivat sekä määrällisesti että suhteellisesti maail-
mansotien välisenä aikana. Nopeimmin lisääntyi toimihenkilöiden määrä. Teol-
lisuus alkoi merkittävästi kilpailla tyypillisten käsityöalojen kanssa. Eniten kas-
voivat puolustuslaitos, kunnallishallinto, terveydenhoito ja opetuslaitos. Kehi-
tys kuvaa keskiluokkaistumisen yhteyttä koulutukseen. Valtion toimenhaltijat
ja virkailijat olivat saaneet ”alempaa sivistystä”. Koulunkäynti oli tulossa entis-
tä tärkeämmäksi. 1921 tuli voimaan yleinen oppivelvollisuus. Koulutus ei laa-
jentuessaan enää toiminut väylänä yhteiskunnan ylimmille portaille samassa
määrin kuin ennen. Koulutus lisääntyi nopeammin kuin tila ylimmillä portailla.
Akateemisesti koulutetut alkoivat lähestyä keskiluokkaa. Ilmiö oli yleiseuroop-
palainen.22

Ammattitilasto osoittaa, että sosiaalinen rakenne oli vanhanaikaisella pohjal-
la: maatalousväestö oli määrällisesti hallitseva ja kaupunkilaiskeskiluokka oli
pieni. Suomalainen eliitti oli virkamiesvaltainen.23

Suomen valtamerentakainen siirtolaisuus

”Miksi suomalaiset jättivät isänmaan?”

Jätin siksi, koska tunsin
kotoiset aukiot liian rajoitetuiksi.
Jätin siksi, koska kotoinen kynnys
kohosi liian korkealle.
Jätin siksi, koska leipää
aina niukalti, nyt ei enää.
Odotin hyvää tulevaisuutta ulkona maailmalla,
siitä lähtien kun en ollut yöpuulla kotoisen kattoni alla.

Jätin varmistaakseni
turvatumman vanhuuden,
varustaakseni rakastavan äidin
onnellisemmalla iltakaudella.

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Suomalaiset, 1985, Alapuro, ss. 91–92.
22 Suomalaiset, 1985, Alapuro, ss. 93–94.
23 Itsenäistymisen vuodet. 3., 1992, Haapala, s. 65.
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Jätin, ei, ei kavaltajana
maalleni ja ihmisille monille.
Jätin, sillä sukulaiset houkuttelivat minut,
puute pakotti, hätä määräsi.

¤
Yhteistä on meidän saavuttamaton tarpeemme,
yhteistä lisäksi kyyneleemme.
Yhteistä myös häpeällisen rodun aiheuttamat
painostuksen tunteen pelkotilat.24

Ensimmäiset suomalaiset saapuivat Pohjois-Amerikkaan Ruotsin kautta. Ruotsi
sai hollantilaisten avulla kauppakomppanialleen tukikohdan Delaware-joen
alajuoksulta. Kauppa-asemaa kutsuttiin Uudeksi Ruotsiksi. Ensimmäiset asuk-
kaat tulivat sinne Ruotsista 1638. Ruotsin metsäseuduilla asuvia ns. Värm-
lannin suomalaisia, jotka olivat pahamaineisia metsien hävittämisen (kasken-
polton) takia, tuomittiin karkotettaviksi Uuteen Ruotsiin jo 1640. Tämä pakko-
siirtolaisuus oli kuitenkin vähäistä. Sen sijaan Värmlannin suomalaisten kes-
kuudessa syttyi amerikankuume 1640-luvun lopulla. Niinpä 1656 suomalaisia
tuli Uuteen Ruotsiin vähintään 92.25

Uusi Ruotsi siirtyi hollantilaisten haltuun 1656, mutta silti alueelle muutti
suomalaisia vielä 1660-luvullakin. Uuden Ruotsin asukkaista noin puolet oli
Värmlannin suomalaisia. Suomesta tulleita oli vain kourallinen. Suomalaiset
toimivat pääasiassa uudisraivaajina. Siirtokunnassa oli 1664 noin 600 asukasta,
jolloin Uusi Ruotsi siirtyi englantilaisten hallintaan ja siirtolaisuus Ruotsista
tyrehtyi. Koko 1600-luvun lopun ja 1700-luvun ajan oli suomalaisten siirtolai-
suus Pohjois-Amerikkaan pysähdyksissä.26

Varsinainen siirtolaiskuume tavoitti suomalaiset verraten myöhään. Kalifor-
nian kultakuumeen aikana vuoden 1850 tienoilla suomalaisia merimiehiä
karkaili Pohjois-Amerikan rannikolla purjehtineista laivoista ja osa merimie-
histä jäi pysyvästi Amerikkaan. 1870-luvun alussa siirtolaisuus paisui jo muuta-
min paikoin Oulun ja Vaasan läänissä todelliseksi joukkoilmiöksi. Siirtolaisuu-
desta tuli massailmiö lähes kaikkialla Oulun ja Vaasan lääneissä 1880-luvun
kuluessa. 1890-luvun alussa siirtolaisuus alkoi levitä jo sisämaahan muuallakin
kuin Oulun ja Vaasan lääneissä. Leviäminen pysähtyi, kun Yhdysvalloissa alkoi
1893 lamakausi: vasta vuoden 1900 tienoilla siirtolaisuutta alkoi esiintyä kaik-
kialta Turun ja Porin, Hämeen, Uudenmaan, Mikkelin, Kuopion ja Viipurin lää-
nien alueelta. Lähtevän siirtolaisuuden alueen laajeneminen Suomessa tapahtui
sysäyksittäin Amerikan talouselämän suhdanteiden tahdittamana.27

Siirtolaisuus levisi pohjoisesta etelään ja samoin rannikolta sisämaahan. Eu-
rooppalainen amerikansiirtolaisuus on jaettu siirtolaisten alkuperämaan ja siir-
tolaisuuden alkamisajankohdan perusteella vanhaan ja uuteen. Edelliseen on
luettu englantilaiset, irlantilaiset, saksalaiset, norjalaiset, ruotsalaiset ja tanska-

○ ○ ○ ○ ○ ○

24 Kolehmainen & Hill, 1985, ss. 16, 132. Ensimmäinen runo on kirjoitettu vuonna 1912.
25 Suomen siirtolaisuuden historia osa I., 1986, Kero, ss. 4–7.
26 Suomen siirtolaisuuden historia osa I., 1986, Kero, ss. 5–8, 16.
27 Suomen siirtolaisuuden historia osa I., 1986, Kero, ss. 16–20.
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laiset siirtolaiset, joita tuli Amerikkaan jo 1800-luvun puolivälin tienoilla hyvin
paljon. Uuden siirtolaisuuden maihin on luettu joukko Etelä-Euroopan maita,
kuten Italia ja Kreikka sekä Itä-Euroopan maita, kuten Puola, Itävalta-Unkari ja
Venäjä. Venäjään kuuluneen Suomen on useimmiten katsottu olleen osa uuden
siirtolaisuuden alueesta.28

Sukupolvi suomalaisia siirtolaisia oli muuttanut Yhdysvaltoihin ennen kuin
Kanadasta tuli varteenotettava vaihtoehto. Kanada mainosti itseään Suomessa
”Mahdollisuuksien maana” tai ”Viimeisenä ja Parhaana Läntenä”. Vuosisadan
vaihteeseen mennessä alkoi Yhdysvaltain puolella olla tarjolla yhä niukemmin
maata ja hinnat alkoivat kohota. Ilmaisia maita etsivien siirtolaisten oli pakko
muuttaa yhä pohjoisemmille seuduille ja viimein Kanadaan, jossa maata oli tar-
jolla vielä runsaasti. Monet suomalaiset myivät tilansa Minnesotan ja Michiga-
nin alueella Yhdysvalloissa ja muuttivat Kanadaan. Sinne muutti myös niitä
suomalaisia, joita länsirannikolla, Yukonissa ja lounaisissa osavaltioissa riehu-
va kultakuume oli ajanut eteenpäin. Eräät olivat vaeltaneet Kanadaan Alaskas-
ta, kun sen venäläinen osa oli myyty Yhdysvalloille. Noin 500 alaskansuoma-
laista muutti Brittiläiseen Kolumbiaan. 1891 Kanadan osuus suomalaissiirtolai-
sista oli vain yksi prosentti, mutta 1913 jo 17 %. 1901 Kanadassa asui 2 502
suomalaista (0,05 % väestöstä), mutta 1911 jo 15 497 suomalaista (0,22 % vä-
estöstä).29

1890 olivat vakiintuneet ensimmäiset suuremmat suomalaisyhdyskunnat
Brittiläiseen Kolumbiaan, preerioille ja Pohjois-Ontarioon. 1911 noin 56 %
suomalaisista asui Ontariossa, 24 % preerioilla ja 18 % Brittiläisessä Kolum-
biassa. Brittiläiseen Kolumbiaan ja preerialle siirtyi siirtolaisia suoraan Suo-
mesta vähän. He muuttivat ajan mittaan Ontariosta tai Yhdysvalloista.30

Ontarion alueelle tulivat ensimmäiset suomalaiset töihin Wellandin kanaval-
le 1820-luvun lopulla. Siirtolaisuus Thunder Bayhyn (Port Arthur ja Fort Wil-
liam) alkoi 1860-luvulla ja nousi 1880-luvulla, kun monet suomalaiset Minne-
sotasta, Wisconsinista ja Ylä-Michiganista muuttivat Thunder Bayn rautatie-
rakennuksille. Maanviljelijät voivat saada elantonsa, jos tekivät myös tilapäis-
töitä esim. metsissä. Thunder Bayn alueella asui noin parituhatta suomalaista
ennen ensimmäistä maailmansotaa. Toronton suomalaisyhteisön perusti Jaakko
Lintala-niminen räätäli 1887.  1911 Torontossa asui 648 suomalaista.31

Vanhin suomalainen preeriayhdyskunta syntyi 1880-luvun lopulla New
Finlandiin, Saskatchewaniin. Turtle Lake sai ensimmäiset suomalaiset 1908 ja
Rock Point 1910. Brittiläisen Kolumbian kuuluisin varhainen yhdyskunta oli
Matti Kurikan 1901 perustama utopistissosialistinen Sointula. Chase Riverin ja
Nanaimon alueella asui vuosina 1885–1890 jo 21 suomalaista ja Ladysmithissä
kymmenen.32

○ ○ ○ ○ ○ ○

28 Ibid.
29 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 11 ja Raivio, 1975, ss. 11–14 sekä Jalava, 1983, s. 11.
30 Lindström.Best, 1985, ss. 6–8 ja Suomen siirtolaisuuden historia osa I., 1986, Kero, s. 144.
31 Varjo, 1985, s. 88 ja Martin, 1982, ss. 19–21 sekä Lindström-Best, 1979, ss. 9–12 ja Raivio,

1975, s. 120.
32 Lindström-Best, 1985, ss. 6–8 ja Canadan Uutiset (CU) 9.4.1925.



16     J O H D A N T O

Suomalaisten siirtolaisuus Kanadaan muodostuu pääasiassa kolmesta muut-
toaallosta, joista ensimmäinen vei siirtolaisia vuosina 1900–1914, toinen 1920-
luvulla ja kolmas 1950-luvulla. 1900-luvun kolmena ensimmäisenä vuosikym-
menenä lähes 60 000 suomalaista saapui Kanadaan.33

Jo varhaisimman siirtolaisuuden aikana Kanadassa asui itäsuomalaisia. Esi-
merkiksi David Jeremias Kautonen, joka oli syntynyt Kerimäellä 1846 tuli Ka-
nadaan 1888 ja perusti New Finlandin.  Suurin osa itäsuomalaisistakin tuli Ka-
nadaan Yhdysvaltojen kautta. Esimerkiksi 1895 muutti Yhdysvalloista Toron-
toon räätäli Mikkonen Hyrynsalmelta. Tyypillinen siirtolainen oli myös Matti
Sirkka, joka syntyi 1881 Rautalammilla ja saapui Copper Cliffiin 1902. Sirkka
asui ensin Pennsylvaniassa, mutta muutti Kanadaan, koska Canadian Copper
Companyn eli Kuparikomppanian vastaperustettu soittokunta tarvitsi soittajia.
Matin veljet Juho ja Aukusti liittyivät samaan soittokuntaan. Ammatiltaan Sirk-
ka oli putkiasentaja. Hän oli töissä ”Kuparikomppaniassa” 43 vuotta.34

Tutkimustehtävä ja lähteet

Ilmeisesti tutkituin siirtolaisryhmä Pohjois-Amerikassa ovat irlantilaiset. Tämä
onkin luonnollista, kun otetaan huomioon irlantilaissiirtolaisten suuri määrä ja
heidän vaikutuksensa amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Heidän siirtolaisuutensa
keskittyi kuitenkin pääasiassa kaupunkeihin, joten he poikkesivat huomattavas-
ti suomalaisista. Siksi olenkin vain satunnaisesti viitannut heihin, lähinnä
”Emigrants and exiles”-teoksen tietoihin pohjautuen. Samoin Brittein saarilta
Pohjois-Amerikkaan suuntautunutta siirtolaisuutta olen käyttänyt vain vertailu-
pohjana suomalaissiirtolaisten asemalle esimerkiksi Tappan Berthoffin tutki-
muksen kautta.

Suomalaisten kohtaloille läheisempiä vertauskuvia ovat antaneet skandinaa-
vista siirtolaisuutta käsitelleet tutkijat Brian Lowell ja Janet Rasmussen. Näi-
denkin lähteiden käyttöä on tosin haitannut niiden keskittyminen Yhdysvalto-
jen historiaan.

Siirtolaisten yleistä sijoittumista työelämään on tutkittu aiemmin varsinkin
poliittiselta kannalta (Donald Avery, Mauri Jalava ja Auvo Kostiainen). Samoin
tutkimusta on tehty eri paikkakuntien asutuksesta ja siirtolaisten ammatti-
jakautumisesta näissä yhdyskunnissa, esimerkkinä mainittakoon Ahti Tolvasen
tutkimukset Thunder Baysta. Varpu Lindström-Best puolestaan on perehtynyt
perusteellisesti suomalaisten siirtolaisnaisten elämään Kanadassa. Paluumuu-
ton tutkijoista merkittävin on Keijo Virtanen, jonka teos ”Settlement or Return”
kertoo osittain myös itäsuomalaisista paluumuuttajista.

Itäsuomalaiset olen valinnut tutkimuskohteekseni, koska heidät on yleensä
unohdettu Pohjanmaan siirtolaisuuteen keskittyvissä tutkimuksissa, kuten

○ ○ ○ ○ ○ ○

33 Raivio, 1975, ss. 111–114.
34 Mattson-Schelstraefe, 1982, ss. 9–11 ja 155–156 ja Rauanheimo, 1930, s. 218 sekä Raivio,

1979, s. 252.
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Anna-Leena Toivosen perusteellisessa tutkimuksessa eteläpohjalaisesta siirto-
laisuudesta. Viipurin lääni olisi ollut hyvin mielenkiintoista saada mukaan tar-
kasteluun, mutta se oli käytännön syistä mahdotonta. Viipurin mukaanotta-
minen laajentaisi kohtuuttomasti aineistoa ja toisi tutkimukseen liikaa hetero-
geenista ainesta. Kainuu ja Savo sekä Pohjois-Karjala ovat yhteiskuntaraken-
teeltaan yhteneväisempiä.

Lähtökohtanani on seurata yksilöiden uran kehittymistä Kanadassa verrattu-
na yksilöiden sosiaaliseen asemaan Suomessa. Toisena päätutkimuskohteenani
on itäsuomalaisten jakautuminen eri ammatteihin. Miesten osalta päähuomio
kiinnitetään maatalouteen, metsätyöhön ja kaivosteollisuuteen. Naisten työelä-
mään sijoittumisen tarkastelu painottuu kotiapulaisen ammattiin. Yhtenä tutki-
musongelmana on myös avioparien sijoittuminen työelämään, missä määrin se
oli mahdollista ja millä paikkakunnilla. Tarkoituksenani on selvittää myös,
saivatko itäsuomalaiset siirtolaiset kerätyksi pääomaa Kanadassa tulevaisuut-
taan varten ja kuinka he tämän mahdollisen pääoman käyttivät – investoitiinko
se maahan tai yritykseen vai palattiinko Suomeen. Aina kun se vain saatavien
tilastotietojen avulla on mahdollista, pyrin vertailemaan itäsuomalaisten työelä-
mään hakeutumista muihin suomalaisiin, samoin kuin toisiin kansallisuuk-
siinkin, erityisesti skandinaaveihin ja toisaalta englanninkielisiin muuttajiin,
koska pohjoismaalaisten muuttajien tausta oli suhteellisen samankaltainen ver-
rattuna suomalaisiin ja toisaalta englanninkieliset saattoivat helpommin saavut-
taa dominoivan aseman työmarkkinoilla.

Pääjako keskittyy toisaalta maaseutuammatteihin ja toisaalta kaupungeissa
harjoitettuihin ammatteihin. Pyrin myös määrittelemään, miten eri sukupuolet
sijoittuvat eri aloille ja alueille Kanadassa.

Olennaisena osana työelämän tarkasteluun kuuluu myös työttömyys. Tarkoi-
tuksenani on selvittää, miten laajasti se koski itäsuomalaisia siirtolaisia ja oliko
siinä eroja muihin kansallisuuksiin verrattuna. Vertailen kaupungeissa ja maalla
asuneita keskenään, samoin eri ammattikuntia sen suhteen, kuinka moni joutui
kokemaan työttömyyden. Myös sukupuolen vaikutus työllistymiseen on olen-
nainen kysymys.

Ammattiyhdistysliikettä ja muuttoa Neuvosto-Karjalaan sivuan vain lyhyes-
ti, koska nämä kuuluvat laajempaan sosiaalisen sopeutumisen ongelmakent-
tään.

Pyrin selvittämään myös, kuinka liikkuvia itäsuomalaiset siirtolaiset olivat.
Tärkeintä on selvittää, mikä määräsi asuinpaikan – työ, perhe vai kenties sosiaa-
liset suhteet? Miten usein muutettiin paikkakunnalta toiselle ja miten sitovia
olivat provinssien rajat? Vaikuttiko alueen ranskan- tai englanninkielisyys
muuttopäätökseen?

Paluumuuttoa tarkastelen lähinnä sosiaaliselta kannalta. Poliittiset ristiriidat
voivat olla paluumuuton este, esimerkiksi oikeistolainen 1930-luvun Suomi ei
katsonut suopein silmin vasemmistolaista paluumuuttajaa, varsinkin jos hän oli
ottanut osaa vuoden 1918 sotaan. Pyrin myös selvittämään myöhemmin vasta
toisen maailmansodan jälkeen palanneiden motiivit. Paluumuuttajissa erottelen
toisistaan pysyvästi palanneet ja uudelleen valtameren taakse muuttaneet ja hei-
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dän motiivinsa. Samoin pyrin selvittämään, minne paluumuuttajat lopulta aset-
tuivat Suomeen palattuaan – jäivätkö he alkuperäiseen kotikuntaansa vai
jatkoivatko muuttoaan suurempiin kasvukeskuksiin.

Siirtolaisuudella tarkoitetaan henkilöiden tai henkilöryhmien, tavallisesti
perheiden, vapaaehtoista muuttamista maasta toiseen lähinnä toimeentulon
hankkimiseksi siellä. Se sisältää maastamuuton ohella myös toiseen maahan
asettumisen ja paluumuuton. Siirtolaisia ovat sekä maasta- että maahanmuutta-
jat. Maastamuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka muuttaa toiseen maahan ja
asettuu asumaan sinne pysyväisluonteisesti. Tilastoissa heihin lasketaan kuiten-
kin kaikki maastamuuttoilmoituksen tehneet, ts. henkilöt, joiden tarkoituksena
on asua ulkomailla vähintään vuoden verran. Maahanmuuttaja on puolestaan
maahan saapuva syntyperäinen ulkomaan kansalainen. Tilastoissa maahan-
muuttajiin sisältyvät kuitenkin myös paluumuuttajat. Paluumuuttajia ovat koti-
maahansa takaisin muuttavat henkilöt ja heidän mukanaan seuraavat jälkeläiset
(perheenjäsenet), jotka ovat syntyneet ulkomailla. Ulkosuomalaisia ovat sekä
ulkomailla asuvat nykyiset ja entiset Suomen kansalaiset että heidän jälkeläi-
sensä, jotka katsovat periytyvänsä suomalaisista. Ensimmäisen sukupolven
ulkosuomalaisilla tarkoitetaan Suomessa syntyneitä henkilöitä. Toisen polven
ulkosuomalaisia ovat henkilöt, joiden vanhemmista ainakin toinen on syntynyt
Suomessa. Kolmanteen sukupolveen kuuluvat ne, joiden isovanhemmista aina-
kin toinen on Suomessa syntynyt.35

Siirtolaisuus voidaan nähdä osana kansainvälisen talouden kehitystä. Erityi-
sesti teollistuminen vaikutti kuljetukseen ja kulkuyhteyksiin. Ns. International
economy-mallina tunnetun siirtolaisuuden syitä selvittävän teorian mukaan
muuttovirran suunta määräytyy tuotannon saavutettavuuden mukaan.36

Ns. Core-periphery-malli puolestaan edellyttää, että kapitalismin kehitys
keskusmaissa lisää ammattitaidottoman työvoiman kysyntää. Tähän kysyntään
vastaavat periferiaalisten maiden siirtolaiset. Keskusmaiden työmarkkinat ker-
rostuvat ja siirtolaisten on vaikea parantaa asemaansa. Tämä johtuu osittain
myös tietämättömyydestä ja ennakkoluuloista. Monet siirtolaiset ovat ”muutto-
lintuja”, jotka palaavat periferiaan, missä heidän ansionsa osittain elättävät mui-
ta ihmisiä. Molemmissa malleissa on nähtävissä poliittista tarkoituksenmukai-
suutta. Jälkimmäinen malli on hyödyllinen, kun tutkitaan 1900-luvun alkua.
Korkea siirtolaisuus oli tilapäistä ja sen tarkoituksena oli perheen elättäminen.
Tämänkaltaisia muuttajia kutsuttiin työsiirtolaisiksi. Avainkysymys on, halu-
sivatko emigrantit asettua asumaan uuteen maahan vai halusivatko he palata
pikaisesti kotimaahansa. Päätökseen vaikutti myös kulkuyhteyksien tason para-
neminen. Yksilöt laskivat tietoisesti tai tiedostamattaan, kuinka korkean elinta-
son saisivat, jos muuttaisivat verrattuna siihen, mikä oli tarjolla kotimaassa.37

Core-periphery-mallin mukaan muuttoluvut vähenisivät, jos elintasoerot Eu-
roopan ja merentakaisten maiden välillä kapenisivat. Mutta jos siirtolaisuus

○ ○ ○ ○ ○ ○

35 Korkiasaari, 1989, s. 2.
36 Baines, 1991, s. 11.
37 Baines, 1991, ss. 12–13.
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johtuu kansainvälisen talouden integraatiosta, kuten International economy-
malli olettaa, silloin sen tason tulisi nousta sitä mukaa, kun maat kehittyvät.38

Työssäni aion tarkastella sitä, kumpi siirtolaisuuden selitysmalleista sopii itä-
suomalaisten työhönhakeutumiskäyttäytymiseen vai poikkeaako se molemmis-
ta teorioista.

Muutto oli selektiivinen prosessi ja siirtolaiset eivät olleet mikään satunnais-
otanta lähtömaansa väestöstä. Yleisin valintaan vaikuttava tekijä oli ikä. Lisäksi
miehet muuttivat useammin kuin naiset. Myös ammatti ja tulotaso vaikuttivat,
mutta eri maissa eri tavoin. Jopa informaation saatavuudella saattoi olla merki-
tystä. Emme tosiasiassa tiedä, mitä potentiaalisten muuttajien päässä todella
liikkui. Taustalta löytyy niin henkilökohtaisia motiiveja kuin psykologisia
esteitäkin.39

Tarkastelun aikaväli rajautuu vuodesta 1918 toiseen maailmansotaan. Joissa-
kin tapauksissa on edetty lähemmäs nykyaikaa, kun olen halunnut saada näky-
viin henkilön koko siirtolaisuusajan kehityksen; esimerkiksi sen, mihin ammat-
tiin hän lopulta päätyi tai mille paikkakunnalle asettui. Samoin paluumuutto
saattoi tapahtua vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ajanjakso rajautuu jok-
seenkin jyrkästi kahtia. Toisaalla on vilkkaan kehityksen vuosikymmen 1920-
luvulla ja toisaalla laman aiheuttama taantuma 1930-luvulla. Vuosien 1918–
1919 kehitykseen ei juuri paneuduta, koska silloin työelämään sijoittuneet oli-
vat pääasiassa muuttaneet maahan jo ennen Suomen itsenäistymistä. Suoma-
laissiirtolaisuus loppui melko tarkalleen vuoteen 1930, sillä sen jälkeen Kana-
daan pääsi vain, jos oli varaa ostaa maata.40 Esimerkiksi 1929–1930 suomalai-
sia muutti Kanadaan 5 421, mutta 1931–1932 enää 98.41 Itäsuomalaisista ker-
rottakoon, että Kainuusta muutti vuosina 1931–1939 Kanadaan yhteensä viisi
henkilöä.42 Tästä syystä ei muuttajien tarkastelua kannata ulottaa 1930-luvulle.

Tutkimusmetodini on pääasiassa kvantitatiivinen, mutta kvalitatiivisilla
yksilöidyillä esimerkeillä pyrin havainnollistamaan tilastotietoja. Esimerkit
olen pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman edustavasti niin lähtöalueen kuin
eri kanadalaispaikkakuntien suhteenkin.

Tutkimusmenetelmäni lähenee kollektiivista henkilöhistorian kirjoitusta.
Olen rakentanut kokonaiskäsitykseni sirpaletiedoista kokoamalla oman kortis-
ton niistä itäsuomalaisista muuttajista, joista on eri lähteistä saatu muitakin tie-
toja kuin passiluettelon antamat perusfaktat (yhteensä 875 henkilöä). Lähtö-
kohtanani on ollut tarkastella siirtolaisen elämää ruohonjuuritasolta.

Kollektiivista henkilöhistoriaa on tutkittu eniten Ranskassa annalistisen kou-
lukunnan piirissä. Koulukunta toi historiantutkimukseen kokonaan uuden lä-
hestymistavan vaatimalla, että historiantutkimuksessa kaikki yhteiskunnan osa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

38 Baines, 1991, s. 13.
39 Baines, 1991, ss. 13–15.
40 Toivonen, 1963, s. 61.
41 RG 26. Vol. 38. Statement of Immigration for the Fiscal Years 1926–1932, showing

Nationality and Sex.
42 Oulun läänin passiluettelot 1929–1939.
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tekijät tuli ottaa huomioon.43 Sen tunnetuimpia edustajia oli Fernand Braudel
(1902–1985), jonka mielestä ”olennainen” historia tapahtui rakenteellisella ta-
solla ihmisten yksittäisten tavoitteiden ja tarkoitusten ulottumattomissa. Muu-
tostekijät syntyivät luonnonolojen sääteleminä ja suurten joukkojen pelloilla ja
kauppahuoneissa tekemien ratkaisujen seurauksena ihmisten yrittäessä hankkia
jokapäiväinen leipänsä ja järjestäessä elämäänsä perittyjen uskomuksien ja va-
kiintuneiden tapojen mukaan.44

Aineistossa painottuvat lähteistöstäni johtuen ne ihmiset, jotka osallistuivat
järjestötoimintaan, koska heistä on olemassa rekistereitä. Samoin mukana on
seurakuntiin kuuluneita melko paljon, vaikka kirkkoon liittyminen ei ollutkaan
kovin yleistä itäsuomalaisten keskuudessa. Ne, jotka eivät asuinpaikkansa tai
yleisen haluttomuutensa takia osallistuneet yleisiin suomalaisharrastuksiin,
ovat jääneet tutkimuksen ulkopuolelle, koska heistä ei ole saatu tietoja.

Oikeistosuomalaisten osuus näyttäytyy ilmeisesti tutkimuksen valossa suu-
rempana kuin se todellisuudessa on, koska oikeistojärjestöt alkoivat toimia ak-
tiivisemmin juuri 1930-luvulle tultaessa. Myös siirtolaiskotiin suunnanneet oli-
vat yleensä mieluummin oikealle kuin vasemmalle suuntautuneita, joten niin
erinomainen lähde kuin siirtolaiskodin arkisto onkin, se voi vääristää lopputu-
losta, mikäli vasemmistolaiset eivät halunneet kirjautua sen rekisteriin. Myös
haastattelujen käyttö kaikkine subjektiivisine piirteineen tuo tutkimukseen
puolueellisuutta, jota olen koettanut karsia muiden lähteiden avulla. Esimerkik-
si henkilön puoluekanta saa hänet kertomaan asiat tietynväristen silmälasien
läpi. Ongelmana on myös aineiston pienuus varsinkin kainuulaisten kohdalla,
joten sattuma on voinut joissakin tapauksissa muuttaa tulosta epäolennaiseen
suuntaan. Tämän olen kuitenkin koettanut huomioida johtopäätöksissäni.

Yleisesti tutkimuksen validiteetti eli vastaavuus on hyvä, jos se mittaa niitä
asioita, joita sen on tarkoitus selvittää. Tutkimuksen reliabiliteetti eli luotetta-
vuus on hyvä, jos tulokset eivät ole sattuman aiheuttamia.45 Trendi osoittaa pit-
kän aikavälin kehityssuunnan. Kausivaihtelu on jaksottaista, suhteellisen sään-
nöllistä heilahtelua trendin molemmin puolin.46 Suhdannevaihtelu on pitkän
aikavälin heilahtelua. Satunnaisvaihtelu kuvaa sitä osaa aikasarjasta, jota ei voi-
da selittää muulla tavoin.47 Koska otosta ei voida tässä tutkimuksessa valita,
vaan se määräytyy lähteiden mukaan, on muistettava ongelmat reliabiliteetissa
(esim. palvelijoiden osuuden korostuminen naisten siirtolaisuutta tutkittaessa).
Tyypillistä kausivaihtelua ilmentää esimerkiksi muuton lisääntyminen kevääl-
lä. Suhdannevaihtelut määräytyvät yleensä pitkäkestoisemmista taloudellisista
trendeistä (lama- ja nousukaudet). Pienissä otoksissa satunnaisvaihtelu tulee
ottaa huomioon (esimerkiksi kainuulaisten työllistymistä tutkittaessa).

○ ○ ○ ○ ○ ○

43 Nenonen, 1998, s. 639.
44 Tuomas M.S. Lehtosen esipuhe teokseen Eurooppa, 1992, s. 6.
45 Holopainen & Pulkkinen, 1996, s. 13.
46 Holopainen & Pulkkinen, 1996, s. 212.
47 Holopainen & Pulkkinen, 1996, s. 213.
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Käsitteet emigrantti ja immigrantti oli usein määritelty varsin löyhästi. Luvut
voivat sisältää ihmisiä, jotka olivat oikeastaan huvi- tai liikematkalla.48  Myös
itäsuomalaisissa passinottaneissa on todennäköisesti joitakin ”turistimatkalle”
aikovia, heidän osuutensa on kuitenkin käsittääkseni varsin pieni. Suurin osa
näistä ”haamusiirtolaisista” sijoittunee ylempään sosiaaliryhmään, koska vain
heillä oli varaa laajamittaisempaan matkusteluun.

On arvioitava, miten luotettavia ovat passiluettelot ja miten luotettavia toi-
saalta ovat määränpäämaan saapumisrekisterit. Esiintyi myös valemuuttoa – ta-
vallisesti, jotta olisi vältytty sotapalvelukselta. Euroopan maat eivät tilastoineet
kunnolla paluumuuttajia eivätkä määränpäämaat niitä, jotka lähtivät takaisin.
Suomessa vuosina 1915–1923 passin ottaneita on ollut huomattavasti enemmän
kuin siirtolaisiksi todella lähteneitä. Ensimmäisen maailmansodan katkaise-
mien kulkuyhteyksien ja epävakaiden olojen vuoksi monet eivät tuolloin pääs-
seet toteuttamaan muuttoaan. 1924 tilastointia muutettiin siten, että mukaan
otettiin vain ne siirtolaiset, jotka olivat myös tosiasiallisesti muuttaneet maasta
passinantovuonna. Vuosien 1924–30 tilastot ovat sen vuoksi hyvin tarkkoja.49

Lisäksi on huomattava, ettei käsitteiden Kanada ja Yhdysvallat ero ollut suin-
kaan selvä ennen vuotta 1924. Puhuttiin yleisesti ”Amerikkaan” lähtijöistä.50

Ennen Yhdysvaltain siirtolaisrajoituksia liikkuminen Kanadasta rajan eteläpuo-
lelle ja Yhdysvalloista rajan pohjoispuolelle oli hyvin yleistä ja helppoa. Vuosi-
na 1918–1919 muuttaneissa ovat mukana myös Yhdysvaltoihin suunnanneet.
Vuosista 1921–1923 (ja joissakin tapauksissa myös vuodesta 1920) olen voinut
erotella Kanadaan muuttaneet määräsataman perusteella. Vuosi 1920 on ongel-
mallinen, koska läheskään kaikkien määränpäätä ei löydy, joten myös tässä
vuodessa lienee mukana Yhdysvaltoihin muuttaneita. Vuoden 1924 jälkeen
määrämaa tuli ilmoittaa tarkasti, jotta pääsi nousemaan maihin Kanadassa –
”Amerikka” ei enää kelvannut, koska näin matkustavien pelättiin yrittävän lu-
vatta Yhdysvaltoihin.

Määräsataman olen selvittänyt siirtolaisuusinstituutin Suomen Höyrylaiva
Oy:n vuosia 1920–1923 koskevan matkustajarekisterin avulla. Kuten aiemmin
on jo mainittu, se on kuitenkin puutteellinen eikä kaikkia muuttaneita voida jäl-
jittää, koska he ovat matkustaneet esimerkiksi Ruotsin kautta. Näyttää edelleen
siltä, että tietyiltä paikkakunnilta on käytetty samaa reittiä, koska selvittämättö-
miä tapauksia keskittyy samoille paikkakunnille ja samoihin sukuihin.

Miten luotettavia Yhdysvaltain ja Kanadan väestötilastot sitten ovat? Tilasto-
jen (RG-Sarja) tarkkuus on osittain näennäistä. Siirtolaisväestö oli erittäin liik-
kuvaa. Usein suomalaiset tulevat esille vain rikollisuuden tai ei-hyväksyttävän
toiminnan kannalta, esimerkiksi poliisiraporteissa. Ns. tavalliset suomalaiset
jäävät vain numeroiksi tilastoihin. Myöskään siirtolaisten lähtöpaikkakuntia ei
yleensä mainita raporteissa. On myös syytä epäillä, ettei termi ”suomalainen”
ollut itsestään selvä. Tiedetään, että jotkut Ahvenanmaalta tulleet suomalaiset

○ ○ ○ ○ ○ ○

48 Baines, 1991, s. 7.
49 Baines, 1991, s. 17 ja Korkiasaari, 1989, s. 3.
50 Korkiasaari, 1989, s. 3.
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pyrkivät esiintymään ruotsalaisina. Suomen rajojen ulkopuolelta taas tuli suo-
mea puhuvia siirtolaisia.51

Kanadan viranomaisten tuottama arkistoaineisto (RG-Sarja) on suomalaisten
osalta melko niukkaa, mutta jokseenkin luotettavaa. Tosin esimerkiksi siirto-
laisten syntymäpaikat on kanadalaisissa lähteissä toisinaan jätetty merkitse-
mättä, mikä vaikeuttaa tiedon löytymistä.

Kanadansuomalaisten itse tuottamista painamattomista lähteistä (MG-Sarja),
kuten eri järjestöjen arkistoista, voi todeta, että ne usein ovat ainakin jonkin
verran tarkoitushakuisia. Usein järjestön poliittinen kanta vaikuttaa tapahtumi-
en uutisointiin, mutta aineistoa voi käyttää hyväksi jättämällä siitä pois
tunnepohjaiset kertomukset. Sama koskee pääosin myös kanadansuomalaisia
lehtiä. Esimerkiksi lakoista ja mielenosoituksista Canadan Uutiset raportoi ai-
van eri sävyyn kuin Vapaus. Yhdysvalloissa ilmestyneet Toveritar ja Industria-
listi osoittautuivat itäsuomalaisten muuttajien osalta heikoiksi lähteiksi, koska
ne keskittyvät selvästi poliittiseen toimintaan, mikä ei tässä tutkimuksessa ole
pääasiallisena tarkastelukohteena.

Suomalaisista viranomaisista lähinnä konsulit ja Montrealin siirtolaiskoti
tuottivat arkistoaineistoa. Havaintojeni mukaan jälkimmäisen kortistoluettelo
on erinomainen lähde haettaessa 1920-luvun lopulla muuttaneita siirtolaisia,
sillä varsin suuri osa heistä kulki siirtolaiskodin kautta. Tosin vasemmistolaisen
maailmankatsomuksen omaavat lienevät välttäneet siirtolaiskotia.

Paluumuuton tutkimuksen osalta ongelmia tuovat seuraavat seikat: Tiedot on
saatu pääasiassa siirtolaiskodin ja eri seurakuntien arkistoista. Seurauksena on
luonnollisesti 1920-luvun lopun painottuminen, koska siirtolaiskotia ei vielä
1920-luvun alussa ollut olemassa. Lisäksi on huomattava, etteivät vasemmisto-
suomalaiset halunneet hakeutua Suomen virallisen siirtolaisyhteyden piiriin
siirtolaiskodin kautta eivätkä luonnollisestikaan kuuluneet Kanadassa kirk-
koon. Kotiseurakunnissaan Suomessa heidät kyllä oli merkitty kirkonkirjoihin.
Toisaalta lienee niinkin, etteivät vakaumukselliset vasemmistolaiset halunneet
palata oikeistolaistuneeseen Suomeen, ainakaan ennen eläkepäiviä. Heillähän
oli vaihtoehtona muutto Neuvosto-Venäjälle 1930-luvun alussa, kun oikeisto-
laisemmat siirtolaiset harkitsivat paluuta Suomeen.

Kanadan olojen kuvauksessa Edgar McInnisin teos on ollut suureksi avuksi.
Sen rinnalla olen käyttänyt aikalaiskuvauksena pääkonsuli Rauanheimon Ka-
nada-opasta. Suomen 1920-luvun alun yhteiskunnan kuvauksessa olen tukeu-
tunut Pertti Haapalan tietoihin itsenäistymisen vuosikymmenistä. Suomalaista
siirtolaisuutta on mielestäni kattavimmin tarkasteltu Suomen siirtolaisuuden
historiassa. Suomalaisten siirtolaisten elämänvaiheista Kanadassa olen saanut
runsaasti tietoa Varpu Lindströmin teoksista. Eurooppalaista siirtolaisuutta olen
tarkastellut Dudley Bainesin avulla. Suomalaisen paluumuuton taustatietona
olen käyttänyt pääasiassa Keijo Virtasen asiasta tekemää väitöskirjaa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

51 Suomen siirtolaisuuden historia osa I., 1986, Kero, s. 132.
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Siirtolaiset, jotka kirjoittivat kotiin voivat olla ihmisiä, joiden oli vaikea aset-
tua uuteen maahan.52  Olen käyttänyt lähteenäni lähinnä yhden kaivostyöläisen
kirjeitä, johon tuo edelläesitetty väittämä pätee. Hänelle oli alusta saakka itses-
tään selvää, että hän palaa perheensä luo Suomeen. Hänen siirtolaisaikaansa
voikin tarkastella työpaikkojen ja asuinpaikkakuntien valossa, hänellä ei ollut
tarkoitusta integroitua uuteen yhteiskuntaan, vaan käyttää vain sen tarjoamia
mahdollisuuksia hyväkseen. Lisäksi olen tutustunut Siirtolaisuusinstituutin
siirtolaiskirjekokoelmiin. Valitettavasti kokoelmat eivät olleet kovinkaan hyö-
dyllisiä, koska itäsuomalaisten kirjeitä oli erittäin vähän ja niistäkin suurin osa
oli lähetetty Yhdysvalloista.

Olen jonkin verran käyttänyt hyväkseni myös haastatteluaineistoa: sekä
itsetekemiäni haastatteluja että Multicultural Historical Society of Ontarioon ja
Lakeheadin yliopiston arkistoihin tehtyjä tallennuksia. Vaikka kertomukset
ovat tietenkin subjektiivisia, saa niistä numeroita elävöittävää aineistoa.

Haastatteluaineistossa on kuitenkin omat ongelmansa. Ensinnäkin asioita
tuntevia on vähän elossa. Toiseksi historiaa tutkittaessa haastateltavia on mah-
dotonta valita siten, että heistä muodostuisi todella edustava otos. Kolmanneksi
muistitieto on sinänsä epäluotettavaa. Lisäksi ihmisen muisti on rajallinen, jo-
ten kertojan tiedot voivat olla alunperin puutteelliset tai ne voivat olla alkupe-
rältään muuta kuin omakohtaista muistitietoa. Yleensä haastateltavilla on vielä
taipumus kaunistella omia tekojaan. Saattaapa haastattelijakin syyllistyä virhei-
siin.53 Koskaan ei keskeistä informaatiota voi perustaa vain haastatteluihin,
vaan sille on löydyttävä myös muuta todistusaineistoa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

52 Baines, 1991, s. 19.
53 Virrankoski, 1994, ss. 6, 9, 24–26.
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   Siirtolaisuuden
taustatekijät

Kanada siirtolaisten vastaanottajana

Kanadan asumiskelpoinen alue on jaettu idästä länteen lukien neljään osaan. Ne
jakautuvat eri osiin, joita maantieteelliset esteet erottavat. Toisaalta niitä rajaa
laaja pohjoinen arktinen alue. Itäinen alue käsittää neljä Atlantin provinssia eli
Newfoundlandin (joka ei kuulunut vielä 1930-luvulla Kanadaan) ja kolme
meriprovinssia eli Nova Scotian, New Brunswickin ja Prince Edward Islandin.
St. Lawrence Valley on taas Kanadan ydinaluetta. Tällä alueella asuu 60 % Ka-
nadan väestöstä, vaikka se pinta-alaltaan on varsin pieni. Kanadan kilpi hallit-
see pohjoista osaa Pohjois-Amerikan mantereesta. Se on estänyt asutuksen levi-
ämistä Ontariosta ja Quebecista läntiseen Kanadaan. Tyynenmeren ja Kanadan
kilven välillä aukeaa preeria. Preerioilta länteen avautuu vuoristoinen alue, joka
päättyy Tyyneenmereen. Pohjoisissa osissa sijaitsevat arktiset alueet ja Hudso-
nin lahden eteläpuolella avautuu tasanko Kanadan kilvestä pohjoiseen.1

Merimaakuntien kaupungit kasvoivat nopeasti heti konfederaation synnyttyä
maaseudun autioitumisen ja nopean teollistumisen myötä.2 Prince Edward Is-
land kärsi eristetystä saariasemastaan. Sen suurin kaupunki oli Charlottetown.
Pääelinkeinona oli maanviljely – maakunnassa kasvatettiin kauraa, perunoita ja
hedelmiä. Myös kalastus oli tärkeää, varsinkin turskan, sillin, osterin ja ravun
pyynti. Saarella kasvatettiin myös hopea-, risti- ja sinikettuja sekä naaleja. Vä-
estö oli enimmäkseen englantilaista, mutta saarella asui myös muutamia rans-
kalaisia.3

Toisen merimaakunnan, Nova Scotian, väestö oli enimmäkseen englantilais-
ta tai paremminkin skotlantilaista. Lisäksi siellä asui useita Yhdysvalloista tul-
leita lojalisteja. Pääelinkeinona viljeltiin heinää ja kauraa sekä kasvatettiin
omenoita. Maakunnassa oli useita kaivoksia, jotka tulivat kuuluisiksi pääasias-
sa lakkojensa ansiosta. Lisäksi Nova Scotiassa harrastettiin vanhanaikaista ka-
lastusta. Samoin siellä oli veneteollisuutta ja laivatelakoita, varsinkin Halifaxis-
sa. Olihan Cunard-valtamerilinja perustettu Nova Scotiassa. Suurin kaupunki
oli Halifax, joka toimi mm. sotatarvikkeiden kuljetusväylänä ja siirtolaisten
määräsatamana. Toinen tärkeä satamakaupunki oli Sydney, josta rahdattiin
paitsi hiiliä, myös matkustajia Newfoundlandiin. Lisäksi tärkeä kauppapaikka
oli Glace Bayn hiilisatama.4

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 McInnis, 1969, ss. 1–2, 4–6.
2 Bumsted II, 1992, s. 70.
3 Rauanheimo, 1930, ss. 299–302.
4 Rauanheimo, 1930, ss. 288–293.
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Kolmannessa merimaakunnassa eli New Brunswickissa oli runsaasti maata ja
metsätöitä. St. John toimi Canadian Pacificin matkustajaliikenteen talvisatama-
na. Töitä löytyi Monctonin maakaasu- ja kivihiilialueilta. Campbell oli puoles-
taan metsävyöhykkeen satama. New Brunswickissa oli useita sahoja, hiomoita
ja paperitehtaita. Siellä harjoitettiin myös turskan- ja lohenkalastusta. Myös ra-
puja pyydettiin ja metsästyksellekin oli tilaa.5

Quebecin provinssissa asuvista oli 1920-luvulla viisikuudesosaa ranskalaista
syntyperää. Maakunta tuotti omenia, luumuja, vaahterasiirappia ja sokeria.
Myös sekaviljely oli yleistä – karjaa pidettiin ja erityisesti juustonvalmistus oli
korkealla tasolla. Quebecissa riitti metsää hyödynnettäväksi. Lisäksi Thetfor-
dissa sijaitsivat asbestikaivokset. Quebec tuotti myös kuparia, rautaa, kiillettä,
molybdeeniä, grafiittia ja kalkkifosfaattia. Myös sementtiteollisuus oli merkit-
tävää. Kalastuksessa keskityttiin turskaan, rapuun, silliin, loheen ja makrilliin.
Turkiseläinten kasvatusta harjoitettiin myös. Tärkeimmät kaupungit olivat
Montreal, Quebec City ja Hull.6 Quebecin tuotanto perustui työvoimavaltaisiin
teollisuudenaloihin, kuten vaatteisiin, puutuotteisiin, tekstiileihin ja ruuan-
jalostukseen.7

Merkittävin siirtolaisten ja varsinkin suomalaissiirtolaisten vastaanottaja-
maakunta oli Ontario (ks. liite 1).  Sen merkittävimmät kaupungit olivat Toron-
to ja Ottawa. Maakunta tuotti koskivoimaa, kultaa, hopeaa, nikkeliä, kobolttia
ja ennen kaikkea puuraaka-ainetta. Maanviljelys tuotti viljaa, hedelmiä ja tu-
pakkaa. Sekaviljelyn tuloksena saatiin mm. juustoa. Kalastus keskittyi taime-
neen ja silliin. Hamilton oli tärkeä tehdaskaupunki, kun taas Kingston sai mai-
netta yliopistokaupunkina. Brantford oli maanviljelysseudun keskus. Syynä
Ottawan nousuun pääkaupungiksi 18598 olivat toisaalta ympäristön luonnon-
rikkaudet ja toisaalta se sijaitsi englantilaisen ja ranskalaisen asutuksen rajalla.
Torontosta oli tullut kaupunki jo 1834 – tosin aluksi sen nimi oli York. Sillä oli
hyvä satama, jonka turvin se nousi liikekeskuksen asemaan. Erien kanava vai-
kutti olennaisesti Toronton nousuun.9 Suomalaisten suosima Port Arthur oli sen
sijaan kuuluisa viljasäiliöistään ja sisäsatamastaan.10 Ontario oli myös raudan ja
teräksen tuotannon keskus.11

Suomalaisia muutti myös Kanadan preeriamaakuntiin: Manitobaan, Sas-
katchewaniin ja Albertaan. Manitobassa skotit olivat perusväestö. Maakunnas-
sa harjoitettiin sekaviljelystä ja uuden kestävämmän vehnälajikkeen myötä
myös vehnänviljely yleistyi. Samoin maakunnassa oli hyödynnettäviä metsiä.
Manitobasta löytyi kultaa, hopeaa, kuparia, sinkkiä ja käyttövoimaksi vesivoi-
maa. Pääkaupunki Winnipeg oli kuuluisa mm. viljapörssistään. Manitoban
asuttamista auttoi varsinkin rautatien rakentaminen preerioiden halki.12

○ ○ ○ ○ ○ ○

5 Rauanheimo, 1930, ss. 295–298.
6 Rauanheimo, 1930, ss. 306, 314–320.
7 Bumsted II, 1992, s. 38.
8 Hamer, 1990, s. 37.
9 Hamer, 1990, s. 21.
10 Rauanheimo, 1930, s. 323.
11 Bumsted II, 1992, s. 38.
12 Rauanheimo, 1930, ss. 346, 348–352.
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Saskatchewan kuului ennen vuotta 1905 Hudson Bay-yhtiön turkiskauppa-
alueeseen. 1920-luvulla siellä viljeltiin puolet Kanadan vehnäsadosta. Sas-
katchewanissa kasvatettiin myös lypsykarjaa. Regina oli sen suurin kaupunki.
Muita merkittäviä keskuksia olivat Saskatoon ja Moose Jaw (jossa sijaitsi
viljasäiliö) sekä Prince Albert, joka toimi liikekeskuksena.13

Kolmas preeriamaakunnista on Alberta. Myös siellä kasvatettiin vehnää,
kauraa ja ohraa keinokastelun turvin. Lisäksi kukoistivat lypsykarjan-, lampai-
den- ja siipikarjanhoito sekä meijeritoimi. Maakunnasta löytyi myös kivihiiltä
ja öljyä. Albertan pääkaupunki oli Edmonton, mutta Calgary oli lähes yhtä suu-
ri. Yksi merkittävimmistä alueista oli Peace River, sillä sieltä saatiin maakaasua
ja Athabaskasta suolaa sekä Normanista öljyä.14

Brittiläisessä Kolumbiassa oli sekä uusiutuvia että uusiutumattomia luonnon-
varoja. Siellä kasvoi metsää ja samoin kasvatettiin hedelmiä, kuten viinirypälei-
tä, aprikooseja, päärynöitä ja luumuja. Brittiläisestä Kolumbiasta louhittiin kul-
taa, hopeaa, kuparia, lyijyä, kivihiiltä ja rautaa. Kalastus tuotti lohta, silliä ja
turskaa. Suurin kaupunki oli Vancouver, vaikka pääkaupunki olikin Victoria.15

Brittiläisessä Kolumbiassa houkuttelivat myös Vancouver-saaren hiilikaivos-
alueet, metsätyömaat ja kaupunkikeskukset.16

Syrjäinen Yukon tuli 1897 kuuluisaksi Klondiken kultalöytöjen vuoksi.
Yukonista löydettiin myös kivihiiltä, kuparia ja hopeaa. Myös lohenpyynti oli
tärkeä elinkeino. Maakunnan tärkein virkamies oli kultakomissioneri. Pääkau-
punki oli Dawson City. White Horse oli puolestaan kultakaivosalueen keskus.17

Kanadan luoteisterritoriossa asui intiaaneja, eskimoita, trappareita eli metsäs-
täjiä ja Hudson Bay-yhtiön toimihenkilöitä.18

Ensikosketus Euroopan ja Kanadan välille saatiin viikinkien löytöretkillä
900-luvulla. Seuraavaksi saapuivat pohjoisranskalaiset kalastajat Newfound-
landin rannoille. Jacques Cartier saapui tutkimaan Labradoria 1534, jonka hän
nimesi ”maaksi, jonka Jumala antoi Kainille”.19 Aina siitä saakka, kun ensim-
mäiset valkoiset tunkeutuivat sen silloin täysin tuntemattoman maan sisäosiin,
joka nyt on Luoteis-Kanada, ovat löytöretkeilijäin tärkeimpiä houkuttimia ol-
leet maan turkis- ja mineraalirikkaudet. 1670 kauppiaat perustivat muodollises-
ti kauppakomppanian ”The Governor and Company of Adventurers of England
Trading into Hudson Bay”, joka sai hallittavakseen noin 40 % nykyisestä Kana-
dasta.20 On tyypillistä, että kun ensimmäinen heistä, Samuel Hearne, Hudsons
Bay Companyn palveluksessa ollut nuori skotlantilainen, tunkeutui maahan,
niin hän teki sen löytääkseen luoteessa olevan joen, jonka rannoilla alkuasuk-
kaiden kertomusten mukaan oli satumaiset määrät kuparia.21

○ ○ ○ ○ ○ ○

13 Rauanheimo, 1930, ss. 358, 359, 362–364.
14 Rauanheimo, 1930, ss. 375, 377–381.
15 Rauanheimo, 1930, ss. 394–395, 400, 402.
16 Korkiasaari, 1989, s. 32.
17 Rauanheimo, 1930, ss. 409–410.
18 Raivio, 1975, s. 138 ja Radforth, 1981, s. 20.
19 Morton, 1963, ss. 4, 11, 14.
20 Bumsted I, 1992, s. 47.
21 Munsterhjelm, 1945, s. 29.
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 Hearnea seurasi pian toisia. Jo 1778 saapui Peter Pond, amerikkalainen tur-
kiskauppias, Athabascajoen suuhun ja perusti ensimmäisen trading postin,
kauppapaikan, jonka nimi oli Fort Emporium. Erään riidan jälkeen, joka päättyi
siten, että Pond murhasi erään kilpailevan kauppiaan nimeltä Ross, hänen yh-
tiönsä kutsui hänet takaisin ja lähetti hänen sijaansa Alexander Mackenzien.22

Kun Mackenzie sitten serkkunsa kanssa oli rakentanut Fort Chipewyanin jär-
ven länsipäähän, hän jätti kauppapaikan hoidon serkulleen ja lähti 1789 retkelle
etsimään Tyynelle merelle vievää vesitietä. Tällä retkellään hän löysi sen suu-
ren joen, jolla vielä tänäänkin on hänen nimensä, ja seurasi sitä Jäämerelle saak-
ka. Mutta hän oli tyytymätön tähän tulokseen, sillä hänhän oli toivonut saapu-
vansa Tyynelle valtamerelle. Muutamia vuosia myöhemmin hän sen vuoksi
yritti uudestaan. Hän onnistui ja oli ensimmäinen valkoinen mies, joka Kallio-
vuorten lumipeitteisten harjojen ylitse vaelsi Tyynelle valtamerelle. Näiden
varhaisten löytöretkeilijäin jälkeen seurasi monta muuta. Hudsons Bay-yhtiö
perusti uusia kauppapaikkoja yhä kauemmas sisämaahan ja turkiskauppa ku-
koisti.23

Kanadaa asuttivat aluksi ranskalaiset. Uusi Ranska perustettiin 1600-luvun
alussa St.Lawrence-joen rannoille. Uudesta Ranskasta tuli kruunun kolonia
1647.24 Suurin osa siirtolaisista saapui Ranskasta jo 1600-luvulla. Siirtolaisuu-
teen vaikuttivat mm. Ranskan ja Hapsburgien väliset taistelut Euroopassa sekä
Ranskan sisäiset uskonnolliset ristiriidat.25 Muutto katkesi lähes kokonaan jat-
kuvien sotien ja englantilaisten valloituksen seurauksena 1763. Tuolloin
ranskaapuhuvia katolisia oli Uudessa Ranskassa noin 65 000. Kolonia oli jatku-
vassa sodassa joko intiaaneja tai Englantia eli Uuden Englannin protestanttisia
englanninkielisiä vastaan. Apua Ranskasta ei juuri saatu. Englantilaisten vallat-
tua alueen, lähtivät ranskalaiset virkamiehet ja aateliset pois Quebecista, joksi
Uutta Ranskaa alettiin nimittää. Jäljelle jäivät talonpojat eli les habitants, puun-
hakkaajat eli les coureurs de bois ja katolinen kirkko. Quebec ja Ranska erotet-
tiin täysin toisistaan. Ranskan vallankumous 1789 täydensi myös henkisen
eron. Katolinen kirkko otti siviilivallan paikan ja siitä tuli talonpoikien henki-
nen ja maallinen johtaja sekä välikäsi kansan ja hallitsevien brittien välille. Bri-
tit käyttivät hyväkseen hallitsemisessaan Quebecin ja Uuden Englannin viha-
mielisiä suhteita.26

Quebec oli koko 1800-luvun aina toiseen maailmansotaan saakka konserva-
tiivinen, sisäänpäinkääntynyt, katolinen talonpoikaisyhteisö, jossa taloudelli-
nen ja poliittinen valta oli presbyteerien käsissä. Pohjois-Amerikan siirtolaisuus
ohitti yleensä Quebecin. Ranskan kieli menetti valta-asemansa Kanadassa ja
Quebecin asema sekä merkitys vähenivät myös.27

○ ○ ○ ○ ○ ○

22 Munsterhjelm, 1945, s. 30.
23 Munsterhjelm, 1945, ss. 30–31.
24 Bumsted I, 1992, s. 78.
25 Morton, 1963, s. 19.
26 Från Toronto till Moskva, 1993, Streijffert, ss. 318–319.
27 Från Toronto till Moskva, 1993, Streijffert, s. 319.
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Kanada itsenäistyi muodollisesti 1867, kun annettiin ns. British North
America Act. Se teki Kanadasta brittiläisen dominion, joka oli liittovaltio. Sii-
hen kuuluivat aluksi Ontario, Quebec, Nova Scotia ja New Brunswick.28 Tuol-
loin Dominiossa asui noin 3½ miljoonaa asukasta.29

1871 dominioon liittyi Brittiläinen Kolumbia ja 1873 Prince Edward Island.
1881 dominio osti Hudson Bayn. Myöhemmin Englannin hallitus luovutti Ka-
nadalle kaikki alueensa Pohjois-Amerikassa Newfoundlandia lukuun ottamat-
ta. Kanadaan kuuluivat 1920-luvulla seuraavat maakunnat: Nova Scotia, Prince
Edward Island ja New Brunswick eli ns. merimaakunnat ja Manitoba, Sas-
katchewan ja Alberta eli ns. preeriamaakunnat sekä Quebec, Ontario, Brittiläi-
nen Kolumbia, Yukon ja Luoteisterritoriot.30

1920-luvulla toimeenpaneva valta oli Englannin hallitsijalla, jota edusti
dominiossa kenraalikuvernööri ja maakunnissa varakuvernööri. Kenraalikuver-
nöörin neuvonantajana toimi kuninkaan yksityisneuvosto Kanadaa varten.
Dominion parlamentti jakaantui senaattiin ja edustajainhuoneeseen. Senaatin
jäsenet nimitti kenraalikuvernööri ja edustajainhuoneen jäsenet valitsi kansa.
Maakunnissa valtaa pitivät ministeristö ja lainlaatijakunta.31

Vuosina 1921–1930 Kanadaa hallitsivat siirtolaisuudelle myötämieliset libe-
raalit. 1930 konservatiivit saivat vaalivoiton. He saivat hankalan hallintokauden
laman iskiessä.32

Siirtomaamentaliteetilla on paljon haittavaikutuksia. Taloudellisesti siirto-
maa on etupäässä raaka-aineen tuottaja suhteessa emämaahan, joka sitten puo-
lestaan myy kolonialle jalostettuja tuotteita. Kaikki tärkeät päätökset tehdään
oman maan ulkopuolella. Yritteliäisyys ja luovuus ovat vähemmän tärkeitä
kuin kuuliaisuus. Kehitys muotoillaan hallintokeskuksessa. Periferiassa ei jää
tilaa ideoille.33

Kanada oli siirtomaa tai tarkemmin se koostui monesta eri siirtomaasta, aina
vuoteen 1867 saakka. Senkin jälkeen the Dominion of Canada oli pitkään riip-
puvainen niin poliittisesti, sotilaallisesti kuin taloudellisestikin Isosta Britanni-
asta. Vasta toinen maailmansota ja brittiläisen imperiumin hajoaminen todella
katkaisivat riippuvuussuhteen, lukuun ottamatta emotionaalista yhteenkuulu-
vuutta. Kanada oli mallisiirtomaa, poliittisesti kuuliainen, ihaili siirtomaaisän-
täänsä ja sopeutti taloutensa emämaan raaka-ainetarpeisiin. Siirtomaa-asemaa
vahvisti se, että Pohjois-Amerikassa oli kaksi englanninkielistä poliittista koko-
naisuutta; tasavaltalainen ja ainakin aluksi vallankumouksellinen USA ja ku-
ninkaallinen kolonia pohjoisessa.34

Kanada ja Yhdysvallat jakavat Pohjois-Amerikan. Molemmissa maissa pu-
hutaan samaa kieltä ja niillä on monessa suhteessa yhteinen talous sekä keski-

○ ○ ○ ○ ○ ○

28 McInnis, 1969, s. 355 ja Virtanen, Siirtolaisuus/Migration 1/1981, s. 24.
29 Nation, 1990, s. 7.
30 Rauanheimo, 1930, s. 177.
31 Rauanheimo, 1930, ss. 193–194.
32 McInnis, 1969, ss. 515–518.
33 Från Toronto till Moskva, 1993, Streijffert, ss. 312–313.
34 Från Toronto till Moskva, 1993, Streijjfert, s. 312.



S I I R T O L A I S U U D E N   T A U S T A T E K I J Ä T      29

näinen riippuvuussuhde sotilaallisesti. Englantilaiset loivat Kanadan eli Britti-
läisen Pohjois-Amerikan niistä alueista, jotka eivät liittyneet Yhdysvaltoihin
1783. Brittiläisestä Pohjois-Amerikasta tuli turvapaikka niille amerikkalaisille,
jotka halusivat pitää brittiläisen identiteettinsä. Kanadassa heitä kutsuttiin
lojalisteiksi. Tämä perinne ohjasi kauan kanadalaista politiikkaa USA:ta vas-
taan ja on olemassa vielä nykyäänkin. Kanadalaisuus merkitsi yhteiskuntaa,
joka rakennettiin yhdessä ranskalaisten kanssa järjestäytyneemmäksi ja
stabiilimmaksi kuin ”liberaali kokeilu” Yhdysvalloissa.35

1812 Kanada kävi sodan Yhdysvaltoja vastaan, jota kanadalaiset pitivät
hyökkääjänä. Sen seurauksena amerikkalaisuutta alettiin vihata. 1815 kiellet-
tiin jopa amerikkalaisia ostamasta uusia maita Kanadasta aggression pelossa.
Sen sijaan siirtolaisia alkoi tulla Englannista.36 Kuitenkin sota nopeutti Ylä-Ka-
nadan kaupungistumista.37

Viimeinen rajariita käytiin 1903 Alaskan ja Brittiläisen Kolumbian rajasta.
Yhdysvaltalainen sijoitustoiminta Kanadassa alkoi kasvaa. Kun britit antoivat
lainoja, yhdysvaltalaiset harrastivat suoraa investointia ottamalla yritykset
omaan hallintaansa. Yhdysvaltalaisten sijoitukset kohdistuivat aloille, joiden
suurimmat markkinat olivat Yhdysvalloissa.38

Ensimmäinen maailmansota oli lopullinen sysäys Kanadan siirtymisessä
brittiläisestä pohjoisamerikkalaiseksi valtioksi. Sota, johon Kanada osallistui
Englannin rinnalla, aiheutti paljon uhreja ja sen hyödyllisyyttä kanadalaisten
kannalta alettiin epäillä. Kun Yhdysvallat liittyi sotaan ja ”pelasti tilanteen”,
vanhat epäluulot maiden välillä hävisivät. Kanadan pääministeri totesi 1918,
että jos Brittiläisen imperiumin toiminta kohdistuisi tulevaisuudessa Yhdysval-
tojen etuja vastaan, se ei saisi Kanadan kannatusta.39

Vuodesta 1926 alkaen yhdysvaltalainen sijoitustoiminta Kanadassa ylitti
brittien sijoitukset. Samana vuonna kanadalaiset nimittivät diplomaattiedusta-
jansa Washingtoniin. 1931 vahvistettiin jo vuosia käytännössä vallinnut Kana-
dan täysivaltainen jäsenyys Brittiläisen kansainyhteisön jäsenenä.40

Rajan eteläpuolella Kanadaa pidettiin usein USA:n luonnollisena jatkeena.
Siellä vallitsevan ideologian oli vaikea hyväksyä Pohjois-Amerikkaan toista
vaihtoehtoa. Amerikkalaiset yhtiöt eivät näe mitään eroja maiden välillä. Jopa
amerikkalaisilla kartoilla on taipumus lukea Kanadan asuttu alue USA:han.
Amerikkalainen vaikutus Kanadassa alkoi todenteolla toisen maailmansodan
aikana ja on kasvanut siitä lähtien.41

Kuljetusyhteydet olivat erittäin tärkeitä Kanadan talouden laajentamisen
kannalta. Parhaana ratkaisuna pidettiin rautateiden rakentamista. Kanadan en-
simmäinen rautatie rakennettiin 1836 La Prairien ja St. Johnsin välille. Tästä sai

○ ○ ○ ○ ○ ○

35 Från Toronto till Moskva, 1993, Streijffert, ss. 314–315.
36 McInnis, 1969, ss. 230–231.
37 Hamer, 1990, s. 20.
38 Virtanen, Siirtolaisuus/Migration 1/1981, ss. 24–25.
39 Virtanen, Siirtolaisuus/Migration 1/1981, s. 25.
40 Virtanen, Siirtolaisuus/Migration 1/1981, s. 26.
41 Från Toronto till Moskva, 1993, Streijffert, s. 315.
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alkunsa Grand Trunk rautatieyhteyksien kehitys, joiden oli määrä yhdistää tär-
keimmät keskukset toisiinsa.42 Mahdollisuus rautatieverkoston laajentamiseen
oli itse asiassa yksi perustelu Kanadan konfederaation luomiselle. Lisäksi rauta-
tiet olivat ulkomaisten investoijien pääkohde. Ulkomaiset investoinnit taas oli-
vat avaimena Kanadan talouskasvulle.43 Noin joka kuudes kanadalainen asui
kaupungissa tai taajamassa 1871.44

Canadian Pacific Railvay luotiin 1872 yhdistämään preeriat muuhun valti-
oon. Siirtolaisuutta yritettiin saada erityisesti preerioille, jotta koko asumiskel-
poinen maa tulisi asutuksi ja samalla turvattaisiin eteläinen raja. Preeriakau-
punkien väkiluku kasvoikin dramaattisesti CPR:n rakentamisen myötä 1880- ja
1890-luvuilla.45 Kuitenkin vuosina 1897–1912 siirtolaisia tuli nimenomaan Yh-
dysvalloista 784 000; samana aikavälinä Isosta Britanniasta muutti 961 000 siir-
tolaista ja muualta Euroopasta 594 000.46

Taloudellisesti merimaakunnat jäivät kehityksestä jälkeen verrattuna muihin
maakuntiin. Sen terästeollisuus laajeni, osittain suojelun alaisena ja rautateiden
ja rakennustyömaiden stimuloimana. Pienteollisuus ei paljonkaan kehittynyt,
koska kilpailu Keski-Kanadan suunnalta oli liian kovaa. Kalastus ja metsäteol-
lisuus taistelivat elintilastaan omaksumalla uusia tekniikkoja ja suuntautumalla
uusille markkinoille.47

Rakentaminen ja puuttoman preerian asuttaminen lisäsivät puuteollisuutta,
varsinkin Brittiläisessä Kolumbiassa, joka oli lähimpänä preerian markkinoita.
Brittiläisen Kolumbian kalastuksen arvo melkein kaksinkertaistui vuosina
1900–1914.48

Kanadan paperi- ja selluteollisuus kehittyi voimakkaasti vuoden 1900 jäl-
keen. Muistettava on myös Klondiken kultaryntäys Yukonissa 1896. Pohjois-
Ontariossa CPR (Canadian Pacific Railway) toi väkeä Sudburyn alueelle kupa-
ri- ja nikkeliesiintymien luo. 1914 Kanada oli saavuttanut melkein monopolin
maailman nikkelimarkkinoilla. Cobaltista löydettiin hopeaa 1903 ja vähitellen
kaivosteollisuus laajeni Kirkland Laken ja Porcupinen suuntaan.49

Suuret yhtiöt olivat erityisen tyypillisiä Kanadalle. Siitä taas seurasi ammatti-
yhdistysten nousu, koska työläiset eivät muuten saaneet ääntään kuuluviin. Lo-
pulta perustettiin Trades and Labor Congress of Canada 1886, joka oli pitkään
merkittävin ammattiliitto.50

Ennen 1890-luvun puoliväliä tyypillinen preerialle muuttaja oli Ontariossa
syntynyt kokenut viljelijä, joka oli turhautunut rajoittuneeseen tuotantoon ja
hankaluuksiin maanhankinnassa. 1890-luvun alussa avoin ja aggressiivinen

○ ○ ○ ○ ○ ○

42 McInnis, 1969, ss. 304–305, 307 ja 309.
43 Bumsted II, 1992, ss. 12, 34.
44 Nation, 1990, s. 63.
45 Hamer, 1990, s. 37.
46 McInnis, 1969, s. 443.
47 McInnis, 1969, s. 450.
48 McInnis, 1969, s. 451.
49 McInnis, 1969, ss. 451–452.
50 McInnis, 1969, ss. 453–455.
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Kanadan siirtolaispolitiikka, jota sekä keskushallinto että provinssit tukivat,
onnistui tuomaan runsaasti uusia siirtolaisia preerioille.51 Maatalouden pionee-
riaika ei ollut läheskään loppunut vuoteen 1920 mennessä. Dominion tuleva
laajeneminen riippui teollisesta kapitalismista, varsinkin metsätalouden puu-
varoja ja mineraaleja sekä vesivoimaa hyödyntäen. Maaseudulle haluttiin lisää
siirtolaisia, mutta siirtolaispolitiikka ei ollut enää täysin avointa. Sodan jälkei-
sen ajan suurin siirtolaisuus saavutettiin 1929, kun 165 000 siirtolaista tuli Ka-
nadaan. Mutta preeriat alkoivat täyttyä. Vuoteen 1931 mennessä Saskatche-
wanin väestö kasvoi 160 000:lla ja Albertankin yli 140 000:lla. Vehnä oli yhä
asuttajien pääsadontuottaja.52

Kanadan taloudellinen asema oli haavoittuva ja sen todellinen tila paljastui
suuren depression aikaan vuoteen 1930 mennessä. Saihan Kanada kolmasosan
kansantulostaan suoraan ulkomailta. Tuhoisinta oli vehnän hinnan putoaminen.
Jo aiemmin vehnämarkkinoilla olivat tulleet kilpailijoiksi Argentiina ja Austra-
lia. Myös Euroopan tuotanto elpyi sodan jäljiltä. Farmarien tukalaa asemaa lisä-
si vielä vuosien 1934 ja 1937 kuivuus. Tilojen kärsiessä myös rautateiden tuotot
romahtivat. Lama vaikutti eniten Saskatchewaniin, jossa tuhoa täydensivät hei-
näsirkat, taudit ja kuivuus. Kun vehnämarkkinat romahtivat, romahti myös
Saskatchewanin talous. Kahdessa vuodessa sikäläisten viljelijöiden tulot puto-
sivat 90 %. Työttömyys kaupungeissa kertautui maaseudun vaikeuksien kanssa
(1933 noin kolmasosa työvoimasta oli ilman työtä ja vuoteen 1935 mennessä
joka kymmenes Kanadassa asuva sai julkista apua). Preeriat kantoivat suuren
laman raskaimman taakan. Merimaakunnat selvisivät parhaiten omavaraisuu-
tensa turvin. Kaikki oli halpaa, jos vain oli rahaa ostaa tavaraa.53 Brittiläisessä
Kolumbiassa puun tuotanto, kalastus ja mineraalien louhinta riippuivat ulko-
puolisista markkinoista. Näin työttömyys levisi siellä laajalle ja sitä lisäsi vielä
em. alojen keskittyminen. Pienyrittäjiä ei ollut. Manitoba ja Alberta olivat suo-
rastaan mennä vararikkoon, jolloin keskushallituksen piti tulla apuun. Myös
Keski-Kanada kärsi puun, paperin ja sellun tuotannon romahtamisesta; sen si-
jaan näiden maakuntien maatalous oli omavaraisempaa sekaviljelystä ja näin se
selvisi paremmin.54

Etnisten ryhmien suhteen vallitsi pitkään ns. Angloconformity-politiikka.
Brittiläinen tai anglosaksinen poliittinen, liberaali ja protestanttinen kulttuuri
oli ylivertainen muihin kulttuureihin verrattuna vallitsevan yhteiskuntanäke-
myksen mukaan ja mitä useammat Kanadassa sopeutuivat siihen, sen parempi
se oli heille itselleen, maalle ja maailmalle. Vakaumus kasvoi sosiaalidarwinis-
mista, protestanttisesta etiikasta, arjalaismyytistä, anglosaksilaisesta rasismista
ja britti-imperiumin ylpeydestä.55

○ ○ ○ ○ ○ ○

51 Bumsted II, 1992, ss. 45, 47.
52 McInnis, 1969, ss. 503–504.
53 Nation, 1990, ss. 307–308, 314.
54 McInnis, 1969, s. 527.
55 Från Toronto till Moskva, 1993, Streijffert, s. 314 ja Wilson, Siirtolaisuus/Migration 4/1977,

ss. 18–19.
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Jotkut pitivät siirtolaisia ”laumoina” ja rikollisuuden, pauperismin ja lukutai-
dottomuuden lähteinä. Siirtolaisia arvosteltiin sen mukaan, miten he pystyivät
sopeutumaan ja sulautumaan yhteiskuntaan. Britit, amerikkalaiset, skandinaa-
vit, saksalaiset ja ranskalaiset olivat toivotuimpia. Slaavien ja eteläeurooppa-
laistenkin uskottiin voivan omaksua kanadalaisen elämäntavan. Arabien, itä-
maalaisten ja mustien ei katsottu sopivan yhteiskuntaan. Parhaat siirtolaiset saa-
tiin tämän mukaan Pohjois-Euroopasta ”teutonisen rodun maista”; he olivat
protestantteja ja demokraattisen hallinnon omaksuneita. Suomalaisetkin hyväk-
syttiin pohjoiseurooppalaisiksi.56 Satunnaisesti ekonomisen nousukauden aika-
na hyväksyttiin myös ei-toivottujen siirtolaisten tulo, niin kauan kuin he pysyt-
telivät poissa näkyvistä vaarantamalla henkensä lännen kaivoksissa tai hautau-
tumalla metsäkämpille syvälle metsään. Laman aikana siirtolaisia syytettiin sii-
tä, ettei kanadalaisilla ollut työtä, varsinkin juutalaisia vastaan hyökättiin.57

Vuosien 1896–1914 välisenä aikana Kanadan talous kasvoi nopeasti. Nousua
oli edeltänyt 25-vuotinen lama, joka oli ajanut Yhdysvaltoihin joukoittain kana-
dalaisia. Myös väestö kasvoi. Siirtolaisia tuli kolme miljoonaa. Suurin osa heis-
tä meni palkkatyöhön. Avoimien ovien politiikka ei riittänyt, vaan ryhdyttiin
systemaattiseen värväykseen yleisen mielipiteen tuella, jonka takana olivat työ-
voimavaltaiset teollisuudenalat. Aggressiivisen siirtolaispolitiikan pääarkkiteh-
ti oli 1897 sisäministeriksi valittu Clifford Sifton.58 Kanada etsi maanviljelijöitä
rautatieagenttien kannustamana, kuitenkin monet maanviljelijät siirtyivät ra-
kennustyömaille, kaivoksiin ja tehtaisiin. Kaupallinen maatalous, rautatie-
rakennus, kaivokset ja metsäteollisuus tarvitsivat halpaa kausityövoimaa. Ky-
synnän ja tarjonnan laki sääteli siirtolaisuutta. CPR (Canadian Pacific Railway)
halusi maalaissiirtolaisia kaikkialta Euroopasta, koska heistä tulisi halpaa
radanrakennustyövoimaa, he kuljettaisivat viljansa myyntiin rautateitse ja toi-
misivat reservinä metsä- ja kaivosteollisuudelle.59 Vuoteen 1914 mennessä lä-
hes neljäsosa Kanadan väestöstä oli syntynyt ulkomailla.60

Ennen vuotta 1914 Yhdysvalloilla ja Kanadalla oli sama siirtolaispolitiikka.
Eurooppalaiset siirtolaiset kulkivat maiden välisen rajan yli töitä etsien edesta-
kaisin. Politiikat erosivat 1920-luvulla, kun Yhdysvallat otti käyttöön kiintiöt
”uutta siirtolaisuutta” (Etelä- ja Itä-Euroopasta) vastaan. ”Vanhojen” siirtolais-
ten uskottiin jäävän maahan pysyvästi, ”uusien” taas lähtevän heti rahaa ansait-
tuaan.61 Tosin monet kanadalaiset uskoivat, että siirtolaiset palaisivat koteihin-
sa, kun heitä ei enää tarvittu. Monet siirtolaisetkin uskoivat palaavansa Euroop-
paan. Näin monet jättivät perheensä Eurooppaan. Valitettavasti monien palkka
ei riittänyt paluumatkaan.62

○ ○ ○ ○ ○ ○

56 Wilson, Siirtolaisuus/Migration 4/1977, ss. 18–19.
57 Nation, 1990, ss. 338, 367–368.
58 Nation, 1990, ss. 339, 341.
59 Avery, 1980, ss. 16–17 ja 20–23.
60 Nation, 1990, s. 351.
61 Avery, 1980, ss. 11–12.
62 Nation, 1990, s. 345.
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Ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Kanadan hallitus rajoitti
siirtolaisuutta. 1919 Suomi poistettiin toivotuimpien siirtolaisten lähettäjä-
maiden listalta, koska suomalaisia radikaaleja alkoi tulla maahan (ns. Punainen
Vaara). Suomalaisten maahanmuuttoa ei estetty, mutta heitä ei enää värvätty
aktiivisesti. Siirtolaisuusrajoituksia kannattivat myös järjestäytynyt työväki,
joka pelkäsi työpaikkojensa puolesta, ja nationalistit. Kanadanranskalaiset pel-
käsivät siirtolaisten vähentävän vaikutusvaltaansa.63 Työnantajat halusivat
avoimempaa siirtolaispolitiikkaa, koska halvasta työvoimasta oli puutetta ja
niinpä hallituksen oli pakko lieventää rajoituksia. Siirtolaisia tuli varsinkin
rautatieyhtiöiden värväyksen tuloksena. Vapaamielinen siirtolaispolitiikka jat-
kui vuoden 1929 lamaan saakka (tosin siirtolaisuutta Itä-Euroopasta rajoitettiin
jo vuodesta 1927 lähtien). Laman aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten
ongelmien vuoksi hallitus katkaisi siirtolaisuuden melkein kokonaan. 64Vuosina
1900–1930 maahan oli muuttanut lähes viisi miljoonaa siirtolaista.65

Suomalaiset olivat yleensä suhteellisen toivottuja siirtolaisia, mutta joitakin
esteitäkin oli. Jos havaittiin, että tulija pyrki laittomasti Yhdysvaltoihin, hänet
palautettiin takaisin. Suomalaisille oli haittaa siitä, että määränpääksi oli mer-
kitty ”Amerikka”. Kanadassa heidän luultiin pyrkivän Yhdysvaltoihin.  Samoin
siirtolaiset saattoivat joutua karkotetuiksi, jos heidän havaittiin kuuluvan
sosialistijärjestöön. Jos tyttö ilmoitti vastaanottajaksi nuoren miehen, hänet voi-
tiin pakottaa vihille tämän kanssa ennen kuin hänet päästettiin maahan – siveel-
lisyyden takaamiseksi. Nuorten naimattomien naisten oli muutenkin osoitettava
Kanadassa perheellinen vastaanottaja tai naistuttava.66

Kanadaan ei päästetty vaikeasti sairaita tai vammaisia, mielisairaita tai epi-
leptikoita. Suomalaisille tavanomaisin hylkäyssyy oli trakooma eli silmäpasko.
Tätä esiintyi runsaasti Oulun, Kuopion ja Vaasan lääneissä. Tuberkuloosi oli
toiseksi yleisin este. Rajalta käännytettiin myös ammattikerjäläiset ja yli 15-
vuotiaat lukutaidottomat (lukuun ottamatta iäkkäitä uudisasukkaiden omaisia).
Jokaisella oli oltava 25 dollaria rahaa ja matkalippu lopulliseen määräpaikkaan
tai sen hintaa vastaava määrä rahaa.67

Siirtolaisilla oli myös oltava passi, joka anottiin Suomessa kirjallisesti
maaherranvirastosta. Tätä varten oli hankittava nimismiehen tai poliisilaitoksen
antama esteettömyystodistus. Passi annettiin enintään viideksi vuodeksi ja sen
saajan oli matkustettava maasta 60 vuorokauden kuluessa.68

○ ○ ○ ○ ○ ○

63 Nation, 1990, s. 364.
64 Pilli, 1982, s. 133 ja Lindström-Best, Siirtolaisuus/Migration 2/1981, ss. 7, 9.
65 Nation, 1990, s. 369.
66 Pääkonsuli Rauanheimon raportit ulkoministeriölle 5.11.1923, 5.12.1923 ja 13.10.1923.
67 Väänänen, 1926, ss. 81–85 ja 103–105.
68 Väänänen, 1926, ss. 90–92.
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Muuttoliike itsenäistyvässä Suomessa  – ja muualla Euroopassa

Kaupungistumisen nopeus – väkiluvun viisinkertaistuminen neljässäkymme-
nessä vuodessa – oli mahdollinen vain väestön uudelleensijoittumisen eli muut-
toliikkeen ansiosta. Muuttoliikkeen suunta oli syrjäseuduilta keskuksiin eli
useimmin maalta kaupunkiin. Vuosittain keskimäärin 2–3 prosenttia suomalai-
sista muutti toiselle paikkakunnalle. Silti 1910 Suomen väestöstä 75 prosenttia
asui syntymäpaikkakunnallaan, maalaisista 81, kaupunkilaisista 41, Uuden-
maan läänin asukkaista 56 ja Kuopion läänin asukkaista 86 prosenttia.69 Väki-
luvulla mitaten kaupungistuminen oli Suomessa vaatimatonta, eihän maassa
ollut yhtään suurkaupunkia, eikä edes sataa tuhannen asukkaan taajamaa.70

Muuttoliikkeen suuret virrat kulkivat Helsinkiin ja Viipurin lääniin, missä ne
jakautuivat usealle alueelle: Kymijoen ja Vuoksen rannoille, Viipuriin ja Kan-
naksen kummallekin reunalle. Viipurin läänin vetotekijät olivat uusi teollisuus
sekä kauppa ja palvelut, joita Pietarin läheisyys synnytti. Kaakkois-Suomeen
tultiin pääosin Itä-Suomesta. Sen sijaan Helsinkiin muutettiin kaikkialta maas-
ta.71

Lähimuutto oli kaukomuuttoa yleisempää. Kasvun lisäksi muuttoliikkeellä
oli taajamissa monia välillisiä vaikutuksia, kuten ikärakenteen pullistuma 20–
30-vuotiaiden kohdalla, naisenemmistö, maaseutua alhaisempi avioliittoisuus,
korkeampi avioitumisikä, alhaisempi syntyvyys ja pienemmät perheet.72

E. Ravensteinin ”muuttolakien” mukaan suurin osa muuttajista muuttaa vain
lyhyen matkan. Kaupan ja teollisuuden keskukset vetävät puoleensa muuttajia.
Nopeasti kasvavaan kaupunkiin muuttaa ympäröivän maaseudun väestöä ja
tämä aiheuttaa maaseudulla työvoimavajauksen, joka korvataan yhä kauempaa
muuttavalla väestöllä. Jokaisella päämuuttovirralla on vastamuutto. Pitkän mat-
kan takaa tulevat muuttajat hakeutuvat kaupan ja teollisuuden keskuksiin.
Syntyperäiset kaupunkilaiset muuttavat vähemmän kuin syntyperäiset maalai-
set. Naiset muuttavat enemmän kuin miehet.

Huomattava on myös työntö-vetoteoria. Muutto on tulos ympäristön talou-
dellisista, sosiaalisista ja väestöllisistä paineista. Vetotekijöitä ovat työ- ja
koulutusmahdollisuudet, paremmat tulot, miellyttävämpi ympäristö sekä suku-
laisten ja perheenjäsenten asuminen paikkakunnalla. Työntöön taas kuuluvat
ehtyneet luonnonvarat, koulutus-, työ- ja avioliittomahdollisuuksien puute, syr-
jintä, vieraantuminen yhteisöstä tai katastrofit. Muuton vilkkaus riippuu siitä,
kuinka suuri ero eri seutujen tarjoamilla mahdollisuuksilla on. Myös paikkojen
välinen etäisyys ja muuttajien yksilölliset psykologiset ominaisuudet vaikuttavat.73

Vaikka kaupunkien väestönlisäys pienensi maaseudun väestöä, menetys ei
vielä tuntunut useimmissa kunnissa. Maatalousvaltaisten kuntien keskimääräi-
nen muuttotappio 1901–20 oli vain kuudesosa kuolleisuuden aiheuttamasta
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69 Itsenäistymisen vuodet. 3., 1992, Haapala, s. 27.
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73 Hämynen, 1993, s. 288.
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vähennyksestä. Syntyvyyden pysyessä edelleen korkealla maaseutuväestön
määrä oli jatkuvassa kasvussa. Vaikka maalaiskunnat menettivät muuttotap-
piona kaupungeille noin 250 000 henkeä 1880–1920 ja saman määrän myös
siirtolaisiksi, niiden väkiluku kuitenkin kasvoi 750 000:lla. Väenlisäyksestään
maaseutu menetti neljänneksen, Sisä-Suomessa puolet, muuttotappiona kau-
pungeille. Vaikka kyseessä oli sittemmin pysyväksi osoittautunut käänne maa-
seudun väestöoloissa, muuttoliike ja teollistuminen eivät ennen toista maail-
mansotaa ehtineet mullistaa maaseudun väestörakennetta.74

Yhtä merkittävä kuin muuttotappio kotimaisiin kaupunkeihin oli maalais-
kunnille siirtolaisuuden aiheuttama väestönmenetys.75 Jos kotimainen muutto-
liike oli yhteiskunnan arkista ja huomaamatonta muuttumista, siirtolaisuus ko-
ettiin uuden ajan airueena.76 Perussyy siirtolaisuuteen oli taloudellinen: meren
takaa oli luvassa kotiseutua parempi toimeentulo niin liioille talon lapsille kuin
tilattomillekin. Tiheästi asutulla Pohjanmaalla, minne ei noussut uutta teolli-
suutta ja missä metsät oli jo hakattu, lähtökynnys oli matalin. Selvä vaikutin oli
myös ruotsalaisten antama malli. Siirtolaisia lähti myös etelän kaupungeista ja
joitakin maaseudultakin, mutta useimpien Amerikka löytyi kotimaan teolli-
suuspaikkakunnilta ja metsätöistä.77

”Älkää tuomitko siirtolaista,
kun hän astuskelee odottavaan laivaan.
Hän ei mene leikkiin tai tanssiin,
mutta raadantaan ja vastoinkäymisten kamppailuun.”78 Näin anottiin
vanhassa värssyssä.

Siirtolaisuuteen julkinen mielipide – tai oikeammin kansallinen ideologia –
suhtautui vihamielisesti. Se nähtiin sekä taloudellisena että moraalisen tappio-
na. Muuttoliikkeet olivat merkki yhteiskunnan vanhojen sidosten hajoamisesta.79

Siirtolaisuutta vastustettiin, koska sen katsottiin aiheuttavan työvoimapulaa
maataloudessa, vaikka toisaalta oli syntynyt laaja tilattoman väestön ryhmä.
Kielteinen asenne siirtolaisuuteen johtui kansallisesta ideologiasta, jonka tueksi
esitettiin laskelmia siitä miten paljon kansakunta menettää siirtolaisuudessa
voimavarojaan, varsinkin parhaassa iässä olevia työntekijöitä.80 Siirtolaisten
vieraantumista kirkosta ja ”siveellisiä vaaroja” korostettiin, mutta jätettiin
maastamuuton perustekijät – työn tuottavuuden ja työpalkan alhaisuus – huo-
miotta. Mahdollisimman moni yritettiin saada palaamaan kotimaahan ja pyrit-
tiin löytämään tehokkaita keinoja siirtolaisuuden hillitsemiseksi. Papisto tuo-
mitsi maastamuuton isänmaallisin ja moraalisin perustein epäkristillisenä.81

○ ○ ○ ○ ○ ○

74 Itsenäistymisen vuodet. 3., 1992, Haapala, s. 28.
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Ruotsinkieliset piirit olivat maltillisempia. Heistä maastamuutto oli laaja yh-
teiskunnallinen ongelma ja yleiseurooppalaisen ilmiön osa. Talouselämän voi-
makkaan kehittämisen uskottiin estävän siirtolaisuutta. Myös asutustoiminnan
tehostamisesta uskottiin löytyvän apua. Siirtolaisuudessa oli heidän mukaansa
negatiivista toisaalta se, että maastamuutto vei kansan parasta ainesta ja toisaal-
ta se, että siirtolaisten omaisia jäi köyhäinhoidon rasitukseksi. Positiivista sen
sijaan olivat rahalähetykset sekä teknisen tiedon ja kulttuurivaikutteiden tuonti
palaavien siirtolaisten välittämänä.82

Työläispiireissä maastamuutto nähtiin hyödyllisenä asiana. Työvoiman tar-
jonnan vähetessä palkkojen uskottiin nousevan. Muuton syiksi mainittiin kurjat
elämänolot ja järjettömät maanomistusolot.83

1920-luvulla siirtolaisuus tunnustettiin tapahtuneeksi tosiasiaksi. Poliittisista
puolueista Maalaisliitto vastusti siirtolaisuutta, koska siirtolaisten valtaosan
katsottiin kuuluvan Maalaisliiton luonnolliseen kannattajajoukkoon. ”Kommu-
nistisen ja muuten huonon aineksen” lähtö maasta ei vahingoittanut Suomea,
mutta voi Maalaisliiton mukaan pilata Suomen mainetta. Kunnollisten työ-
miesten pysyvä menetys oli vahinko. Maataloutta oli siis kohennettava siirtolai-
suuden estämiseksi. Muuttoliike tarjosi Maalaisliitolle aineistoa omien vaati-
musten perustelemiselle.84

Ruotsinkielisten piirien mukaan 1920-luvulla oli henkisen huollon avulla
yritettävä pitää siirtolaisista kiinni. Liberaalit näkivät muuttoliikkeelle vasta-
lääkkeenä kotimaan mahdollisuuksien kehittämisen. Konservatiivit taas pitivät
tärkeänä ulkosuomalaisten ja Suomen välisten yhteyksien lisäämistä.85

Sosialistien mukaan maastamuuttohalu oli 1920-luvun alussa voimakas koti-
maassa vallitsevien heikkojen suhdanteiden takia. Heidän mielestään maasta-
muuttovapaus oli taattava täydellisenä. SAJ:n mukaan siirtolaisuus olisi loppu-
nut, jos kaikki työntekijät olisivat saaneet kunnollisesti palkattua työtä, työnan-
tajat olisivat kohdelleet työläisiä ihmisinä, olisi saatu kahdeksan tunnin työpäi-
vä, työoloja olisi parannettu ja poliittinen vaino olisi lopetettu.86

Siirtolaisuuden alkuaikoina kielteiseen suhtautumiseen johti se, että siirtolai-
suudesta huomattiin vain sen taloudellista tappiota tuovat vaikutukset. Aiheut-
tihan siirtolaisuus työvoiman menetystä ja jopa sen puutetta, viljelys kärsi, tilo-
ja vuokrattiin, verot jäivät maksamatta, vaivaishoito lisääntyi, matkalippujen
hinnat ja matkakassat sekä lähetetyt perinnöt köyhdyttivät siirtolaispitäjiä. Siir-
tolaisuuden tuloa tuottavat vaikutukset alettiin huomata 1920-luvulla. Siirtolai-
set lähettivät rahaa kotiin, toivat varoja mukanaan, lähettivät paketteja ja lahjoi-
tuksia sekä perintöjä.87

1920-luvulla alettiin myös järjestelmällisesti etsiä yhteyttä poismuutta-
neisiin. Suomalaisuuden Liiton alaosastoksi vuonna 1922 perustettiin ulkosuo-
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malaistoimintaa hoitava elin. Se koetti poistaa siirtolaisuuden syitä, olla vuoro-
vaikutuksessa siirtolaisten kanssa ja saada siirtolaisia käymään kotimaassa. Elin
lakkautettiin 1927, jolloin sen seuraajiksi perustettiin Suomi-Seura ja Ulkosuo-
malais-Yhdistys. Jälkimmäinen suuntautui naapurimaihin ja Suomi-Seura
kaukosiirtolaisiin. Suomi-Seura halusi lähentää ulkosuomalaisia kotimaahan ja
pitää heidät kotimaan tapahtumien tasalla. Seurat yhdistyivät 1930 Ulkosuoma-
laisseura Suomeksi.88

1920 perustettiin siirtolaisten oikeussuhdekomitea ja 1921 perintö- ja kor-
vausasiaintoimisto ulkoministeriön yhteyteen. Tämän tehtävänä oli hoitaa pe-
rinnöt, rahalähetykset, avioliitot ja -erot, oikeuksien valvomisen vieraassa
maassa sekä ulkomailla olevien hädänalaisten suomalaisten avustamisen. 1927
säädettiin laki Suomen kansalaisuuden menettämisestä.89

Ensimmäiseksi Suomen konsuliksi Kanadaan nimitettiin Erick J. Korte 1920
Port Arthuriin. Akseli Rauanheimo nimitettiin pääkonsuliksi Montrealiin 1923.
1920-luvulla konsuleita oli myös St. Johnissa ja Quebecissa, Torontossa, Van-
couverissa ja Winnipegissä.90

Konsuli Akseli Rauanheimo perusti siirtolaiskodin Montrealiin, Quebeciin.
Samassa talossa toimi merimieskirkko. Asuntolalla oli enemmän tai vähemmän
virallinen luonne, koska se oli Kanadan Siirtolaistoimiston hyväksymä ja nou-
datti toiminnassaan sen suosituksia. Sen tarkoituksena oli tarjota tilapäinen
asuinpaikka suomalaisille siirtolaisille, joilla ei ollut tarkkaa määränpäätä. Se
toimi yhteiskunnallisena ja uskonnollisen keskuksena ja auttoi samalla sopivan
työpaikan löytämisessä. Pääosa sen asiakaskunnasta oli palveluspaikkaa hake-
via nuoria naisia.91

Suomesta lähti vuoden 1930 loppuun mennessä lähes 400 000 siirtolaista (ks.
liite 2). Ruotsista lähti ennen ensimmäistä maailmansotaa noin 1 100 000, Nor-
jasta noin 750 000 ja Tanskasta vähän yli 300 000 siirtolaista. 1890-luvun puo-
livälistä ensimmäiseen maailmansotaan ulottuvana ajanjaksona siirtolaisuus oli
suhteellisesti laskien selvästi voimakkaampaa Brittein saarilta, Italiasta, Espan-
jasta ja Portugalista, kun taas esimerkiksi Belgiasta ja Saksasta se oli suhteelli-
sesti heikointa. Noin 20 vuoden ajan ennen ensimmäistä maailmansotaa Suomi
kuului niihin Euroopan maihin, joiden väestön kehitykseen siirtolaisuus vaikut-
ti suhteellisesti eniten.92

Siirtolais-Suomeen kuului koko Pohjanlahden rannikkoalue Porin maalais-
kunnasta aina Liminkaan asti. Raja sisämaassa kulkee siten, että mukaan tulevat
Porin maalaiskunta, Ulvila, Noormarkku, Kankaanpää, Ikaalinen, Parkano,
Virrat, Ähtäri, Pylkönmäki, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Pihtipudas, Oulun
läänin Pyhäjärvi, Kiuruvesi, Pyhäntä, Kestilä, Rantsila, Liminka, Tyrnävä,
Lumijoki ja Hailuoto. Tältä alueelta lähti vuosina 1870–1914 yhteensä 199 600

○ ○ ○ ○ ○ ○

88 Suomen siirtolaisuuden historia osa III, 1986, Virtanen, ss. 221–226.
89 Toivonen, 1963, ss. 221–223.
90 Raivio, 1979, ss. 421–422, ks. myös Väänänen, 1926, s. 145.
91 Lindström-Best & Sutyla, 1984, ss. 78–79.
92 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, ss. 27–28.
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siirtolaista, mikä oli 65,9 % Suomen koko siirtolaisuudesta (ks. liite 3).  Nope-
asti kasvavien teollisuuskaupunkien tunnusmerkkeihin kuului kohtalaisen voi-
makas siirtolaisuus. Toisaalta näiden kaupunkien siirtolaisista oli ilmeisesti erit-
täin suuri osa ns. etappisiirtolaisia, toisin sanoen siirtolaisia, jotka olivat synty-
neet maaseudulla ja muuttaneet kaupunkiin, josta matka sitten jatkui valtame-
rentakaisiin maihin.93

Taulukko 1. Siirtolaisuus Suomen eri lääneistä vv. 1870–1914 ja 1919–193094

1870–1914 1919–1930

Uusimaa 13 179  4,4 % 8 064 12,4 %
Turun ja Porin 43 753  14,5 %  11 196  17,2 %
Häme 8 795  2,9 % 4 626 7,1 %
Viipuri 16 041  5,3 % 6 097 9,3 %
Mikkeli 5 053  1,7 % 1 314 2,0 %
Kuopio 9 896  3,3 % 3 028 4,6 %
Vaasa 158 408  52,3 % 24 619 37,7 %
Oulu 47 657  15,7 %  6 295  9,6 %
Koko maa 302 782 100,0 %  65 239 100,0 %

Vaasan lääni oli hallitsevassa asemassa, vaikka sen osuus pienenikin. Myös
Uudeltamaalta sekä Turun ja Porin läänistä siirtolaisuus oli runsasta. Siirtolai-
suus Uudeltamaalta ja Itä-Suomesta lisääntyi suhteellisesti aiempaan ajan-
jaksoon verrattuna.

Kaupungeista tulleita oli ennen ensimmäistä maailmansotaa hyvin vähän.
Sen sijaan 1920-luvulla siirtolaisten joukossa oli varsin paljon kaupungeista
lähteneitä.95

Kanadaan tulleista siirtolaisista osa ilmoitti syntymäpaikakseen ”Suomen”.
Lisäksi heillä oli tapana muuttaa usein, minkä vuoksi tilastoihin merkittiin edel-
liseksi asuinpaikaksi jokin paikkakunta Kanadassa. Myös Yhdysvalloista muut-
ti suomalaisia Kanadaan. Näiden seikkojen vuoksi on usein hankala saada sel-
ville siirtolaisten kotipaikkaa Suomessa.

Voidaan erottaa kolme erilaista säännönmukaista aaltoliikettä: ensinnäkin
vuodenaikoihin kytkeytyneet vaihtelut, toiseksi lyhyiden taloudellisten suhdan-
nejaksojen ryhmittämät vaihtelut ja kolmanneksi pitkien taloudellisten suhdan-
nejaksojen vaihtelut. Siirtolaisuus saavutti vuosittaisen huippunsa maalis–tou-
kokuussa. Syynä tähän olivat liikenneyhteydet sekä siirtolaisille tarjolla ollei-
den töiden kausiluontoisuus. Esimerkiksi osa kaivoksista, joissa suomalaisia
työskenteli, avautui aina keväisin ja suljettiin syksyisin. Sen sijaan metsätyöt

○ ○ ○ ○ ○ ○

93 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, ss. 31, 34.
94 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 35.
95 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 36.
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alkoivat yleensä syksyllä. Nousukausi Yhdysvalloissa merkitsi myös Suomessa
siirtolaisuuden voimistumista, laskukausi taas siirtolaisuuden heikkenemistä ja
Amerikasta palanneiden määrän kasvua.96

Pohjois-Amerikka oli Eurooppaan verrattuna taloudellisten mahdollisuuksi-
en luvattu maa. Yhteiskunnallinen fatalismi hävisi. Mökkiläisen pojan ei enää
ilman muuta oletettu jäävän mökkiläiseksi, vaan hänelle tunnustettiin ainakin
periaatteessa oikeus yhteiskunnalliseen nousuun – ja siirtolaiseksi lähteminen
oli väylä, joka tarjosi mahdollisuuksia. Suomikin alkoi teollistua 1800-luvun
lopulla, mutta hitaammin kuin esimerkiksi Saksa ja Ruotsi. Suomen väestön
työllistämiseen tarvittiin muidenkin maiden teollisuuskeskuksia: Pietaria,
Ruotsin sahalaitoksia, Pohjois-Norjan kuparikaivoksia ja ennen kaikkea Poh-
jois-Amerikan metsätyömaita, kaivoksia, rakennustyömaita ja tehtaita. Niistä
lääneistä, joista siirtolaisuus on ollut kaikkein vähäisintä, nimittäin Mikkelin ja
Kuopion lääneistä, kotimainen muutto oli voimakkainta. Sen sijaan Vaasan lää-
nistä siirtolaispromille nousi korkealle, mutta muuttoliike muualle Suomeen oli
vähäistä.97

Amerikkaan lähtö koettiin useimmiten tavallista kauemmaksi tehtäväksi
työmatkaksi, joka kestäisi muutamia vuosia. Käytännössä tästä muutamia vuo-
sia kestäväksi suunnitellusta työmatkasta venyi elinikäinen siirtolaistaival.98

Siirtolaisuuden määrä nousi ensimmäiseen maailmansotaan saakka, jatkui
alemmalla tasolla 1920-luvulla ja romahti kansainväliseen depressioon 1930-
luvun alussa. Yleensä eurooppalainen siirtolaisuus eteni lännestä itään. 1850-
luvulle tultaessa, siirtolaisuus oli tullut tärkeäksi joistakin Saksan valtioista ja
Skandinaviasta.99 Esimerkiksi siirtolaisuus Ruotsista saavutti massiiviset mitat
vuosien 1865 ja 1910 välillä.100 1900-luvun alkuun mennessä siirtolaisuus Nor-
jasta, Ruotsista, Saksasta, Irlannista ja Sveitsistä oli ohittanut huippunsa. Sen
sijaan hyvin monet siirtolaiset lähtivät Italiasta ja monista osista Etelä- ja Itä-
Eurooppaa. Noin 52 miljoonaa ihmistä lähti Euroopasta valtamerten taakse
vuosina 1815 – 1930.101

Norja menetti kaksi ihmistä jokaista 300 asukastaan kohti joka vuosi 1861–
1910. Ranska taas menetti vain yhden henkilön 5 000 asukasta kohti. Eniten
siirtolaisuus vaikutti Irlannissa, Norjassa, Skotlannissa, Italiassa, Englannissa,
Ruotsissa, Portugalissa ja Espanjassa.102

Olennaista massasiirtolaisuuden syntymiselle Skandinaviassa oli maatto-
mien maaseututyöläisten luokka. Laajeneva maanomistus puolestaan vähensi
siirtolaisuutta, samoin kaupungistuminen ja teollistuminen. Pääosa Ruotsin ja
Norjan siirtolaisista lähti maaseudulta.103

○ ○ ○ ○ ○ ○

96 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, ss. 71–74.
97 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, ss. 84–87.
98 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 94.
99 Baines, 1991, s. 7.
100 Lowell, 1987, s. 63.
101 Baines, 1991, s. 7.
102 Baines, 1991, s. 8.
103 Lowell, 1987, ss. 213, 215, 217, 227.
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Taulukko 2. Saapuneet siirtolaiset pääsiirtolaisuuden kohdemaihin, 1815–
1930104

Yhdysvallat
(Euroopasta) 32.6 miljoonaa
(Amerikasta) 4.7 ”
Kanada 4.7 "
Australia 3.5 "
Brasilia 4.3 "
Argentiina 6.4 "
Yht. Euroopasta 54.0  miljoonaa

Huom. Vähintään 2.5 miljoonaa muutti Kanadasta USA:han
Nämä luvut sisältävät myös henkilöitä, jotka eivät olleet siirtolaisia sanan varsi-
naisessa merkityksessä.

Luvuista ilmenee, miten suuri Yhdysvaltojen vetovoima muihin maihin verrat-
tuna oli. Myös Argentiina veti puoleensa siirtolaisia Etelä-Euroopasta, mutta ei
niinkään Pohjoismaista. Kanada tuli  merkittävänä tekijänä mukaan vasta en-
simmäisen maailmansodan jälkeen.

Taulukko 3. Rekisteröity siirtolaisuus Euroopan maista, 1815–1930
(1914 rajat)105

Englanti 11.4 miljoonaa
Italia 9.9 ”
Irlanti 7.3 ”
Itävalta-Unkari 5.0  ”
Saksa (sisältää preussilaisen Puolan) 4.8  ”
Espanja 4.4 ”
Venäjä (sisältää venäläisen Puolan) 3.1 ”
Portugali 1.8 ”
Ruotsi 1.2  ”
Norja 0.8  ”
Suomi 0.4  ”
Ranska 0.4  ”
Tanska 0.4  ”
Sveitsi 0.3 ”
Hollanti 0.2  ”
Belgia 0.2  ”
Eurooppa yht. 51.7  ”

○ ○ ○ ○ ○ ○

104 Baines, 1991, s. 8.
105 Baines, 1991, s. 9.
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Harvoista siirtolaisista tuli varsinaisia pioneereja, jotka olisivat muuttaneet asu-
mattomille alueille. Useammat pyrkivät maanviljelijöiksi alueille, joissa oli jo
asutusta. Vielä useammat menivät kaupunkeihin töihin.106

Muuton ajoitus määräytyi määränpäämaan varallisuuden mukaan, esimer-
kiksi siten, kuinka paljon töitä oli tarjolla. Joidenkin maiden siirtolaisuus on lii-
tetty myös maatalouden lisääntyneeseen kaupallistumiseen. Maaomistuksen
keskittyminen toi muuttopaineita. Pienomistajat ja työläiset joutuivat joko hy-
väksymään elintasonsa heikkenemisen tai etsimään vaihtoehtoista työtä, mikä
ei aina ollut mahdollista, tai muuttamaan. Siirtolaisten joukossa oli myös teolli-
suustyöhön erikoistuneita työläisiä. 1900-luvun alussa vain Kanada toivotti tu-
lijat tervetulleiksi avoimesti. Siirtolaisuus ei kuitenkaan ollut ainoa ratkaisu
Euroopan maatalousyhteisöiden ongelmiin. Siirtolaisuus ja militanttiset liik-
keet olivat toistensa korvikkeita. Toisaalta jatkuva siirtolaisuus paikasta toiseen
lisäsi yhteyksiä eri maiden välillä, esimerkiksi kirjeenvaihtoa ja paluumuuttajia.
Näin myös siirtolaisuus selittää siirtolaisuutta.107

Kun siirtolaisuus joltakin alueelta vakiintui, se myös yleensä jäi korkealle ta-
solle. Tämä selittyy osittain ns. ketjumuutolla. Yleensä oli turvallisempaa muut-
taa tunnetusta paikasta tunnettuun paikkaan. Näin siirtolaisilla oli taipumus
asettua suhteellisen rajoitetulle alueelle. 1910 noin 70 prosenttia norjalaisista
siirtolaisista Yhdysvalloissa asui kuudessa osavaltiossa: Wisconsinissa, Illinoi-
sissa, Iowassa, Minnesotassa ja Dakotassa. Siirtolaisuuden leviäminen uusille
alueille todennäköisesti merkitsi, että uusia yhteyksiä oli luotu. Ihmiset joillakin
alueilla olivat kuitenkin vähemmän vastaanottavaisia siirtolaisuusidealle kuin
toisilla alueilla. Siirtolaisilla oli yleensä tietoa vastaanottajamaansa taloudelli-
sista ja sosiaalisista oloista. Sitä he saivat jo muuttaneilta siirtolaisilta ja paluu-
muuttajien kokemuksista. Monet siirtolaiset olivat jo päättäneet palata takaisin,
ennen kuin he lähtivät Euroopasta.108

Noin 65–75 prosenttia amerikkalaisista siirtolaisista oli iältään 15–40-vuoti-
aita. 1800-luvun alussa tyypillisiä siirtolaisia olivat nuoret perheet, joihin kuu-
lui usein myös lapsia. Mutta jo vuosina 1911–15 esimerkiksi norjalaisista siirto-
laisista oli kolmeneljäsosaa nuoria miehiä. Useimmat aikaisemmat siirtolaiset
tulivat maanviljelysammateista ja melko harvat palasivat kotimaahansa. Myö-
häisemmät yksilösiirtolaiset pyrkivät todennäköisemmin kaupunkeihin ja teol-
lisuusammatteihin. He palasivat myös huomattavasti todennäköisemmin koti-
maahansa.109

Poikkeuksena mainittakoon irlantilaisten siirtolaisuus. Muuttohalukkuus
irlantilaisnaisten keskuudessa oli lähes yhtä suurta kuin  miehilläkin. Yksi syy
tähän oli siirtolaisuuden ajankohta (1840–1850). Joukossa oli myös runsaasti
naimattomia naisia. Naisille ei ollut Irlannissa töitä, koska teollisuutta ei juuri
ollut. Heille oli kuitenkin työtä Yhdysvalloissa, koska he olivat lukutaitoisia ja
englanninkielisiä.110

○ ○ ○ ○ ○ ○

106 Baines, 1991, s. 11.
107 Baines, 1991, ss. 21–25, 29.
108 Baines, 1991, ss. 33–37.
109 Baines, 1991, ss. 43–44.
110 Baines, 1991, s. 47.
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Siirtolaisuuteen vaikuttivat myös kustannukset. Matkakustannukset olivat
varsin korkeat 1800-luvun alkupuolella. Myöhemmin kuljetusvälineet ja -yhte-
ydet paranivat. Kun kuljetusolot kohenivat, tuli siirtolaisuudesta vähemmän lo-
pullista. Vuosisadan lopussa ainoastaan Kanadasta sai enää suhteellisen helpos-
ti perhetilan. Kanadan länsiosat kehittyivät melko myöhään, koska ihmiset oli-
vat haluttomia hankkimaan maata näiltä alueilta. Maanviljelys Yhdysvalloissa
oli ollut huomattavasti suositumpaa. Toisaalta Kanadan preerioita ei voitu asut-
taa kunnolla ennen kuin uusi maanviljelystekniikka kuiville maille kehittyi. Li-
säksi myös kaupunkialueiden työvoiman kysyntä kasvoi.111

Monet siirtolaiset joutuivat tuottamattomiin ja huonostipalkattuihin töihin.
Mutta nämä olivat silti töitä, jotka jonkun oli tehtävä. Siirtolaisuus salli muiden
työläisten siirtyä pykälän ylemmäs tuottavampiin töihin. Amerikkalaisten kau-
punkien yrittäjät voivat luottaa, että siirtolaisia on tulossa töihin, jos työmäärä
lisääntyy. On laskettu, että kolmannes Yhdysvaltojen työvoiman kasvusta vuo-
sina 1880–1914 johtui siirtolaisuudesta. Ammattitaidottomien työläisten tulo
teki ammattiyhdistysten perustamisen vaikeammaksi. Toisaalta tiivis siirtolais-
ryhmä voi hyötyä tilanteesta.112

Aiemmin katsottiin, että siirtolainen oli sopeutunut, jos menestyneet siirtolai-
set tai heidän jälkeläisensä lähtisivät siirtolaisasuinalueelta. Monet siirtolaiset
menestyivät liike-elämässä, mutta heillä oli monesti jo lähtiessään kokemusta
yrityselämästä. Usein liikemiesten menestys riippui siitä, kuinka hyvin he pal-
velivat siirtolaisyhteisön tarpeita. Heillä ei useinkaan ollut muuta vaihtoehtoa,
koska ulkopuolinen liikeyhteisö rajasi heidät ulkopuolelle. Toisin sanoen, suu-
rin osa menestyneistä siirtolaisista sai kiittää menestyksestään siirtolaispe-
rinteitä ja -instituutioita eikä kykyään murtaa noita perinteitä ja sopeutua uuteen
kulttuuriin. Poikkeuksen muodostavat englantilaiset – Yhdysvalloissa ei ollut
englantilaisghettoja, joten heitä voi kutsua todellakin näkymättömiksi siirtolai-
siksi.113

Siirtolaisrajoitukset tulivat voimaan Yhdysvalloissa vuosina 1924 ja 1927.
Niiden tarkoituksena oli vähentää siirtolaisten kokonaismäärää ja muuttaa hei-
dän etnistä koostumustaan. Vuotuinen kiintiö riippui siitä, kuinka paljon tuon
kansallisuusryhmän siirtolaisia oli Yhdysvalloissa ennen ensimmäistä maail-
mansotaa. Tarkoituksena oli merkittävästi vähentää siirtolaisuutta Etelä- ja Itä-
Euroopasta, kun taas Pohjois-Euroopasta muuttaville jätettiin ”ovi auki”. Vuo-
den 1924 kiintiöinnin perusteella vain 160 000 siirtolaista sallittiin muuttaa
Yhdysvaltoihin mantereen ulkopuolelta; tästä määrästä 40 prosenttia tuli Iso-
Britanniasta ja kolmannes Saksasta. Kiintiöitä supistettiin edelleen  1927 aina
150 000:een, mistä Iso-Britannian osuus oli 55 prosenttia ja 15 prosenttia Sak-
sasta. Itäeurooppalaiset voivat edelleenkin muuttaa muihin osiin Eurooppaa,
Kanadaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.114

○ ○ ○ ○ ○ ○

111 Baines, 1991, ss. 44–45.
112 Baines, 1991, ss. 58–63.
113 Baines, 1991, 66–69.
114 Baines, 1991, ss. 71–72.



S I I R T O L A I S U U D E N   T A U S T A T E K I J Ä T      43

Suomalaisen siirtolaisuuden rakenne 1920-luvulla

Suomen valtamerentakainen siirtolaisuus oli miesvaltaista. Vuosina 1920–1924
valtameren taakse muuttaneista oli 57 % miehiä ja vuosina 1925–1930 heidän
osuutensa oli 60 %. Varsinkin Vaasan ja Mikkelin läänien maaseudulta lähtenyt
siirtolaisuus oli miesvaltaista. Sen sijaan kaupungeista muuttaneissa naiset
muodostivat enemmistön (57 %).115 Siirtolaisuuden sukupuolirakenne tasa-
painottui jonkin verran myöhemmässä vaiheessa, sillä vielä 1870-luvun alussa
miesten osuus oli yli 80 %. Miesten osuus oli suurimmillaan niinä vuosina, jol-
loin siirtolaisuus oli huipussaan; naisten suhteellinen määrä kasvoi, kun
siirtolaismäärät olivat aallonpohjassa. Taloudelliset suhdannevaihtelut tuntui-
vat paljon selvemmin miesten kuin naisten työsuhteissa. Joillakin alueilla on
voitu suhtautua naisten siirtolaiseksi lähtemiseen kielteisesti, kun taas miesten
siirtolaisuutta on voitu pitää hyväksyttävänä. Siirtolaisuuden päämääräalueen
ja siirtolaisuuden sukupuolirakenteen välinen riippuvuussuhde on todennäköi-
nen. Jokin paikkakunta voi myös ”työntää” luotaan erityisesti miehiä tai erityi-
sesti naisia. Suomen siirtolaisuus oli muiden Pohjoismaiden siirtolaisuuteen
verrattuna erityisen miesvaltaista. Esimerkiksi Suomesta vuosina 1869–1914
lähteneistä oli miehiä 65 %, oli vastaava luku Ruotsissa 55 %.116

Siirtolaiset olivat 1920-luvulla vanhempia kuin 1900-luvun alkuvuosina.
Ensimmäisen maailmansodan aikana siirtolaiseksi pääseminen oli vaikeaa, jo-
ten monet pääsivät lähtemään vasta 1920-luvun alussa. Toisaalta myös kaupun-
kisiirtolaisuuden voimistuminen ”vanhensi” siirtolaisia, sillä kaupungeista
muuttaneet olivat vanhempia kuin maaseudulta lähteneet. Heillä oli nimittäin
usein takanaan jo muutto maalta kaupunkiin. Yleisintä siirtolaisuus oli 21–25
vuoden iässä niin miehillä kuin naisillakin. Yli 35-vuotiaiden siirtolaisuus oli
harvinaista. Muuttajat olivat siis parhaassa työiässä.117

Siirtolaisten ikään liittyy läheisesti kysymys heidän perheensä kohtalosta.
1900-luvun alussa Kuopion ja Mikkelin lääneistä muuttaneissa oli suhteellisesti
vähiten avioituneita. Viipurin ja Vaasan lääneissä perhesiirtolaisuus oli ylei-
sempää.  Etelä-Pohjanmaalla perheiden muutto väheni 1920-luvulla. Samalla
kuitenkin naimattomien osuus siirtolaisuudesta väheni, joten perheenisät lähti-
vät entistä useammin ”väliaikaisesti” ansaitsemaan perheelle elantoa valtame-
ren takaa. Tosin melko usein perhe seurasi jonkin ajan kuluttua perässä. 1920
suomalaissiirtolaisista oli kuitenkin naimattomia 75 % ja 1930 noin 66 %.118

Kun otetaan muuttajien ikärakenne huomioon, naimattomien suuri määrä on
helppo ymmärtää. Monet eivät vielä olleet ennättäneet naimisiin.

Ennen vuotta 1930 Suomesta saapuneet tulivat pääasiassa maaseudulta.
Heissä oli runsaasti ammattitaidottomia ja sekatyöläisiä, etenkin kirvesmiehiä.
Suurin osa muuttajista oli lähtöisin vähävaraisista oloista. Joukossa oli paljon

○ ○ ○ ○ ○ ○

115 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, ss. 64–67.
116 Kero, 1996, ss. 104–105.
117 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, ss. 55–56.
118 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 58 ja Toivonen, 1963, ss. 50–51.
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maanviljelijäin poikia ja tyttäriä, jotka olivat käyneet kansakoulun ja monet
kansanopiston. Valtaosa naisista pyrki löytämään palveluspaikan. Suurin osa
miehistä oli tottunut koviin ruumiillisiin töihin. Silti monella kangasteli
haaveissa oma uudismaa.119

Taulukko 4. Suomalaisten kaukosiirtolaisten ammatillinen jakauma 1916–
1930120

elinkeinoala 1916–20 1921–25 1926–30
maatalousväestöä 57,5 % 48,7 % 48,0 %
työväestöä, palvelusväkeä, käsityöl 27,2 % 33,2 % 5,8 %
kaupan ja merenkulun alalla, virkam 15,3 % 18,1 % 16,2 %

100,0 % 100,0 % 100,0 %

Maatalousväestön määrä pieneni selvästi 1920-luvulle tultaessa, mutta silti sen
osuus oli selvästi suurin. Työväestön osuus kasvoi siirtolaisten joukossa 1920-
luvun kuluessa, mikä johtunee alkavasta teollistumisesta, naisten kasvavasta muut-
tohalukkuudesta (palvelijattaret) ja kaupunkisiirtolaisuuden yleistymisestä.

Kun tarkastellaan siirtolaisuuden rakennetta tarkemmin, havaitaan, että maa-
talousväestön köyhemmässä osassa muuttohalukkuus on suurinta. Silti myös
työläisväestön siirtolaisuuden määrä kohosi 1920-luvulla.

Taulukko 5. Kaukosiirtolaisten ammatti ja yhteiskunnallinen asema 1923121

ammatti määrä %

talollisia 1 451 10,2
talollisten lapsia 3 691 26,7
torppareita 140 1,0
torppareiden lapsia 42 3,2
mäkitupalaisia 1 439 10,4
työväestöä 3 251 23,5
muita 3 457 25,0
yhteensä 13 871 100,0

Kaikille talollisten lapsille ei riittänyt maata viljeltäväksi eikä työtä tehtäväksi –
siis heidän oli muutettava kaupunkiin tai samantien valtameren taa. Torpparei-
den määrä romahti torpparivapautuksen myötä; nyt heidät laskettiin talollisiin.
Myös ryhmä ”muut” on huomattavan suuri. Tähän ryhmään kuuluvia siirtolai-
sia lähti pääasiassa kaupungeista sekä Etelä- ja Itä-Suomesta.122 Ammatillinen
eriytyminen teki luokittelun hankalaksi ja lisäsi luokittelemattomien määrää.

○ ○ ○ ○ ○ ○

119 Rauanheimo, 1930, ss. 144–145.
120 Salonen, 1967, s. 119.
121 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 42.
122 Suomen siirtolaisuuden histroia osa I, 1986, Kero, ss. 42–45.
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Kaukosiirtolaisuuden valta-alueelta Vaasan läänistä siirtolaisiksi lähteneistä
oli 1920 noin 80 % maatalouden piiristä. Kymmenen vuotta myöhemmin osuus
oli pudonnut 67 prosenttiin. Talollisia joukossa oli 1920 vain 4,5 %, mutta 1930
jo 12,3 % (talollisten lapsia 47,2 %), mihin oli osaltaan syynä torpparilaki.
Torppareita siirtolaisissa oli 1920 vielä 2,7 %, mutta kymmenen vuotta myö-
hemmin ei enää yhtään. Loisten ja mäkitupalaisten määrä putosi vuoden 1920
noin 30 prosentista kymmeneen prosenttiin (1929). Heidät luettiin uudessa
luokittelussa työläisväestöön. 1920 työläisiä oli vain 3,2 %, mutta kymmenen
vuotta myöhemmin peräti 19 %. Uutena ryhmänä siirtolaisiin tulivat 1930 mu-
kaan käsityöläiset 4,7 % osuudellaan.123  Maatalousvaltaisuus alkoi siis väistyä
myös voimakkaan siirtolaisuuden alueilla.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen siirtolaisuus oli maatalousvaltais-
ta. Kun vertailu ulotetaan muualle Eurooppaan, näyttää siltä, että Suomen siir-
tolaisuus muistuttaa ammattirakenteeltaan enemmän Itä- ja Etelä-Euroopan
kuin Länsi-Euroopan siirtolaisuutta. Länsi-Euroopan siirtolaisista huomattava
osa oli teollisuuden työväestöä.124

Siirtolaisuus Kuopion ja Mikkelin lääneistä sekä Kainuusta
Kanadaan vuosina 1918–1930

Taulukko 6. Amerikkaan/Kanadaan Itä-Suomesta muuttaneet siirtolaiset vuosi-
na 1918–1930125

vuosi Kuopio Mikkeli Kainuu

1918 29 30 22
1919 56 26 22
1920 237 111 90
1921 173 68 35
1922 211 68 46
1923 567 253 146
1924 305 108 70
1925 59 30 13
1926 218 87 41
1927 316 124 91
1928 276 92 72
1929 277 110 68
1930 120 52 24
yhteensä 2 844 1 159 740

○ ○ ○ ○ ○ ○

123 Toivonen, 1963, ss. 41–44.
124 Kero, 1996, ss. 109–110.
125 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930. Joensuun Maakunta-arkisto; Mikkelin läänin

passiluettelot 1918–1930. Mikkelin maakunta-arkisto ja Oulun läänin passiluettelot 1918–
1930. Oulun maakunta-arkisto sekä Suomen Höyrylaiva OY:n matkustajaluettelot vv. 1920–
1923.
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Vuosina 1918–1919 mukana ovat myös Yhdysvaltoihin muuttaneet, koska hei-
tä ei ole voitu erotella Kanadaan muuttaneista. Sitä paitsi muuttoliike Kanadan
ja Yhdysvaltojen välillä ennen Yhdysvaltojen tiukennettuja siirtolaislakeja oli
varsin vapaata, joten useat siirtolaiset tekivät töitä sekä Kanadassa että Yhdys-
valloissa. Vuosista 1921–1923 ja osin myös vuodesta 1920 on matkustaja-
rekisterien avulla eroteltu toisistaan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan muuttaneet.
Erottelu ei ole aukoton, koska kaikkia lähtijöitä ei löydy matkustajarekisteristä.

Vuosina 1918–1919 muuttoliike oli pienimmillään. Siirtolaisuuden huippu
sijoittuu vuoteen 1923. Yksi tuon vilkkaan vuoden muuttajista oli iisalmelainen
Erland Asikainen, joka astui maihin StJohnissa 25.10.1923 S/S Montcalmista.
Hän kävi 1928 Suomessa, mutta palasi pian Halifaxin kautta Kenogamiin.126

Vuoden 1925 lama näkyi Itä-Suomessakin pienentyneinä muuttolukuina. Sa-
moin Kanadan sulkeutumisen aiheuttama jyrkkä lasku siirtolaisuuden määrässä
on nähtävissä. Näyttää siltä, että muutto olisi enemmän riippuvainen Kanadan
vedosta kuin kotimaan työnnöstä. Kanadan talous ja lainsäädäntö säätelivät
muuton määrää, samalla kun itäsuomalaisissa yhteisöissä ei juuri vuosikymme-
nen kuluessa tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vuosina 1918–1930 suomalaissiirtolaisista keskimäärin 87,6 % muutti Ame-
rikkaan (vuodet 1918–1922) tai Kanadaan (vuodet 1923–1930). Kuopion ja
Mikkelin lääneissä Amerikka- ja Kanada-keskeisyys oli huomattavasti lievem-
pää. Keskimäärin kanadansiirtolaisuus käsitti Kuopion läänissä 52,1 % kaikista
siirtolaisista; Mikkelin läänissä vastaava luku jäi 40,3 prosenttiin. Itä-
suomalaiset olivat perinteisesti suuntautuneet enemmän kotimaan muuttoon ja
muuttivat mieluummin Suomen kaupunkeihin kuin ulkomaille. Toisaalta Venä-
jän vaikutus näkyi, koska Venäjällä oli vielä 1920-luvulla metsätöitä tarjolla sil-
le, joka uskalsi sinne lähteä.

Kainuussa vilkkaimmat muuttovuodet olivat 1923, 1920 ja 1927 sekä
hiljaisimmat puolestaan 1925, 1918 ja 1919. Näin Kainuukin seuraili muiden
itäisten alueiden muuttokäyriä. Kainuulaisista peräti 90 % muutti valtameren
taa, muiden ulkomaiden osuus jäi siis vain kymmeneen prosenttiin.127

Passinottaminen ei välttämättä merkinnyt siirtolaiseksi lähtemistä. Vuosina
1918–1928 passinottaneista noin 81–82 % lähti saman vuoden aikana.128 Jäljel-
le jääneistä osa varmaankin jätti koko matkan tekemättä, mutta yhtä varmasti
osa lähti seuraavana vuonna. Jälkimmäinen tulkinta sopii varsinkin marras–jou-
lukuussa passinottaneisiin. Tosin monet aikailijat joutuivat anomaan passia uu-
destaan entisen vanhennuttua.

○ ○ ○ ○ ○ ○

126 MG 28 V 128. Vol 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32.
127 Suomen siirtolaisuustilasto 1918–1930. Suomen Virallinen Tilasto XVIII; Kuopion läänin

passiluettelot 1918–1930; Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930 ja Oulun läänin
passiluettelot 1918–1930.

128 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930; Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930; Oulun
läänin passiluettelot 1918–1930 sekä Suomen Höyrylaiva OY:n matkustajaluettelot vv.
1920–1923.
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Taulukko 7. Itäsuomalaisten kanadansiirtolaisten sukupuoli vuosina 1918–
1930129

vuosi Kuopion l. Mikkelin l. Kainuu
miehiä miehiä miehiä

1918 22 (76 %) 21 (70 %) 15 (68 %)
1919 32 (58 %) 13 (50 %) 15 (68 %)
1920 91 (38 %) 48 (43 %) 43 (48 %)
1921 63 (36 %) 36 (53 %) 18 (51 %)
1922 86 (39 %) 31 (46 %) 20 (43 %)
1923 355 (63 %) 168 (66 %) 104 (71 %)
1924 222 (73 %) 84 (78 %) 52 (74 %)
1925 33 (56 %) 25 (83 %) 8 (61 %)
1926 148  (68 %) 60 (69 %) 35 (85 %)
1927 172 (54 %) 94 (76 %) 73 (80 %)
1928 143 (52 %) 51 (55 %) 42 (59 %)
1929 128 (46 %) 60 (55 %) 40 (59 %)
1930 55 (46 %) 31 (61 %) 18 (75 %)
yhteensä 1550 (55 %) 722 (62 %) 483 (65 %)

Kuopion läänissä naiset muuttivat keskimääräistä aktiivisemmin 1920-luvulla.
Tosin miehiä oli puolet 1920-luvun alkua lukuun ottamatta. Vuoden 1918
erikoislukuihin voivat vaikuttaa poikkeusolot. Vuoden 1918 sodan jälkeen lähti
paljon kommunisteja maasta ja nämä olivat yleensä miehiä. 1920-luvun alussa
taas Kanadan lainsäädäntö rajoitti miesten maahanmuuttoa tiukemmin kuin
naisten muuttoa.

Mikkelin läänissä kanadansiirtolaisuus oli poikkeuksellisen miesvaltaista.
Miesvaltaisuus johtuu osaksi asenne-eroista. Naisten muutto suuntautui useam-
min kotimaan kaupunkeihin kuin kaukomaille. Kaukosiirtolaisuus saattoi myös
olla sosiaalisesti hyväksytympää miesten keskuudessa. Tyypillinen yksinäinen
miesmuuttaja oli haukivuorelainen Alho Moilanen, joka saapui Kanadaan 1930
ja sijoittui rakennustöihin Quebeciin. Hän oli syntyperältään talollisen poika.130

Usein miehet muuttivat voidakseen elättää kotiin jäävän perheensä. Tosin 1920-
luvulta tunnetaan tapauksia, jolloin vaimo muutti ja jätti miehen ja lapset Suo-
meen.131

Kainuussa lähes kaksikolmasosaa muuttajista oli miehiä. Naiset olivat enem-
mistönä vuosina 1920 ja 1922. Naisten muuttohalukkuus näyttää olleen vakioi-
dumpi kuin miesten; sillä suurina muuttovuosina miesten muutto lisääntyi voi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

129 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930; Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930 ja
Oulun läänin passiluettelot 1918–1930.

130 MG 28 V 128. Montrealin suomalainen siirtolaiskoti. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I; V
114 Vol. 3. File 2 ja 6; Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930.

131 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 93; Kuopion läänin passiluettelot 1918–
1930 ja Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930.
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makkaammin, mutta naiset muuttivat entiseen tahtiin myös lamavuosina. Tässäkin
näkyy kausiluontoisten töiden vaikutus miesten muuttoon. Naisten muutto lienee
suuntautunut miehiä useammin kotimaan kaupunkeihin myös Kainuussa.

Taulukko 8. Itä-Suomesta Kanadaan muuttaneiden ikäjakauma vuosina 1918–
1930132

ikä Kuopio Mikkeli Kainuu

0–19-v 467 (16 %) 173 (15 %) 121 (16 %)
20–29-v 1 521 (53 %) 604 (52 %) 382 (52 %)
30–39-v 630 (22 %) 289 (25 %) 164 (22 %)
40–49-v 156 ( 6 %) 68 ( 6 %) 46 ( 6 %)
yli 50-v 45 ( 2 %) 25 ( 2 %) 23 ( 3 %)
tuntematon 25 ( 1 %) – 4 ( 1 %)
yhteensä 2 844 (100 %) 1 159 (100 %) 740 (100 %)

Kuopion läänissä alle 20-vuotiaiden muutto oli selvästi vähäisempää kuin muu-
alla Suomessa, koska perheellisten muutto oli harvinaisempaa. Sen sijaan 20–
39-vuotiaita oli enemmän kuin Suomesta muuttaneissa keskimäärin. Mikkelin
läänissä alle 20-vuotiaita oli vielä vähemmän kuin Kuopion läänissä. Muuttoa
hallitsivat työikäiset. Myös Kainuun siirtolaisten muutto noudatteli samaa lin-
jaa kuin muidenkin itäsuomalaisten. Alle 30-vuotiaat olivat vielä vapaita muut-
tamaan, koska perhettä ei ollut. Yksi heistä oli Helmi Brander, 26-vuotiaana
Kanadaan muuttanut opettajatar, joka asui Montrealissa 1933. Hän oli kotoisin
Kajaanista, mutta oli asunut myös Sortavalassa.133 Tässä työikäisten joukossa
oli myös useita tilallisten nuorempia poikia, joille ei juuri perintöä herunut koti-
tilalta, vaan elanto oli etsittävä muualta.

Taulukko 9. Itäsuomalaisten kanadansiirtolaisten siviilisääty vuosina 1918–
1930134

siviilisääty Kuopio Mikkeli Kainuu

naimaton 2 074 (75 %) 830 (72 %) 485 (65 %)
naimisissa 710 (24 %) 259 (22 %) 215 (29 %)
leski/eronnut 46 (1 %) 16 (1 %) 12 (2 %)
tuntematon 14 – 54 (5 %) 28 (4 %)
yhteensä 2 844 (100 %) 1 159 (100 %) 740 (100 %)

○ ○ ○ ○ ○ ○

132 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930; Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930; Oulun
läänin passiluettelot 1918–1930; Suomen Höyrylaiva OY:n matkustajaluettelot vv. 1920–
1923.

133 MG 28 V 68. Vol. 4. File 12. Appl. Free membership 1933.
134 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930; Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930; Oulun

läänin passiluettelot 1918–1930; Suomen Höyrylaiva OY:n matkustajaluettelot vv. 1920–
1923.
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Kuopion läänissä naimattomia oli selvästi eniten, joten sen siirtolaisuus oli vah-
vasti yksittäissiirtolaisuutta. Tyypillinen naimaton muuttaja oli Dagmar Carl-
sen, joka oli syntynyt Kiteellä, mutta muutti Joensuusta kotiapulaiseksi Montre-
aliin 1929.135 Mikkelin läänissä naimattomia oli hivenen vähemmän kuin Kuo-
pion läänissä. Tämä lienee kuitenkin harhakuva, koska epäselvistä tapauksista
varmaankin suurin osa oli naimattomia. Avioituneiden osuus oli näet pienempi
kuin Kuopion läänissä. Tämäkin viittaisi naimattomien pienen määrän olevan
harhaa, sillä leskiä ja eronneita oli yhtä vähän kuin Kuopion läänissäkin. Kai-
nuussa perheellisten muutto oli melko yleistä, varsinkin perheellisiä miehiä läh-
ti ansaitsemaan oman tilan ostamista varten rahoja valtameren taakse.

Kuopion läänissä perhe jäi yleensä Suomeen, kun mies tai 1920-luvun lopul-
la myös vaimo lähti ansaitsemaan elatusta perheelle. Silti lähes joka kolmas otti
mukaansa ainakin osan perheestään. Melko harvoilla oli perheenjäseniä jo val-
miiksi Kanadassa (lähinnä niillä vaimoilla, jotka muuttivat lapsineen perheen
isän luo). Olihan siirtolaisuus Kanadaan vielä ennen ensimmäistä maailmanso-
taa melko harvinaista. Noin 15 % tapauksista perheen olinpaikasta ei ollut tie-
toa. Luultavasti useimmat näistä tapauksista jättivät perheensä Suomeen. Kai-
nuulaisista joka kymmenes (82) jätti jälkeensä Suomeen perheenjäseniä.136

Osa siirtolaisista matkusti valtameren taakse mukanaan samalla kertaa koko
perhe tai suurin osa perheestä. Osa perheistä muutti ”palasina” esimerkiksi niin,
että ensin lähti isä, sitten äiti parin lapsen kanssa ja lopulta perheen muut lapset
jonkun sukulaisen tai tuttavan mukana. Naimattomat yksittäissiirtolaiset mat-
kustivat joko yksin tai siirtolaisryhmän mukana.137

Mikkelin läänistä muuttaneilla oli poikkeuksellisen usein perhe mukana. Silti
ainakin osa perheenjäsenistä voi jäädä Suomeen. Passiluetteloiden puutteiden
vuoksi on mahdotonta selvittää, oliko lähtijöillä jo aiemmin Kanadaan muutta-
neita lähisukulaisia. Epäselvien tapausten määrä on tavattoman suuri, mikä ai-
heuttaa varauksia edellätehtyihin päätelmiin.138 Sukulaisuus- ja perhesuhteet
vaikuttivat luonnollisesti myös siirtolaisten liikkuvuuteen. Yksinäisen muutta-
jan oli helpompi liikkua työn perässä kuin perheellisen. Toisaalta aiemmin
muuttaneet sukulaiset voivat auttaa työnsaannissa ja vaikuttivat näin asuinpai-
kan valintaan.

Suomen siirtolaisten pääjoukko koostui lähinnä talollisista. Myös itsellisten
ja torpparien osuus oli merkittävä. Virkamiehillä ja kauppiailla oli huomattava
yliedustus siirtolaisten joukossa (tavallista useammin nämä suuntasivat mat-
kansa muihin kaukomaihin kuin Kanadaan). Työläisiä oli aluksi suhteellisen
vähän. Tosin heidän osuutensa kohosi vuosikymmenen loppua kohden. Käsi-
työläisten osuus vastannee heidän osuuttaan väestöstä (ks. liite 6).

○ ○ ○ ○ ○ ○

135 MG 28 V 68. Vol. 3. File 20. Membership applications Mar 16-Dec 31 1933.
136 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930; Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930; Oulun

läänin passiluettelot 1918–1930; Suomen Höyrylaiva OY:n matkustajaluettelot vv. 1920–
1923.

137 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 58.
138 Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930.
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Kuopion läänin siirtolaisten elinkeinorakenne poikkeaa selvästi koko maan
yleisestä linjasta. Työläisten osuus oli kaikkein merkittävin. Suurin osa heistä
oli sekatyöläisiä, kuten kuusjärveläinen Toivo Hiltunen, joka työskenteli seka-
laisissa töissä myös Torontossa 1930-luvulla.139 Silti talollisiakin oli paljon. Vir-
kamiesten yliedustus oli selvempi kuin Suomessa yleensä. Sen sijaan torpparei-
ta ja loisia oli erittäin vähän. Tämä johtunee elinkeinorakenteen ja luokittelu-
perusteiden muutoksista. Suuri osa aiemmista loisista laskettiin nyt työläisten
luokkaan. Virallisissa tilastoissa on irtain työväestö luokiteltu loisten ja itsellis-
ten joukkoon. Minä puolestani olen luokitellut kaikki työläiset ja palvelusväen
työläisiksi. Käsityöläisten osuus oli suunnilleen samansuuruinen kuin koko
maassakin (ks. liite 6). Naisista 20,3 % (263) ilmoitti ammatikseen ”palvelija”.
Heidän osuutensa kohosi 9,2 %:iin kaikista siirtolaisista. Palvelijaksi lähtemi-
nen oli silti harvinaisempaa kuin koko maassa keskimäärin.140

Mikkelin läänissäkin työläisten osuus oli hivenen suurempi kuin talollisten.
Tyypillinen siirtolainen oli esimerkiksi Pekka Hintikka, metsätyömies, joka
muutti Kanadaan Pieksämäeltä.141 Virkamiesten yliedustus oli vielä selvempi
kuin Kuopion läänissä. Loisia ja torppareita oli enemmän kuin Kuopion läänis-
sä, mutta vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Käsityöläisten osuus seu-
raili samaa linjaa kuin muuallakin (ks. liite 6). Mikkelin läänistä lähteneistä nai-
sista 12,5 % (55) oli palvelijattaria (4,7 % kaikista siirtolaisista). Palvelijan
ammatti oli siis melko harvinainen. Eri asia kuitenkin on, kuinka moni naisista
meni Kanadassa palvelijaksi. Tähän työhön ei vaadittu erityisempää koulutusta
eikä aina edes kielitaitoa.142

Kuopion läänissä virkamiehiä oli suhteellisesti eniten 1918 (27,6 %). Mat-
kustaminen tuohon aikaan vaati rahaa ja ”poliittista luotettavuutta”, jota virka-
miehillä oli kenties enemmän kuin monilla muilla ryhmillä. Pienimmillään vir-
kamiesten osuus oli 1923 (8,5 %). Tuolloinhan siirtolaisuus oli suurimmillaan,
mutta virkamiesten muutto ei ollut riippuvaista suhdanteista. Käsityöläisten
määrässä ei ole näkyvissä suuria vaihteluja. Talollisten osuuskin pysyi suhteel-
lisen vakiona – lukuun ottamatta vuotta 1918, jolloin heidän osuutensa jäi
10,3%:iin. Työläisiä oli enimmillään 44,2 % amerikansiirtolaisista (1930).
Tuolloin siirtolaisten kokonaismäärä oli jo kääntynyt laskuun. Vaihtelut mää-
räytyivät yleensä työsuhdanteiden mukaan. Vähiten työläisiä muutti 1919. Loi-
sia eli itsellisiä oli eniten juuri 1919 (23,2 %); ilmeisesti he pyrkivät leveämmän
leivän luo suurinkin taloudellisin uhrauksin ja lainatuin matkarahoin. Vuoteen
1930 mennessä loisten osuus katosi miltei kokonaan (0,8 %), mikä johtunee
elinkeinorakenteen muutoksesta. Myös torpparien määrä väheni ajanjakson
loppua kohden.143

○ ○ ○ ○ ○ ○

139 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
140 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930.
141 F 1405.62–001. MU 3356.01. Handwritten excerpts. Mounted clippings.
142 Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930.
143 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930.



S I I R T O L A I S U U D E N   T A U S T A T E K I J Ä T      51

Mikkelin läänissä virkamiehiä oli eniten 1919 (38,5 %). Sen sijaan yllättäen
heidän määränsä oli pienimmillään edellisenä vuonna (6,7 %). Oletettavasti tä-
hän on osaltaan syynä 1918 muuttaneiden pieni määrä, mikä jättää sattumalle
suuren vallan. Käsityöläisiä oli 1922 poikkeuksellisen paljon (10,7 %). Vuosina
1918–1919 ja 1925 heitä ei ollut lainkaan. Talollisia puolestaan oli 1925 peräti
40,0 %, mihin on otaksuttavasti jälleen syynä toisaalta lamakausi (talolliset voi-
vat varakkaampina lähteä myös huonojen suhdanteiden vallitessa) ja toisaalta
lähtijöiden pieni määrä. Talollisia oli vähimmillään 15,4 % (1919). Työläisten
muuton huippu- ja aallonpohjavuodet osuvat samoihin vuosiin kuin talollisilla.
Tämä johtunee lähinnä sattumasta, olivathan suhdanteet, joista työläisten muut-
to normaalisti riippui, poikkeuksellisen huonot 1925. Loisia oli 1918 peräti
26,7 %; sen sijaan 1925 heitä ei ollut lainkaan (ilmeisesti osa heistä laskettiin
1920-luvun lopulla työläisiksi). Elinkeinorakenteen muutos pienensi tämän
ryhmän osuutta koko 1920-luvun. Myös torppareiden määrä väheni.144

Myös Kainuussa muutto oli pääasiassa talollisten, työläisten ja virkamiesten
muuttoa. Yksi muuttaneista talollisista oli paltamolainen Väinö Kemppainen,
joka saapui Kanadaan siirtolaisuuden loppuvaiheessa, 1930.145 Virkamiesten
muutto oli keskimääräistä yleisempää. Talollisia muuttajissa oli hieman suoma-
laista keskitasoa vähemmän. Työläisiä taas oli huomattavasti enemmän, tosin ei
aivan yhtä runsaasti kuin muilla itäisillä alueilla. Torppareiden osuus oli selvästi
pienempi kuin Suomessa keskimäärin, mutta suunnilleen yhtä suuri kuin Mik-
kelin läänissä.146

Itä-Suomen siirtolaisuudesta voidaan siis päätellä, että se oli työläis- ja virka-
miesvaltaisempaa kuin muualla. Tosin ylemmistä virkamiehistä ainakin osa oli
matkustanut esimerkiksi opintomatkalle tai tutustumaan sikäläisiin tehtaisiin,
joten heitä ei voi aina laskea varmuudella pysyväissiirtolaisiksi. Suuri osa
virkamiessiirtolaisista oli alempaa toimihenkilöstöä, joiden sosiaalinen status
oli korkeampi kuin taloudellinen varallisuus. Lisäksi virkamiesten ammatti
merkittiin tarkemmin, kun taas raja esimerkiksi talollisen pojan ja työläisen vä-
lillä oli häilyvä. Silti talollisilla oli muutossa oma tärkeä osuutensa. Mikkelin
läänin osalta päätelmien tekoa haittaa ryhmän pienuus, erityisesti vuosina
1918–1919 ja 1925. Näinä vuosina sattumalla on kohtuuttoman suuri vaikutus.
Sama pätee myös Kainuuseen.

Työläisten määräävä asema muutossa näyttäisi tukevan Core-periphery-mal-
lia. Kapitalistisesti kehittyneempi maa eli Kanada veti ammattitaidotonta työ-
voimaa periferiaalisesta maasta eli Suomesta, jonka oma teollistuminen ei ollut
vielä riittävän korkealla tasolla työllistääkseen maahan sitoutumattomat.

Koko Suomessa kaupunkien osuus siirtolaisuudesta kasvoi 1920-luvulla
21,7 prosenttiin. Kuopion läänissä kaupunkien osuus käsitti vuosina 1918–
1930 noin 16,3 prosenttia siirtolaisuudesta. Kuopion osuus oli ylivoimaisesti
suurin (12,4 %) Joensuun jäädessä vajaaseen kahteen prosenttiin ja Iisalmen 1,6
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144 Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930.
145 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32.
146 Oulun läänin passiluettelot 1918–1930.
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prosenttiin. Kaupunkien osuus oli silti suhteellisen suuri. Mikkelin läänissä ti-
lanne oli toinen. Siellä kaupunkien osuus kattoi vain runsaan kymmenyksen,
mikä jakautui eri kaupunkien kesken seuraavasti: Mikkeli 6,0 %, Savonlinna
2,5 % ja Heinola 1,7 %. Mikkelin läänin siirtolaisuus oli siis selvästi maaseutu-
valtaisempaa. Kainuussa Kajaanin kaupungin osuus kaikista muuttajista oli
29,2 %. Itä-Suomen kaukosiirtolaisuuden maaseutuvaltaisuus johtui luonnolli-
sesti elinkeinorakenteen agraarisuudesta. Sama ilmiö tavattiin myös voimak-
kaan siirtolaisuuden alueilla Etelä-Pohjanmaalla. On lisäksi muistettava, että
monet ns. kaupungista muuttavat, ovat alunperin kotoisin maalta. Kaupunkien
muuton osalta Ravensteinin muuttoteoria näyttää pitävän paikkansa –
syntyperäiset kaupunkilaiset muuttavat vähemmän kuin maalaiset.

Kuopion läänissä siirtolaisuus oli erittäin selvästi keskittynyt Kuopion kau-
punkiin – tosin kaupungin väkimäärä huomioiden sen merkitys jäi vain 0.2 pro-
milleen (ks. liite 5). Esimerkkinä Kuopiosta muuttaneista mainittakoon Kaarlo
Kiiskinen, joka toimi Montrealissa hierojana 1930-luvulla. Tosin hän oli alun-
perin syntynyt Karttulassa ja oli näin ollen etappimuuttaja, mikä miesten koh-
dalla oli harvinaisempaa kuin naisilla.147 Myös Iisalmen pitäjän, Kuopion pitä-
jän, Lainlahden ja Kiuruveden osuudet olivat suhteellisen suuret. Kiuruvesi las-
kettiin kuuluvaksi Siirtolais-Suomen reuna-alueisiin jo ennen ensimmäistä
maailmansotaa.148 Suhteutettuna kunnan väkilukuun kaukosiirtolaisuus koski
kipeimmin Hankasalmea, Kuopion pitäjää, Lapinlahtea, Iisalmen pitäjää,
Kiuruvettä ja Tuusniemeä, joissa kaikissa kaukosiirtolaisuuden osuus oli yli
yhden promillen (ks. liite 5). Kuopion lehtokeskus oli läänin viljavinta seutua
(Leppävirta, Vehmersalmi, Tuusniemi, Kuopio, Muuruvesi, Maaninka, Lapin-
lahti, Iisalmi ja eteläosat Nilsiän ja Varpaisjärven kunnista). Tältä alueelta siir-
tolaisuus olikin suhteellisen yleistä. Ehkä ihmisillä oli säästöjä, joiden turvin he
voivat matkustaa. Toisaalta Hankasalmi kuului vilkkaan siirtolaisuuden kun-
tiin, vaikka alue olikin kehittymätöntä ja takapajuista 1920-luvulla sekä samalla
vaalipiirin valkoisin kunta. Toisaalta taas Tuusniemellä oli kartanoiden omista-
jia ja toisaalta paljon maanvuokraajia, mikä aiheutti vastakkainasettelua ja saat-
toi aiheuttaa poliittista muuttoa. Olihan em. kunta 1920-luvulla läänin punaisin.
Joensuun osuus jäi yllättävän pieneksi. Merkillepantavaa on myös, että nykyi-
sen Kuopion läänin alueelta siirtolaisuus oli huomattavasti vilkkaampaa kuin
Pohjois-Karjalasta. Läänin karuimpia seutuja olivatkin ns. Karjalanselän seutu
(Rautavaara, Säyneinen, Kaavi, Kuusjärvi ja Juuan luoteiskolkka).149 Tältä alu-
eelta Kaavia lukuun ottamatta ei lähdetty juuri lainkaan siirtolaisiksi. Köyhyys
saattoi olla este, samoin tiedonpuute. Siirtolaisuus jakautui kuitenkin suhteelli-
sen tasaisesti läänin eri kuntiin. Itä-Suomesta muuttavat lähtivät herkemmin
kotimaan kaupunkeihin kuin kaukomaille. Tosin osalle kaupungit jäivät vain
välietapeiksi matkalla ulkomaille. Tähän viittaa kaupunkisiirtolaisuuden osuu-
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147 MG 28 V 68. Vol. 3. File 18. Membership applications and renewals 1927–1932.
148 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 31.
149 Nousiainen, 1956, ss. 27–28, 87–88.
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den kasvu kokonaissiirtolaisuudesta. Pohjois-Karjalan rajakunnista käytiin esi-
merkiksi tukkitöissä rajan toisella puolella huolimatta Suomen ja Neuvostolii-
ton viileistä suhteista. Tarve kaukosiirtolaisuuteen ei siis ollut yhtä suuri kuin
Savossa.

Mikkelin läänissä kaukosiirtolaisuus keskittyi Kangasniemen, Mikkelin
maalaiskunnan ja Pieksämäen alueelle. Kangasniemeltä oli kotoisin esimerkik-
si Silja Lahti os. Seppänen, joka oli syntynyt 1900 ja kuoli Kirkland Lakella
1950.150 Muiden kuntien osuus jäi pieneksi. Väkilukuun suhteutettuna siirtolai-
suuden merkitys jäi koko läänissä erittäin pieneksi 0.1–0.2 promilleen (ks. liite
5). Ilmeisesti vanhat siirtolaisperinteet vetivät samoista kunnista yhä uusia siir-
tolaisia. Näiltä alueilta lähdettiin huonoinakin aikoina, koska vastaanottaja-
maassa oli ystäviä ja sukulaisia avustamassa työnsaannissa ja sopeutumisessa.
Kuopion lääniin verrattuna kaukosiirtolaisuus ei vaikuttanut Mikkelin läänin
väestömuutoksiin oikeastaan lainkaan.

Kainuussa noin 3/4 muuttaneista oli kolmen kunnan eli Kajaanin kaupungin,
Sotkamon ja Kuhmoniemen alueelta. Yksi Kajaanin kaupungissa syntyneistä ja
muuttaneista oli Anna Mikkonen, joka saapui Halifaxiin keväällä 1930 ja sijoi-
tettiin palveluspaikkaan Montrealin siirtolaiskodin kautta. Hän lienee jäänyt
pysyvästi Kanadaan, koska hänet luettiin seurakunnan poissaolevaan väestöön
vielä 1954.151 Monissa tapauksissa on hyvin todennäköistä, että osa kaupungista
muuttaneista oli kuitenkin syntynyt maaseudulla, mutta töitä hakiessaan asettu-
nut aluksi lähimpään kaupunkiin ja sieltä jatkoi muuttoaan valtameren taakse
(ks. liite 5). Myös väkilukuun suhteutettuna Kajaanin kaupungin osuus kauko-
siirtolaisuudessa oli merkittävin (puoli promillea). Muualla promille jäi 0.1–0.2
tasolle (ks. liite 5).

○ ○ ○ ○ ○ ○

150 F 1405.062–001. MU 3355.05. Mounted newspaper clippings of Kirkland Lake.
151 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32; Kajaanin kaupungin poissa-

oleva väestö/Kirkonkirjat.
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   Itäsuomalaisten työpaikat
Kanadassa

Siirtolaisena työelämässä

Suomalaisesta näkökulmasta englantilaiset, skandinaavit ja saksalaiset olivat
ammatillisen hierarkian huipulla. Itä- ja Etelä-Euroopasta tulleiden siirtolaisten
taas katsottiin kuuluvan tämän järjestelmän alapäähän. Suomalaisten paikka oli
näiden ryhmien välissä. Suomalaisten todellinen asema siirtolaisryhmien am-
matillisessa hierarkiassa tuskin kuitenkaan oli niin korkealla kuin he itse halusi-
vat uskoa. Suomalaisia lienee pidetty hyvinä työmiehinä, mutta myös poliittisi-
na rettelöitsijöinä. Sijoittuminen esimerkiksi kaivoksissa heikoimmin palkattui-
hin ja vähimmin arvostettuihin töihin osoittanee, missä suomalaisten todellinen
paikka siirtolaisten ammatillisessa ”hierarkiassa” oli.1 Brittien siirtolaisuutta
tutkineen Rowland Berthoffin mukaan niistä yli miljoonasta englantilaisesta
työläisestä, jotka tulivat Amerikkaan vuosien 1873–1918 välillä yli 40 % oli
ammattitaitoisia työläisiä ja vastaavasti neljännes oli tehnyt sekalaisia töitä ko-
timaassaan. Tekstiilialalla yli puolet englantilaisiirtolaisista oli ollut samoissa
töissä myös kotimaassaan. Kaikista siirtolaisista vain 15 % oli vanhassa maas-
saan työskennellyt teollisuusammateissa ja peräti 54 % maataloudessa. Yleensä
englantilaiset saivat parhaiten palkatut työt ja olivat myös ammattitaitoisempia
kuin suurin osa muista muuttajista. Tärkeimpiä englantilaisten työllistäjiä olivat
tekstiili-, kaivos- ja raskasmetalliteollisuus. He eivät myöskään eristäytyneet
omiin siirtokuntiinsa. Silti he olivat haluttomia luopumaan omasta kansallisuu-
destaan, toisin kuin esimerkiksi walesilaiset.2

Suomalaisten, kuten Donald Averyn mukaan useimpien muidenkin siirtolais-
ten, osana oli korvata ”kalliit” miehet halvemmilla. Ne, joilla oli kovemmat
elintasovaatimukset eivät voineet kilpailla niiden kanssa, joiden vaatimustaso
oli alempi. Siirtolaisen työllistäessään työnantaja saa työntekijän, jonka on pak-
ko kaiken uhallakin säilyttää työnsä.3

Pioneeriyhteisössä vallitsi ”kaikkien sota”. Vanhat amerikkalaiset ja kanada-
laiset katsoivat karsaasti ”uusia” siirtolaisia. Ulkomaalaisia kutsuttiin nimellä
bohunks. Metsäkämpillä suomalaiset riitelivät Kanadan ranskalaisten kanssa.
Nämä olivat saapuneet ensiksi; he katselivat tulokkaita karsaasti varsinkin, kun
nämä veivät heiltä työpaikankin, milloin vahvoja suomalaisia otettiin kuormaa-
jiksi ja ajomiehiksi ja ranskalaiset jätettiin saha- ja kirvestöihin. Suomalaiset
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1 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 169.
2 Berthoff, 1968, ss. 21–23, 28, 75, 134, 139–140.
3 Avery, 1995, s. 103.



I T Ä S U O M A L A I S T E N    T Y Ö P A I K A T    K A N A D A S S A     55

taas eivät sietäneet ruotsalaisia, ”ikuisia kiusantekijöitä ja panettelijoita”, jotka
puolestaan karttoivat suomalaisia näiden radikaalisuuden tähden.4

Elintason parantaminen oli siirtolaisuuden päätavoite. ”Tulin saamaan vähän
voita leipäni päälle”, sanoi esimerkiksi John Kuivala. Jenny Pedersen taas tote-
si, että ”En löytänyt kultaa Seattlen kaduilta. Tiesin jo etukäteen, että minun
täytyi tehdä työtä elääkseni”.5

Usein arveltiin, että viisi vuotta Amerikassa tuottaisi pesämunan, jonka tur-
vin voitaisiin palata vanhaan maahan ja ostaa maata tai parantaa omaa maatilaa.
Esimerkiksi norjalaisen haastateltavan Ole Blindheimin veli lähetti Alaskasta
kultakaivokselta saamansa ansiot Norjaan, joten hän voi palata ja ottaa haltuun-
sa perheen tilan. Siirtolaiset, jotka jäivät naimattomiksi, toteuttivat todennäköi-
semmin suunnitelmansa paluusta, kuin ne, jotka perustivat perheen. Näin asian
ilmaisi John Kuivala, joka saapui Astoriaan, Oregoniin 1910: ”En tuntenut sitä
kodikseni. Olin nuori. Sitten kun avioiduin 1915; olin toisenlainen. Silloin huo-
masin, että tämä on kotini.”6

Työn varmistaminen oli juuri tulleiden ensimmäinen tehtävä; vain harvoilla
oli rahavaroja. Etniset yhteydet helpottivat työn löytämistä. Skandinaaveja pi-
dettiin kovina työntekijöinä, joten heille tarjottiin myös työtä. Hanna Sippala
ilmaisi asian näin: ”He pitävät suomalaisista tytöistä. He saavat paljon töitä.”7

Noin kuusikymmentäyksi prosenttia kaikista kodin ulkopuolella työskentele-
vistä norjalaisnaisista oli luokiteltu palvelijoiksi 1910. Suomalaisten keskuu-
dessa luku oli yhtä suuri, ellei suurempikin. Ottaen huomioon, että he saivat il-
maisen asunnon ja ylöspidon työnantajan puolesta, siirtolaispalvelijat saivat
hyvää palkkaa; itse asiassa palkat olivat verrattavissa miesten palkkoihin. Tulo-
taso parani, kun naiset oppivat englantia ja amerikkalaisen taloudenpidon käy-
täntöä. Palvelijat liikkuivat paljon itsestään, he siirtyivät perheestä toiseen ja
palvelusalalta toiselle etsiessään parempaa työympäristöä. Palkatun palvelijan
työ oli Yhdysvalloissa mustien ja siirtolaisnaisten työtä ja sen arvostus oli heik-
ko. Tämä ei haitannut skandinaavisia siirtolaisnaisia, niin kauan kuin heidän
työnantajansa kunnioittivat heitä. Työ oli kunniakasta ja vaativaa, se vaati pitkiä
päiviä ja monia eri taitoja. Se avasi myös tien sulautumiseen. Avioliitto katkaisi
palvelijan uran ja monissa tapauksissa lopetti kaiken palkkatyön. Mutta useim-
mat siirtolaisvaimot jatkoivat pitopalvelulla, osa-aikaisella siivouksella, ravin-
tolatöillä, maidon ja voin myynnillä tai marjojen kasvatuksella.8

Soveltaen kotoa saatuja taitoja Skandinaviasta tulleet miehet hakeutuivat
kalastukseen, metsäteollisuuteen ja maatiloille. Työn erikoispiirteet voivat olla
uusia, mutta itse työ oli tuttua. Kuten naisillakin, myös miehillä oli useita
peräkkäisiä lyhytaikaisia työpaikkoja.9

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Sariola, 1982, s. 29.
5 Rasmussen, 1993, s. 169.
6 Ibid.
7 Rasmussen, 1993, ss. 169–170.
8 Rasmussen, 1993, ss. 170–172.
9 Rasmussen, 1993, s. 172.
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Aloitettuaan työläisinä ensimmäisen polven skandinaavit Luoteis-Tyynen-
meren seudulla voivat siirtyä hoitamaan pienyrityksiä – räätäleiksi, meijeri-
tuotteiden myyjiksi, ravintoloitsijoiksi tai kalastusaluksen omistajiksi.10 Sama
koskee myös niitä Pohjois-Amerikkaan muuttaneita suomalaisia, jotka onnis-
tuivat saamaan pysyvän työpaikan ja säästämään rahaa.

Suomalaiset ja norjalaiset harjoittivat kalastusta Columbiassa. Ruotsalaiset
suuntautuivat enemmän maatalouteen ja metsätuoteteollisuuteen. Jotkut saha-
työläiset ja taitavat kirvesmiehet alkoivat rakentaa taloja ja itse asiassa muodos-
tivat menestyviä rakennusyhtiöitä. Silti monille sopi maanviljely, koska he ar-
vostivat maalaiselämää ja vielä enemmän maanomistusta. Joka tapauksessa työ
määritteli ihmisen itseisarvon. Ensimmäisen polven siirtolaiset jäivät varsin
myöhään eläkkeelle.11

Taulukko 10. Suomalaisten jakautuminen ammatteihin Port Arthurissa 192312

työläisiä 34,0 % ei-suomalaisista 11,2 %
rakennustyöläisiä 5,2 % ”  3,2 %
käsityöläisiä 11,2 % ” 13.2 %
kuljetustyöläisiä 12,4 % ” 18,4 %
henkilökoht. palv 9,0 % ” 10,0 %
muut palvelut 3,6 % ” 5,2 %
virkamiehet 4,4 % 12,0 %
kauppa 6,8 % ” 10,8 %
ammattityöl 2,0 % ” 6,0 %
Yhteensä 100,0 % 100,0 %

Suurin osa suomalaisista toimi työläisinä, erityisesti kuljetus- ja käsityöläisinä.
Muiden kansallisuuksien jakautuminen eri ammatteihin oli paljon tasaisempaa.
Suomalaisilla ei juuri ollut mahdollisuuksia virkamiehiksi tai kaupan alalle, to-
dennäköisesti puutteellisen kielitaidon ja puuttuvan kansallisuuden vuoksi.
Monet suomalaiset hakeutuivat lisäksi Port Arthurin ja Fort Williamin läheisyy-
teen maanviljelijöiksi.

Vielä 1923 työnsaanti oli helppoa, jos ei ollut alan suhteen vaativa. Varsinai-
sille ammattitaitoa vaativille aloille oli kuitenkin vaikea päästä. Keskipalkka oli
noin kolme dollaria päivässä kesällä ja talvella vähemmän. Kaivoksissa voi
päästä neljän ja puolen dollarin palkkaan päivässä. Farmeilla voi elonkorjuu-
aikana ansaita kolmesta viiteen dollaria päivässä.13

Palkat olivat lännessä paremmat kuin idässä, Vancouverissa voi saada metsä-
töissä jopa kuudesta yhdeksään dollaria päivässä. Työpäivä vaihteli kahdeksas-
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10 Rasmussen, 1993, s. 170.
11 Rasmussen, 1993, ss. 173–174.
12 Tolvanen, 1985, s. 119.
13 Siirtolaistulva Canadaan ja työnsaantimahdollisuudet KD 24.9.1923 Akseli Rauanheimo.
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ta kymmeneen tuntiin ja työviikko oli kuusipäiväinen ainakin Sudburyssa. Viikko-
palkka 1929 oli noin 18 dollaria. Kotiapulainen sai 15 dollaria kuussa ja ravintola-
työntekijä 30 dollaria kuussa. Sepillä oli paras palkka eli 31,05 dollaria viikossa.14

Pääsääntöisesti itäsuomalaisten ja muidenkin siirtolaisten työoloista voi to-
deta ensinnäkin sen, että työ oli fyysisesti raskasta ammattialasta riippumatta.
Koska useimmat joutuivat aloittamaan työyhteisöjen alimmilta askelmilta, työ
oli ruumiillisesti kuluttavaa ja varsinkin miesten tyypillisissä ammateissa myös
vaarallista. Hygienian ollessa vielä lapsenkengissä myös sairastumisriski oli ns.
likaisissa töissä suuri.

Työ oli siirtolaiselle perheen ohella elämän määräävin tekijä. Se määräsi
asuinpaikan, joskus perhesuhteetkin ja jopa sen, miten hyvin muuttaja oppi pu-
humaan englantia. Työ oli myös merkittävässä roolissa, kun puhutaan siirtolais-
ten elämäkerroista.

J. P. Roos on tutkinut suomalaisia elämäkertoja. Hänen mukaansa elämäker-
tatyypit voidaan jakaa viiteen eri luokkaan. Ensiksi on talonpoikainen ”elämän
pakkorako”. Vaikeuksiin sopeudutaan ja tiedetään, että vaikeudet voidaan kes-
tää. Tuloksena on monipuolinen ja tapahtumarikas elämä, joka sisältää sekä
myönteisiä että kielteisiä kokemuksia. Kysymys yksityisyydestä ei ole olennai-
nen – tietyistä asioista ei vain puhuta. Elämän painopisteinä ovat työ, perhe,
oma koti ja sen rakentaminen. Omaa työntekoa arvostetaan ja oman kodin
hankkiminen on itsestäänselvyys.15

Toiseksi voidaan puhua kurjasta ja katkeroituneesta elämästä. Elämä on
hahmotonta kaaosta. Tapahtumat koetaan lähes pelkästään kielteisiksi. Kaikki
koetaan itseä koskevaksi, mutta siitä halutaan kertoa. Elämän painopisteet ovat
epäselvät. Työ tuntuu valuneen tyhjiin ja ihmissuhteet ovat epäonnistuneet.16

Kolmanneksi kerrotaan sopusointuisasta, aidosti onnellisesta elämästä. Elä-
mä on järjestyksessä. Elämä on myönteistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Ei tun-
neta, että mitään pitäisi salata. Työ ja perhe täydentävät toisiaan.17

On olemassa myös ”minulla menee hyvin, ehkä liiankin hyvin”-tyyppi. Elä-
män hallinta on keinotekoista. Vain myönteisistä kokemuksista kerrotaan. Pide-
tään erittäin selvä raja yksityisen ja julkisen välillä. Elämän painopisteitä ovat
perhe ja vapaa-aika.18

Viimeisenä tyyppinä on elämä, jota hallitsevat vastoinkäymiset julkisivun
takana. Sille ovat tyypillisiä ihmissuhdevaikeudet. On rakennettu luja fasadi,
joka kuitenkin voi rakoilla. Ihmissuhteet ja perhe koetaan ongelmina, myös al-
koholi voi tulla mukaan kuvaan.19 Seuraavien lukujen yhteydessä tarkastellaan-
kin mm. sitä, millaisen elämäkerran erilaisten yhteisöjen itäsuomalaissiirtolai-
set luovat.

○ ○ ○ ○ ○ ○

14 Rauanheimon raportit. Siirtolaisuus ja työajat Canadassa vertausta Yhdysvaltain ja Canadan
välillä 16.8.1923; myös Jalava, 1983, s. 29.

15 Roos, 1987, s. 75.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
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Yhteensä olen laskenut 370 itäsuomalaisen ammatit, joista 31 on harjoittanut
useampaa kuin yhtä ammattia (ks. liite 7). Näin ollen ammattitilaston kokonais-
tapausten määrä nousee 401:een. Heistä kainuulaisia oli 49, Mikkelin läänistä
muuttaneita 93 ja Kuopion läänistä tulleita 259.

Joistakin henkilöistä tiedetään sosiaalinen tausta, mutta sen sijaan ei ole var-
maa, harjoittivatko he samaa ammattia myös Kanadassa. Näin on asianlaita esi-
merkiksi Hilja Hirvosella, Tohmajärveltä 1920 muuttaneella maanviljelijän tyt-
tärellä, joka oli syntynyt 1894 ja valittu keittäjäksi Työn Puistoon, Port Arthur-
iin 26.6.1937, mutta ei sitten tullutkaan työpaikkaansa.20  Sama koski myös
Simo Bernhard Keinästä Varpaisjärveltä 1926 muuttanutta maanviljelijän poi-
kaa, joka oli syntynyt 1891. Hänestäkään ei tiedetä muuta kuin sosiaalinen taus-
ta.21 Millä kangasniemeläinen Nestor Laitinen, joka oli syntynyt 1893 ja tullut
Kanadaan 1927 maanviljelijänä, elätti itsensä Kanadassa, on myös hämärän
peitossa.22 Pelkän sosiaalisen taustan omaavia ei ole otettu mukaan tilastoihin,
koska tiedetään, että saman ammatin jatkaminen Kanadassa ei ollut suinkaan
yksinkertaista. Esimerkiksi maanviljelykseen tarvittiin pääomaa ja joihinkin
virkoihin kielitaitoa tai Kanadassa suoritettua tutkintoa.

Maaseutu kutsui miehiä

Maanviljelysyhteisöt
Kanadaan suuntautuneen siirtolaisuuden päästyä vauhtiin 1925 saapui siirtolai-
sia Euroopasta 95 544, näistä oli maanviljelijöitä tai maataloustyöläisiä 37 959
eli 40 %. Eri kansallisuuksien välillä oli suuria eroja maallemuuttohalukkuu-
dessa. Siirtolaisuuden loppuaikoina 1930 itävaltalaisista, joita saapui Kanadaan
kaikkiaan 201, muutti 70 % (140) maatiloille. Samana vuonna englantilaisista,
joita muutti Kanadaan 17 069 vain 6 272 eli 37 % halusi maanviljelijöiksi. Suo-
malaisista (yhteensä 2 749) myös vain 1 076 muuttajaa eli 39 % pyrki farmeille.
Italialaisista (1 104 muuttanutta) 114 eli joka kymmenes sanoi tulleensa Kana-
daan, jotta saisi viljellä maata. Italialaiset olivatkin voimakkaasti kaupunkeihin
suuntautuneita siirtolaisia. Myös irlantilaiset näyttivät yleensä hyljeksivän
maanviljelysammattia, ehkäpä kotimaassaan saatujen huonojen kokemusten
vuoksi, sillä jo 1910 Amerikkaan muuttaneista irlantilaisista vain alle 4 % oli
menossa maanviljelijöiksi ja joka kymmenes maatyöläiseksi.23 Ruotsalaisista
(1 022 siirtolaista) sen sijaan yli puolet hakeutui maanviljelysammattiin (569 eli
56 %). Tässä suhteessa suomalaiset poikkesivat naapurimaan trendistä merkit-

○ ○ ○ ○ ○ ○

20 MG 28 V 46. Finnish Organization of Canada Collection 1918–1939. Vol. 189. File 9. CSJ
Sudburyn Osaston Johtokunnan pöytäkirja 1935–1939.

21 MG 28 V 46. Vol. 188 File 13. Tarmolan osaston pöytäkirja 1923–1934 ja Vol. 10. Reports
NEC from the Locals 1933.

22 MG 28 V 46 Vol 56. File 5. Minute Book. Geraldton FOC Local General meetings 1936–
1940.

23 Emigrants and Exiles, 1985, s. 582.
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tävästi. Kaikista maahan 1930 saapuneista siirtolaisista (79 174) sijoittui aina-
kin aluksi maatalousammatteihin 35 052 eli 44 %.24

Kaikista suomalaisista siirtolaisista talollisia oli 34 %. Monet olivat myös tu-
tustuneet maatalouden harjoittamiseen työntekijöinä. Niinpä syyskuussa 1929
Kanadaan tuli 561 suomalaista, joista maataloustyöläisiksi luokiteltiin 158 eli
28 %.  Noin neljäsosa Suomesta Amerikkaan tulleista siirtolaisista kokeili vuo-
sikymmenien kuluessa farmauksen kannattavuutta. Useimmat matkustivat
Amerikkaan lainarahoilla, joten farmin hankinta oli mahdollista vasta muuta-
man vuoden ansiotyön jälkeen. Suomalaiset hakeutuivat farmeille, koska maan-
viljelijäksi ryhtyminen tuntui turvallisemmalta, tutummalta ja kiitollisemmalta
kuin työskentely esimerkiksi kaivoksessa. Lamakausien työttömyys teki farmil-
le siirtymisestä houkuttelevan ajatuksen. On runsaasti todisteita siitä, että maal-
le siirryttiin, kun työttömyys oli uhkaamassa.25

Vaikka työtä oli Suomessa tarjolla ainakin joillekin, palkka oli erittäin huono,
ja toivottiin, että Kanada antaisi paremmat mahdollisuudet. Monet uneksuivat
mahdollisuudesta palata Suomeen maanviljelijöiksi (useat olivat Suomesta läh-
tiessään maattomia tai heillä oli velkaa maatilasta). Osa muutti yksinkertaisesti
siksi, että Kanada tarjosi ilmaista maata. Joillekin sukulaiset lähettivät matka-
rahat, jotkut liittyivät vierailijoiden mukaan ja tulivat näin Kanadaan. Monet
lähtivät pelkästään siksi, että ystävät muuttivat ja haluttiin mukaan seikkailuun.

Harvoilla siirtolaisilla oli liian hieno kuva Kanadasta, mutta monet pettyivät
nähdessään loputtomat metsät Montrealin ja Thunder Bayn välissä. Jotkut arve-
livat palaavansa Suomeen heti kun saisivat kerättyä matkarahat. Ensimmäisenä
asuinpaikkana monelle oli Lauri Miettisen boarding house eli täysihoitola
Thunder Bayssa. Homesteadin paikaksi valittiin usein tukkipuita kasvava maas-
to, monesti maisemallisesti kauniille paikoille.26

Ensimmäiset suomalaiset farmit perustettiin New Finlandiin, Saskatchewa-
niin. Noille seuduille ei juurikaan ollut 1920-luvulla tulossa itäsuomalaisia.
Monet New Finlandin asukkaista olivat pohjalaisia ja sen väestö lisääntyi en-
nemminkin luonnollisesti kuin muuton kautta. Ontarion ensimmäiset maaseu-
tuyhdyskunnat perustettiin Thunder Bayn alueelle.27 Itäsuomalaisena esimerk-
kinä voi mainita Tarmolan, joka oli varpaisjärveläisten suosima asuinpaikka.

Suomalaisia toimi myös uudisraivaajina ja kantofarmareina Brittiläisessä
Kolumbiassa. Monilla alueilla suomalaiset olivat sivilisoituneen Kanadan ääri-
rajaa. Elämä tiloilla oli loputonta uurastusta. Pohjoisessa Ontariossa, jonne lä-
hes puolet suomalaisista asettui, maan pintakerros oli ohutta ja maaperä kalli-
oista. Talvet muistuttivat Suomen talvia ja lumi ja myrskyt eristivät uudisraivaa-
jat usein viikkokausiksi. Tilat olivat pieniä ja omavaraisia. Perusraivauksen jäl-

○ ○ ○ ○ ○ ○

24 RG 26. Records of Department of Citizenship and Immigration. Vol. 17. Fiscal Year
Statements 1924–25 ja Vol. 38. Via Ocean Ports, Calendar Year 1930.

25 RG 26. Vol. 33. Immigration Statistics; samoin Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986,
Kero, ss. 175, 182.

26 CU 27.11.1930.
27 Mattson–Schelstraefe, 1982, ss. 1,9.
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keen naiset jäivät tekemään suurimman osan tilan töistä miesten käydessä töissä
läheisissä kaivoksissa tai metsä- ja rakennustyömailla. Töiden saatavuus määrä-
si asuinpaikan valinnan; pienet yhteisöt ja kaivoskaupungit tarjosivat myös
mahdollisuuksia myydä oman tarpeen yli tuotettua maitoa, voita, munia, vihan-
neksia ja lihaa. Jotkut erikoistuivat siipikarjaan tai sikoihin.28

Kanadassa maatilanne oli parempi kuin Yhdysvalloissa. Preeriamaakunnissa
oli vielä 1900-luvun alussakin saatavissa erinomaisesti vehnän viljelemiseen
sopivaa maata. Viljelyolosuhteet poikkesivat kuitenkin huomattavasti niistä,
joissa suomalaiset olivat tottuneet maata viljelemään. Suomalaisten siirtolaisten
mahdollisuudet hankkia maatiloja olivat suurin piirtein samanlaiset kuin yleen-
sä ”uusien siirtolaisten”. Farmit tarjosivat työtä, jossa ei tarvittu kovinkaan
suurta ammattitaitoa. Lisäksi suurin osa siirtolaisista oli tottunut maatalous-,
metsä- ja rakennustöihin.29

Luoteis-Kanadassa oli yleistä, että kaikki alkuperäinen kasvillisuus raivattiin
pois ja muutettiin alue kokonaan viljelysmaaksi. 1930-luvulle saakka siirtolai-
set yrittivät päästä helposti raivattaville maille. Näin asutus hajaantui. 1930-lu-
vulla provinssin hallinto pyrki keskittämään asutusta. Suomalaiset olivat poik-
keus, sillä he jättivät myös koskematonta luontoa tiloilleen. Vuosina 1929–
1932 Port Arthur ja Fort William eli nykyisen Thunder Bayn alue kärsivät vai-
keasta työttömyydestä, mutta se ei koskenut vakavasti maanviljelijöitä. Suoma-
laiset farmit olivat pieniä, vielä 1961 noin 41 % niistä oli 30–75 hehtaarin suu-
ruisia. Niillä pidettiin tavallisesti 4–5 lehmää.30 (Tilat olivat kuitenkin suurem-
pia kuin esimerkiksi Kuopion pitäjässä, jossa keskimääräinen peltoala jäi vuon-
na 1930 vain 9.6 hehtaariin.31) Siipikarjaa pidettiin yleisesti toisen maailmanso-
taan saakka, kunnes sen kasvattaminen tuli kannattamattomaksi. Thunder Bayn
osuusmeijeri meni konkurssiin 1960-luvulla, joten suomalaisten viljelijöiden
kotieläintalous kärsi. Esimerkiksi maidon laatuvaatimukset tiukkenivat.32

Maataloudessa ei yleensä voi laskea varsinaista palkkaa, vaan kyse on kan-
nattavuudesta. Tässä suhteessa maanviljelijän voi rinnastaa yrittäjiin. Usein
maa ei ollut parasta mahdollista ja maaperä oli kivinen. Jos preerioilla satoi,
sato oli hyvä. Kuivat vuodet aiheuttivat tiloista luopumisia. Perhe oli preeriafar-
mareiden peruspääoma. Talvikuukausina miehet lähtivät etsimään palkkatyötä,
niillä alueilla, jossa sitä oli tarjolla. Pohjoisessa Ontariossa, jonne lähes puolet
suomalaisista asettui, maan pintakerros oli ohutta ja maaperä kallioista. Tilat
olivat pieniä ja omavaraisia. Suomalaiset farmarit menestyivät ainakin satun-
naisesti.33

Lama-aikana 1932 maalla ei ollut rikkaita, jonkun farmarin ainoa rahatulo oli
alaikäisen tyttären palkka täysihoitolan keittiöstä. Ympäristön suomalaiset
uutisfarmarit pitivät ainoana tulonlähteenään kananhoitoa, ”tuloksi rupeaa jo

○ ○ ○ ○ ○ ○

28 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 29.
29 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, ss. 154, 158.
30 Varjo, 1985, ss. 95–96.
31 Kuopion pitäjän kirja, 1975, s. 166.
32 Varjo, 1985, s. 100.
33 Lindström-Best & Sutyla, 1984, ss. 17, 29.
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100–250 kanalla”.  Farmarit menettivät maatilojaan tai olivat veloissa, sillä
kaikkea oli liian paljon eivätkä he saaneet tuotteitaan kaupaksi.34

Elämä tiloilla oli loputonta uurastusta, eivätkä elonkorjaajienkaan työolot ol-
leet parhaat mahdolliset. Heillä saatettiin teettää jopa 14–16-tuntisia työpäi-
viä.35

Maanviljelijät perustivat tuottajaosuuskuntia. Maanviljelijäliikkeellä on yh-
teisiä piirteitä osuustoiminnan kanssa. Senkin synty oli taloudellisen pakon sa-
nelema ja pienviljelijät muodostivat yhteenliittymästään sosialistisen ryhmitty-
män (esimerkiksi Tarmolassa).36

Suomalaisia ei ollut maaseudulla pelkästään farmareina, vaan myös maata-
loustyöläisinä. He toimivat esimerkiksi liikkuvana elonkorjuu- ja maanraivaus-
työvoimana preeriamaakunnissa. Jos vehnäsato oli huono, maataloustyöläisiä
ei tarvittu. Hyvinä vuosina työläisiä voitiin pestata jopa 65 000. Tilapäisesti työ-
voimasta saattoi olla pulaa, mikä herätti farmareissa katkeruutta, kun ”nuoret
miehet kulkivat joutilaina ja farmarit olivat työvoiman tarpeessa”. Elonkorjaa-
jat palasivat itään yleensä lokakuussa. Jotta työvoima saataisiin liikkumaan,
elonkorjaajille annettiin alennusta rautatiemaksuista. Aavikkomaakuntiin siir-
tyi elonkorjaajia myös Brittiläisestä Kolumbiasta, jos muita töitä ei ollut tarjolla.37

Sesonkiaikana poliisi hätyytteli mm. Reginassa, Saskatchewanissa, työttö-
miä elonkorjuutöihin uhaten pidättää heidät muuten irtolaisina. Laman iskiessä
maalla asuvillekin alettiin järjestää hätäaputöitä. Laman aikana naisetkin pyrki-
vät maalle töihin mm. seuraavantapaisin ilmoituksin: ”Nainut nainen haluaa
paikan farmille tai kämpälle, lapsi mukana”.38

Itäsuomalaisista maatalouden harjoittajia oli 36 eli noin yhdeksän prosenttia
muuttajista (liite 7). Tämä koskee niitä, jotka harjoittivat tätä ammattia Kana-
dassa. Niistä, jotka muuttivat Itä-Suomesta, oli maanviljelijöitä tai näiden jälke-
läisiä Kuopion läänistä muuttaneista 33 %, Mikkelin läänistä muuttaneista 31 %
ja Kainuusta muuttaneista 33 %. Huomaamme, että vain vajaa kolmannes enti-
sistä maanviljelijöistä hakeutui entisen ammattinsa pariin. Selityksenä voisi olla
se, että maapalan hankkiminen vaati jonkinlaista päätöstä siitä, että halusi jäädä
Kanadaan. Näyttää siltä, että perheelliset olivat halukkaampia tekemään tämän
päätöksen. Tosin ns. pätsäritalonpoikiakin löytyy (bachelor=poikamies). Mo-
net olivat hakemassa siirtolaisuuden kautta alkupääomaa maanviljelystä varten
Suomessa eikä suinkaan Kanadassa.

Lääneittäin Kanadan itäsuomalaiset maanviljelijät voidaan jaotella seuraa-
vasti: Kainuusta viljelijöitä muutti viisi eli 10 prosenttia, tosin otos on liian pie-
ni, joten johtopäätösten teko on kyseenalaista; Mikkelistä kahdeksan eli kah-
deksan prosenttia ja Kuopiosta 23 eli yhdeksän prosenttia. Näin eri itäisten lää-
nien välillä ei ole ratkaisevia eroja.

○ ○ ○ ○ ○ ○

34 Mauno X:n kirjeet vaimolleen Kainuuseen vuonna 1932.
35 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 29 sekä myös Vapaus 18.9.1923.
36 Suomen siirtolaisuuden historia osa II, 1983, Kostiainen, s. 138; huom. myös Vapaus

5.1.1921.
37 CU 21.10.1920, 10.2.1921, 14.7.1921, 31.7.1921 ja 16.8.1923.
38 Vapaus 8.8.1928 ja CU 27.11.1930.
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Tarmola on varpaisjärveläisten maanviljelijöiden tukikohta Kanadassa. Se
veti 1920- ja 1930-luvuilla vastustamattomasti savolaisia maanviljelijöitä.
Tarmola sijaitsee Thunder Bayhyn kuuluvan Gorhamin sisällä, mutta sillä ei ole
varsinaisia rajoja. Maa on erityisen kivistä. Kun ensimmäiset suomalaisasuttajat
tulivat, tienoon peitti tiheä metsä. Alueella on kaksi jokea Hazelwood Creek ja
Current River. Ensimmäinen Tarmolan asukas oli Ivar Lukkarinen, joka asettui
sinne 1910. Muita asukkaita olivat mm. Jere Jäntti, Mikko ja Heikki Lappalai-
nen, Andrew Koskinen ja Manu Sammalisto, Smolanderit, J. Haara, Hilma ja
Hjalmar Väänänen, Lauri Väänänen, Piiti Pitkänen, Lauri Inki, Petersonin vel-
jekset, V. Marttala, V. Johnson, John Pursiainen ja Kalle Taskinen vanhempi.
Perheet seurasivat perässä. Useat ystävät kuulivat myös uudesta asutusalueesta
Kanadassa ja lähtivät tutkimaan mahdollisuuksiaan.39

Esimerkkinä mainittakoon Lyyti Väänänen, joka asui koko siirtolaiselämän-
sä Tarmolassa. Kuten edellä on mainittu, se oli lähes kokonaan itäsuomalaisten
ja vieläpä savolaisten asuttama maatalousyhteisö. Hän saapui Kanadaan 1921.
Lyyti oli kotoisin Nilsiän Lappajärveltä, joka nykyisin kuuluu Lapinlahteen.
Lyyti ja hänen miehensä Simo (joka oli syntynyt 1892 Varpaisjärvellä) saivat
talon, kun syrjässä asunut ”pätsäri” eli lapseton poikamies oli polttanut itsensä.
Simo pyrki Kanadaan nimenomaan maanviljelijäksi. Maa maksoi 300 dollaria,
josta puolet piti rahoittaa velalla. Simo hankki kaikenlaisia töitä, mitä vain pys-
tyi tekemään kotoa käsin. Hän oli mm. töissä yksityisillä ”metsärunnareilla” eli
tukkiurakoitsijoilla. Simo ei kuitenkaan osannut käyttää pokasahaa eikä viilata
sitä, joten ansio ei aina ollut kovin leveä. Lyytin töitä helpotti, kun Simo sai
työssä ruokansa. Jo syksyllä 1921 he saivat oman lehmän, mutta peltoa ei voitu
hankkia omaksi, koska mies sairasteli paljon eli Lyytin sanoin ”elämä oli vähän
semmosta rettuuttamista”. Uusi vauraus koitti sen jälkeen, kun Thunder Bay-
hyn saatiin perustettua osuusmeijeri. Sinne Väänäsetkin myivät maitoa. He
hankkivat meijerin osakkeita vuoden 1939 jälkeen. Väänästen poika ajoi ”tru-
killa” eli kuorma-autolla maitoa meijeriin useammastakin taloudesta. Ennen
meijerin tuloa pääelinkeinona Väänäsillä oli ollut kananhoito; he omistivat 300
kanaa. Kun meijeri perustettiin, keskityttiin karjanhoitoon. Syksyisin vaihtelua
ruokavalioon toivat hirvet, joita miehet kävivät syksyllä kaatamassa ja kuka ta-
hansa sai hakupalkalla hakea tarvitsemansa määrän lihaa. Kaloja oli paljon
Onion Lakella, joten ruokaa ei puuttunut huononakaan aikana. Perunoita ja vi-
hanneksia kasvatettiin, samoin heinää omille lehmille ja myytäväksikin. Pelto
oli yhtä kivinen kuin monilla pohjoissavolaisilla tiloilla; siellä ”sai akkakii olla
auttamassa kiven nostossa”.40

He ostivat isomman maatilan Smolander-nimiseltä mieheltä, joka muutti
Karjala-kuumeen ajamana Venäjälle. Tilan pinta-ala oli 160 eekkeriä. Silti he
muuttivat talveksi salolle omalle ”kämpälle”, jossa mies kaatoi puita. Väänäset
muuttivat Tarmolasta, kun meijeri meni konkurssiin. Tilalle he ostivat 60

○ ○ ○ ○ ○ ○

39 A Chronicle of Finnish settlements in Rural Thunder Bay, 1976, ss. 30–47.
40 Haastattelu Lyyti Väänänen, 1992.
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eekkeriä maata Kivikoskelta, joka on aivan lähellä Tarmolaa ja kuuluu Thunder
Bayn maaseutuyhdyskuntiin. Siellä heillä oli kahden makuuhuoneen talo.
Väänäset tunsivat myös Janne Voutilaisen, joka kierteli farmeilla töissä ennen
kuin ryhtyi täysiaikaiseksi metsätyöläisten organisoijaksi (Voutilaisen myö-
hemmistä kohtaloista kerrotaan ammattiyhdistysliikkeen yhteydessä). Väänä-
set, kuten monet muutkin alueen pienviljelijät asuivat lähes omavaraistaloudes-
sa. He tekivät itse vaatteita, säkkinsä, tyynynpäälliset jne. Ensimmäiset kangas-
puut saatiin, kun annettiin hevonen metsään töihin.41 Väänästen voi sanoa edus-
tavan talonpoikaista ”elämän pakkorako” elämäkertatyyppiä. Vaikeuksia tuli ja
meni, mutta aina pyrittiin sopeutumaan. Oman kodin rakentaminen ja maan
hankkiminen olivat elämän pääsisältönä.

Aino Pitkänen (entinen Jäntti) syntyi Varpaisjärvellä 1896 ja saapui Kana-
daan syyskuussa 1920. Hänen vanhempansa asuivat jo maatilalla Gorhamissa
Ainon saapuessa. Myös Ainosta ja hänen miehestään Jere Jäntistä (he menivät
naimisiin pian Ainon Kanadaan muuton jälkeen) tuli farmareita. He olivat pe-
rustamassa Thunder Bayn osuusmeijeriä 1928, koska näin he halusivat
ympäristöseutujen maanviljelijöille varmemman toimeentulon. Aiemmin vilje-
lijöiden oli myytävä puita ja tehtävä maantienparannustöitä, jotta olisi saatu
käteistä rahaa. Perheelliset eivät kuitenkaan voineet lähteä kauas töihin. Maito
vietiin hevosella meijeriin. Jäntit asuivat Tarmolassa, jossa neljä perhettä ajoi
vuorotellen maitoa. Aino työskenteli jonkin aikaa myös Tarmo-ruokalassa
1930-luvulla. Ainohan oli ammatiltaan leipuri. Ainon toinen aviomies Antti Pit-
känen metsästi ja omisti sivutoimenaan myös sahan, mikä tuotti pääomatuloja.42

Yksi menestyneimmistä tarmolalaisista oli Johannes Kankkunen, joka oli
syntynyt Varpaisjärvellä 1904 ja tullut Kanadaan 1928. Hän aloitti siirtolais-
elämänsä homesteadilla eli pienviljelystilalla tehden välillä myös metsätöitä.
Tosin 1931 lama esti työnsaannin. Joka tapauksessa hänellä ja hänen vaimol-
laan oli Tarmolassa maatila vuodesta 1934 lähtien. Se oli kuitenkin ostettu ve-
laksi. Velan määrä oli tuolloin 200 dollaria, mutta se saatiin maksettua, kun pi-
dettiin metsätyössä kahta hevosta ja hoidettiin kahta lehmää. Talvisin Johannes
oleskeli metsäkämpällä. Vaimon hoidettavaksi jäi 12–13 lehmää eikä tilalla ol-
lut sähköjä tai edes öljylyhtyjä. Heinät tehtiin viikatteella niittämällä. Kankku-
set saivat uuden maatilan 1944.  Johannes ansaitsi rahansa kovalla työllä. Lo-
pussa kuitenkin kiitos seisoi, sillä hän kuoli äveriäänä miehenä 29.5.1990.43

Thunder Bayn alueella asui muitakin itäsuomalaisia kuin varpaisjärveläisiä.
Ida Maria Pennanen (myöhemmin Hill) syntyi Kesälahdella vuonna 1894 ja tuli
siirtolaisena Kanadaan 1921. Naimisiin hän meni 1923 maanviljelijän kanssa.
Pääasiallisena tulonlähteenä heilläkin oli maidon myynti. He asuivat Intolassa,
mikä sijaitsee myös nykyisen Thunder Bayn alueella.44

○ ○ ○ ○ ○ ○

41 Ibid.
42 MG 8. Bay Street Project I. Box 7 Folder 7 Aino Pitkänen.
43 Haastattelu Iida Kankkunen, 1992.
44 MG 8. III. Box 7 Folder 3,2 Research Questionnaires and Letters C 1978.
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Itäsuomalaisia asui myös muilla maanviljelysseuduilla Ontariossa. Sudburyn
ympäristön tärkeimmät maalaisalueet olivat Beaver Lake, Vermillion River,
Trout Lake, Whitefish, Wahnapitae, Estaire, McKerrow, Wabigizig, Neelon ja
Naughton.45 Sudburyn ympäristöalueiden maanviljelys saavutti huippunsa
1930-luvulla, kun korkea työttömyys ja pelko karkotetuksi tulemisesta rohkaisi
monia siirtymään maaseudulle. Tiloilla ei kuitenkaan ollut tulevaisuutta, sillä
siirtolaisten lapset eivät usein olleet halukkaita jatkamaan tilanpitoa, koska esi-
merkiksi ympäröivät kaivokset pystyivät tarjoamaan selvästi parempaa palkkaa
1940-luvulta lähtien.46 Ontarion maanviljelykselle oli ominaista pientilavaltai-
suus, joten tässä suhteessa se muistutti suuresti itäsuomalaisia pienviljelysoloja.
Myös maasto ja maan viljavuus muistutti savolaista tai kainuulaista maisemaa.
Itäsuomalaiset yleensä viihtyivätkin omistamillaan maatiloilla lähes koko elä-
mänsä. Esimerkiksi Matilda Muttilainen (Häkkinen), joka kuoli 3.7.1944 oli
syntynyt Hankasalmella 1881 ja ennätti asua farmillaan 23 vuotta Kirkland
Laken lähellä.47

Itäsuomalaisia asettui maanviljelijöiksi myös Kanadan länsirannikolle; esi-
merkkinä mainittakoon Kristian Gädda, joka oli syntynyt 1878 Kuopiossa, mut-
ta asunut myöhemmin Mäntyharjulla ja Kymissä. Hän asui Stanleyssä Brittiläi-
sessä Kolumbiassa ja harjoitti siellä maanviljelystä. Länsirannikon maanvilje-
lijäryhmään lukeutui myös Henrika Ruuskanen (Bell), joka oli syntynyt Ranta-
salmella 1878 ja eli maanviljelijän vaimona Websters Cornerissa Brittiläisessä
Kolumbiassa.48 Sen sijaan preerioiden suurtilallisiksi ja vehnänviljelijöiksi itä-
suomalaisia ei näytä juuri hakeutuneen. Ehkäpä suurten vehnäpeltojen viljely
tuntui perinjuurin oudolta. Preeriat sijaitsivat kaukana asutuskeskuksista eikä
siellä ollut sivuelinkeinomahdollisuuksia, kuten metsätöitä, joihin itäsuomalai-
set olivat tottuneet. Siellä ei ollut myöskään muita suomalaisia New Finlandin
yhdyskuntaa lukuun ottamatta.

Maanviljelijäksi hakeutumiseen näyttää vaikuttaneen ainakin osaksi ystävien
ja sukulaisten esimerkki. Hyvänä mallina tästä on Tarmolan yhdyskunta. Poh-
jalaisille New Finland merkitsi samanlaista turvapaikkaa vieraissa oloissa. To-
sin New Finlandiin muutettiin aiemman siirtolaisaallon aikana, jolloin myös
maanviljelyn edellytykset olivat paremmat, koska maata oli helpommin saata-
vissa ja siirtolaiset voivat valita parempia viljelysmaita. 1920-luvulla viljeli-
jöiksi siirtyneiden oli lähes poikkeuksetta pakko tyytyä pienviljelijän osaan,
mikä ei välttämättä paljon poikennut niistä oloista, joista he olivat lähteneet.
Tosin maa, vaikka sitä olisi ollut vain palanen, oli omaa eikä valtiovalta juuri
puuttunut viljelijöiden elämään. Toisaalta valtio ei tukenutkaan viljelijöitä talo-
udellisesti tukalina aikoina, joten heidän oli selviydyttävä yksin. Itäisessä Ka-
nadassa ja osittain myös Brittiläisessä Kolumbiassa asuneille siirtolaisille se oli
omavaraisuuden vuoksi helpompaa kuin lännen viljantuotannosta riippuvaisille
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45 Finns in North America, 1988, s. 191.
46 Saarinen, 1999, s. 187.
47 MU 3355.05. Mounted newspaper clippings of Kirkland Lake.
48 MU 3358. Vancouver.
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viljelijöille. Suurin osa pienviljelijöistä joutui turvautumaan sivuelinkeinoihin
jatkuvan elannon turvaamiseksi ja tässä metsätöillä oli ratkaiseva merkitys, ku-
ten oli laita myös itäsuomalaisilla pienviljelystiloilla Suomessa.

Tiloissa oli myös eroja sen mukaan, oliko viljelijä perheellinen vai ns. pätsä-
ri. Jos oli muutettu perheen kanssa ja hankittiin tila, muutos oli yleensä pysyvä.
Tarkoitus oli hankkia loppuelämän ajan elanto juuri siltä maapalalta. Sen sijaan
poikamiesfarmarit saattoivat herkemmin myydä tilansa ja siirtyä muuhun am-
mattiin, varsinkin jos emäntää farmille ei sitkeistä yrityksistä huolimatta saatu.

Metsästys ei ollut mikään merkittävä ammatti tai työllistäjä itäsuomalaisille
tai suomalaisille yleensäkään. Suurin osa suomalaismetsästäjistä teki työtä si-
vuammattina, varsinkin pula-aikana, kun muuta työtä ei ollut. Saihan hirvistä
ainakin runsaasti lihaa ja miksei jäniksistäkin. On tarinoita jopa suomalaisnai-
sista, jotka metsästivät, mutta itäsuomalaisia joukossa ei näytä olleen. Metsäs-
tys oli Kanadassa tarkkojen säännösten alaista, joita suomalaiset suruttomasti
rikkoivat. Lamakauden aikana metsästys pelasti monet perheet nälkäkuolemalta.49

Metsästyskivääri oli monien miesten ja naistenkin mukana aina ulkona lii-
kuttaessa. Pikkutilalliset ja farmarit olivat usein osa-aikaisia turkisten pyytäjiä.
Myyntilistan kärjessä olivat majavat, ketut, sudet, karhut sekä arktisilla alueilla
hylkeet. Varsinaiset turkismetsästäjät liikkuivat hiihtäen tai koiravaljakolla.
Thunder Bayn alueella oli vuonna 1925 valkoisia träppääjiä noin 300 ja intiaa-
neja sata. Takaiskun suomalaisten metsästys koki Port Arthurissa 1922, kun ul-
komaalaisille träppääjille ei myönnetty aseenkantolupaa, vaan hakijan oli ensin
haettava kansalaisuutta. Monelta siirtolaiselta meni sivuelinkeino tämän seu-
rauksena. Tosin suomalaiset turvautuivat sumeilematta laittomaan metsästyk-
seen, sillä träppäreille maksettiin hyviä turkisten hintoja, vaikka muilla aloilla
kannattavuus heikkeni.50

Tarmolassa tiedetään kuljeskelleen asutuksen alkuaikoina runsaasti hirviä,
peuroja ja kaneja.51 Yleensä kaikki maanviljelijäperheistä kotoisin olleet miehet
olivat tutustuneet metsästykseen Suomessa, jossa se oli varsinkin pienviljelysti-
loilla leivän jatke yhdessä marjanpoiminnan yms. kanssa. Esimerkiksi Tuomas
Huotari Kuhmoniemeltä 1926 muuttanut torpparin poika, joka oli syntynyt
1902, teki töitä sekä metsästäjänä että metsätyöläisenä.52

Kainuulaisista yksi oli ammatiltaan ns. träppäri eli metsästäjä. Kuopion lää-
nistä muuttaneista metsästäjiä oli kuusi eli kaksi prosenttia kaikista muuttaneis-
ta. Mikkelin läänistä muuttaneista vain yksi oli metsästäjä. Yhteensä tämän am-
matin harjoittajia oli siis vain kahdeksan eli kaksi prosenttia itäsuomalaisista
siirtolaisista (ks. liite 7). Tosin varmaankaan kaikki maanviljelijät eivät ole ker-
toneet sivutoimisesta metsästyksestään, joka ei aina edes pysynyt lain rajoissa
tai sitä ei koettu mainitsemisen arvoiseksi. Muiden kansallisuuksien osuudesta
metsästäjistä ei tiedetä, koska tätä ammattia ei harvinaisuutensa vuoksi eroteltu
kanadalaisissa ammattitilastoissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

49 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 67.
50 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 67 ; vrt. Myös CU 24.11.1921, 12.10.1922, 8.1.1925.
51 A Chronicle of Finnish Settlements in Rural Thunder Bay, 1976, s. 32.
52 MG 28 V 46. Vol. 89. File 21. General Correspondence.
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Metsästäjien työoloista ei löydy mainintoja. Työ oli yksinäistä ja luonnonvoi-
mien armoilla olemista. Paleltumat olivat yleisiä varsinaisilla turkismetsästä-
jillä. Jos sattui tapaturma, yleensä apu oli varsin kaukana ja tuli usein liian myö-
hään.

Kalastus oli sekin väistyvä elinkeino muualla paitsi merimaakunnissa ja Brit-
tiläisessä Kolumbiassa. Brittiläisessä Kolumbiassa lohenkalastus oli tärkeää.
Port Arthurissa kalastettiin silliä.

Ennen vuotta 1922 Ontarion maakuntahallituksella oli Nipigon- ja Nipis-
sing-järvillä 14 kalastajaa töissä, koska lihaa ei ollut tarpeeksi. Nova Scotiassa
alettiin 1920-luvun lopulla kärsiä ylikalastuksesta, joten kalastajat kärsivät puu-
tetta. Kalastuskin kävi kannattamattomaksi suuren laman iskiessä.53

Monilla suomalaisilla oli kokemusta kalastuksesta Suomen rannikolla, ja he
sovelsivat sitä nyt mm. Sointulassa. Kun kalastus kehittyi suuren luokan liike-
toiminnaksi, suomalaiset liittyivät yhteen rakentamaan veneitä, perustamaan
ammattiliittoja ja kalastusosuuskuntia.54

Muutamia itäsuomalaisia toimi kalastusammateissa. Esimerkiksi Gustav
Verner Kinnunen (Kinnon), joka oli syntynyt 1905 Hyrynsalmella toimi
kalastajana. Samoin William Pursiainen (Simanson), joka oli syntynyt Karttu-
lan Kuivaniemellä 1875  harjoitti suurimittaista kalastusta Brittiläisessä Kolum-
biassa.55

Kainuulaisista kolme eli kuusi prosenttia oli kalastajia ainakin sivuammatik-
seen, Kuopion läänistä muuttaneista vain kolme eli yksi prosentti ja Mikkelin
läänistä muuttaneista vain yksi. Yhteensä heitä oli seitsemän eli kaksi prosenttia
siirtolaisista (ks. liite 7). Näistä vain kaksi oli ammattikalastajia Tyynen Valta-
meren rannoilla. Elinkeinona se oli siis hyvin harvinainen. Kukaan ei asettunut
kalastajaksi merimaakuntiin; Tyynen valtameren äärelle kyllä jokunen. Yleisin-
tä oli sivutoimikalastus pienillä järvillä maa- ja metsätalouden sekä metsästyk-
sen ohella. Kukaan ei ollut ammattikalastaja lähtiessään, koska ko. ammatti oli
hyvin harvinainen Sisä-Suomessa.

Muiden etnisten ryhmien kalastusammateista ei tilastojen valossa tiedetä,
koska myöskään sitä ei harvinaisuutensa vuoksi tilastoitu lainkaan. Tosin sopi-
nee olettaa, että ainakin norjalaisia ja islantilaisia oli asettunut valtamerien ää-
relle kalastusta harjoittamaan, kuten oli asianlaita Yhdysvaltojen puolella.

Kalastuksenkaan alalla ei löydy mainintoja työoloista. Tämäkin työ oli luon-
non armoilla, varsinkin valtameren rannoilla. Jos onnettomuus sattui, oli siinä
yleensä kyse hengenhädästä. Työ oli rankkaa ja sitä jouduttiin usein tekemään
yötäpäivää saaliiden sattuessa kohdalle.

Osa suomalaisista eli kalastuksen avulla omavaraistaloudessa. Mauno X ker-
toi Sudburysta 9.9.1930: ”Kävin Sanni ja Matti X:n luona Wanupissa. Heillä on
lautta ja sille laudoista rakennettu pieni huone, jossa stouvi ja peti sisällä. Koko
talouskomento kulkee kalarikkaalla joella ankkurinaan narun päähän sidottu
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53 CU 12.5.1921, 19.1.1922, 17.11.1927, 13.12.1928 ja 20.11.1930.
54 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 67.
55 MU 3358. Vancouver.
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kilpikonna.”56 Harvoin elämä kalastuksen varassa lienee ollut näin leppoisaa ja
em. pariskunta joutui harjoittamaan muitakin ammatteja, jotta elanto olisi tur-
vattu ympäri vuoden.

Metsästyksellä ja kalastuksella ei ollut merkittävää työllistävää vaikutusta
itäsuomalaisten keskuudessa. Sen sijaan ne toivat lisäruokaa perheen pöytään,
minkä merkitystä ei voi väheksyä, varsinkaan 1930-luvulla. Mikäli kalastusta
olisi harjoitettu ammattimaisesti, se olisi vaatinut suhteellisen suuria investoin-
teja, esimerkiksi veneen ja kalankäsittelyvälineitä. Ammattimainen metsästys
taas sopi vain poikamiehille, koska se vaati suurta liikkuvuutta, varsinkin asu-
mattomilla seuduilla.

Metsätyö oli merkittävä työllistäjä

On onnellinen tukkilaispoika,
joka aamulla herää,
ja työhönsä hyväntuulisimpana
teräväksi teroitetun kirveensä ottaa.
Hänessä ei ole ensinkään äreätä mieltä,
eikä ajatuksia arvottomia, ei ensinkään,
onhan tämä hänen luonteensa, joka on ylpeä,
ja posket niin punaiset niin punaisena ne hehkuvat.

¤
Viheliäs koti tämä iloton leiri!
Ja ”hienommat ihmiset” virnistelevät,
tekevät ivallisia huomautuksia:
”Te hulikaanit, maankiertäjät,
parrakkaat tukkilaiset!”

Palkkamme ovat riekaleet, jotka ovat yllämme,
ravinnon murusiamme ei kukaan sulata.
Vuoteemme ovat makuulavat,
ja kirput ainoat vieraamme.57

Näissä valtamerentakaisten metsätyöläisten runoissa tai värssyissä näkyvät
metsä- ja tukkityöläisen elämän kaksi puolta. Toisaalta hän ei tuntenut itseään
sidotuksi kuumiin tehdassaleihin tai savuisiin kaivoksiin. Mutta toisaalta työ oli
kovaa eikä työtä arvostettu kovin korkealle valtaväestön keskuudessa.

Kun raakapuu Minnesotasta ja muualta keskilännestä alkoi loppua, hakeutui
Yhdysvaltain puunjalostusteollisuus osittain Kanadaan, nimenomaan Onta-
rioon ja Brittiläiseen Kolumbiaan, jossa puuta on riittänyt vielä senkin jälkeen,
kun Yhdysvaltain omat puuvarat ovat alkaneet huveta.58 1929 Kanada tuotti
kaksikolmannesta maailman sanomalehtipaperista. Thunder Bayn historiaa tut-
kineen Ahti Tolvasen mukaan alueen suurimpiin työnantajiin kuului Pidgeon
Timber Company, jonka enemmistön omistivat amerikkalaiset. Työmailla oli
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56 Mauno X:n kirje vaimolleen Kainuuseen 9.9.1930 Sudburysta.
57 Kolehmainen & Hill, 1985, ss. 44, 45.
58 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, ss. 156–157.
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keskimäärin hieman alle 50 miestä töissä. Työ oli kausiluonteista ja kesti puoli-
välistä toukokuuta jouluun. Naiset toimivat kokkeina ja tiskaajina 5–6 kuukaut-
ta vuodesta.  Tukkikämppien kokkeina oli harvoin muita kuin suomalaisia nai-
sia. Naiset turvasi työleirien kirjoittamaton laki. Suomalaiset olivat kokeneita
puunkäsittelijöitä. Heillä olikin kysyntää Brittiläisen Kolumbian metsätyö-
mailla sekä Ontariossa ja Quebecissa ratapölkkyjä tai propseja tekemässä.59

Metsätyömailla olleet eivät tarvinneet englantia ja niinpä ”jätkät” saattoivat
elää siirtolaisina kymmeniäkin vuosia ilman kielitaitoa. Vielä eläkeiässäkin he
olivat usein Suomen kansalaisia. Harva solmi avioliiton. Vanhuus oli näille
metsien miehille ankeaa aikaa.60

Metsätyö oli 1920-luvulla suomalaisten merkittävin työllistäjä. Brittiläinen
Kolumbia oli tärkein puutavarantuottaja, mutta metsänhakkuilla oli merkitystä
myös Ontariossa ja Quebecissa. Syksyllä 1922 tarvittiin pelkästään Sudburyssa
1 485 miestä metsäkämpille.

Metsätyöt aloitettiin yleensä pakkasten tultua. Suomalaiset saivat töitä var-
sinkin syrjäseutujen metsistä, jonne kaupunkilaiset eivät lähteneet. Port Arthur
oli tärkeä puutyökeskus Sudburyn ohella. Kun Port Arthurissa oli liian vähän
metsätyömiehiä, heitä tuotiin Winnipegistä. Kaiken kaikkiaan Port Arthurin pii-
rissä oli 10 000 miestä metsätöissä. Lamavuosina paikallinen työvoima tyydytti
metsäkämppien tarpeen. Suuren laman iskiessä osa kanadansuomalaisista siir-
tyi metsätöihin Itä-Karjalaan.

Mauri Jalavan tutkimuksen mukaan metsätyöt aloitettiin Sudburyssa kruu-
nunmailla 1872. Maa oli huonoa viljelykseen. Siirtolaisille karjanhoito ja siipi-
karjanpito olivat tärkeitä lisätulonlähteitä, mutta farmit kärsivät saasteista.
Sudburyssa naisille oli töitä ravintoloissa ja miehille kaivoksissa ja rakennuksil-
la. Yksi suurimmista metsäyhtiöistä oli Korpela Lumber Company, jonka pe-
rusti John Korpela 1909. Myös ulkomaiset metsäyhtiöt tarjosivat töitä kanada-
laisten ohella; näitä olivat mm. Abitibi Power ja Paper Company in Espanola.
1920-luvun alussa Espanola veti suomalaisia maatyöläisiä Nairnista ja
Whitefish Fallsista, joihin oli rautatieyhteys.61

Huron-järven pohjoispuolelta aina Länsi-Sudburyyn toimi 36 yhtiötä, jotka
työllistivät 5 000–11 000 työläistä. Niiden kulta-aikaa olivat vuodet 1907–32,
jolloin ne riistivät Sudburyn metsävaroja. Tuolla alueella metsätyöt olivatkin
vastatulleiden suomalaisten pääasiallisin työmaa 1920-luvulla. Vuosina 1930–
31 hakkuita supistettiin 75 prosentilla. Ne, jotka saivat töitä, saivat tyytyä pie-
nempään palkkaan. Spanish River Pulp and Paper Company alensi palkkoja vii-
dellä prosentilla 1931 ja 7,5–9,25 prosentilla 1932, jolloin se meni konkurssiin.
Vuosina 1928–32 rakennettiin laajasti kaupallisesti ja yksityisesti. Esimerkiksi
International Nickel Company Limited (INCO) rakennutti laajan sulattamon
Copper Cliffin ja Landsdowne Schooliin. Myös rautatiet olivat merkittävä
työllistäjä.62
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59 Tolvanen, 1985, s. 34; Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 59.
60 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 164.
61 Jalava, 1983, ss. 24–25.
62 Jalava, 1983, ss. 26–27.
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Metsätöiden hallinta antoi suomalaisille rohkeutta ryhtyä alan pienyrittäjiksi.
He hoitivat sopimuksin tietyn alueen hakkuut ja palkkasivat suomalaisia teke-
mään työt. Suomalaisia toimi myös sahateollisuudessa. Hakkuutyöt olivat
yleensä urakkaluonteisia ja vain lastaajat ja tientekijät saivat kuukausipalkkaa.
Pystyvä metsuri saattoi urakkatöillä ansaita hyvinkin.63 Ns. ruotsalaisen sahan
ansiosta suomalaiset pystyivät työskentelemään nopeammin.

Suurin osa Kanadassa toimineista metsureista oli kanadanranskalaisia. Vali-
tettavasti siirtolaismetsureista ei ole käytettävissä tarkkoja tilastoja, mutta suo-
malaisten ohella kämpillä työskenteli myös ainakin ruotsalaisia työläisiä. Suo-
malaisia oli paljon lähinnä Quebecissä, Ontariossa ja Brittiläisessä Kolum-
biassa sijaitsevilla hakkuutyömailla. Varsinkin Quebecin ja Ontarion olot muis-
tuttivat itäsuomalaista metsämaisemaa, joten se antoi ilmeisesti turvallisuuden
tunnetta. Itäsuomalaisille metsätyöt olivat aina olleet tärkeä sivuelinkeino
maanviljelyn ohella, joten metsästä saadulla tulolla oli merkitystä varsinkin
Ontariossa oman tilanpidon oheiselinkeinona.

Yhteensä itäsuomalaisia oli metsäelinkeinoissa 54 tutkittavaa neljästäsadasta
eli 14 % (ks. liite 7). Kainuulaisista peräti 25 % eli 12 hakeutui tähän ammattiin.
Kuopion läänistä muuttaneilla vastaavat luvut olivat 11 % eli 27 ja Mikkelin
läänistä muuttaneilla 16 % eli 15 tapausta. Erityisen suosittua metsätyönteko oli
siis kainuulaisten keskuudessa. Tämä koskee varsinkin poikamiehiä. Syynä lie-
nee tottumus ankariin oloihin metsätöissä. Monet itäsuomalaiset hakeutuivat
erityisesti hankaliin quebeciläisiin työmaihin. Osan metsätyöläisistä voi laskea
myös pienviljelijöihin, koska talvet tehtiin metsätöitä ja kesät yritettiin viljellä
tai kasvattaa karjaa tai muita kotieläimiä. Suurin osa joukosta oli tavallisia met-
sureita, mutta joukkoon mahtui myös urakoitsijoita, sahanomistajia ja -työläisiä
sekä metsätyönjohtajia.

Suurin osa metsätyöläisiksi rekrytoituneista oli lähtöisin joko työläis- tai
maanviljelysperheistä, mutta oli poikkeuksiakin,  kuten muutama kauppias ja
rahastonhoitaja. Huomattakoon, että Kainuusta muuttaneista työläisiä oli 27 %,
itsellisiä seitsemän prosenttia ja torppareita yhdeksän prosenttia. Kuopiosta
muuttaneista työläisiä oli 38 %, itsellisiä viisi prosenttia ja torppareita kolme
prosenttia. Mikkelin läänistä muuttaneista oli työläisiä 32 %, itsellisiä yhdeksän
prosenttia ja torppareita yhdeksän prosenttia. Vastaavasti koko Suomessa siirto-
laisista oli työläisiä yhdeksän prosenttia, itsellisiä 17 % ja torppareita 14 %.
Suurin osa itäsuomalaisista työläisistä tai itsellisistä oli talvisin harjoittanut
metsurin ammattia ja kesäisin ansainnut elantonsa uittotyömailla. Heille Kana-
dan hakkuutyömaat muodostivat luonnollisen jatkon jo Suomessa alkaneeseen
työhistoriaan. Oletettavaa on, että muualta Suomesta, varsinkin kaupungeista,
muuttaneet työläiset eivät olleet yhtä tottuneita metsätöihin kuin agraariselta alu-
eelta siirtolaiseksi rekrytoituneet. Kaikki työläiset eivät kuitenkaan pyrkineet tai
joutuneet metsätöihin, sillä varsinkin kaupungeissa myös rakennustyö tarjosi var-
teenotettavan vaihtoehdon. Samoin osa työläisistä hankki oman maatilan.
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63 Lindström-Best & Sutyla, s. 59; Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 164;
vrt. CU 5.2.1925.
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Metsätöihin saattoi ajautua muitakin kuin maanviljelijöitä ja työläisiä. Esi-
merkiksi Lauri Määttä, joka oli syntynyt 1906 Kajaanissa ja tullut Kanadaan
7.11.1927, oli työskennellyt Suomessa ollessaan rahastonhoitajana, mutta si-
joittui Kanadassa metsätöihin mm. CPR-radan varrelle Ontarioon, jossa hän oli
ainakin 22.12.1928. Metsätyöläisten joukossa työskenteli myös käsityöläisiä.
Esimerkiksi Taavetti Narinen, joka oli syntynyt 1905 Juvalla ja saapunut Kana-
daan 16.9.1928, oli ammatiltaan Suomessa suutari, mutta meni töihin Pohjois-
Ontarion metsätyömaille jo saapumistaan seuraavana päivänä.64 Luultavasti hä-
nellä täytyi olla aiempaa kokemusta metsätöistä.

Joissakin tapauksissa ns. virkamies- ja kauppiasluokankin muuttajat joutui-
vat turvautumaan metsätöihin henkensä pitimiksi. Esimerkiksi Kalle Nikolai
Närhi, joka oli syntynyt 1895 Pielisensuussa ja saapunut Kanadaan 1.6.1929,
teki töitä Riverinissa 17.9.1929. Suomesta lähtiessään hän ilmoitti ammatikseen
kauppias.65 Yrittäjän uralle ryhtyminen vaati Kanadassa kielitaitoa ja pääomaa,
joten varsinkin vastatulleelle siirtolaiselle uran luominen oli hankalaa.

Tyypillisin metsätyöläinen oli kuitenkin noin 25-vuotias maalla asunut mies,
joka pyrki töihin Ontarion pohjoisille työmaille. Esimerkkinä mainittakoon
vaikkapa Eero Jalmari Pietikäinen, joka oli syntynyt 1901 Juvan Ollikkalassa ja
tullut Kanadaan 16.9.1928. Heti seuraavana päivänä hän lähti pyrkimään Poh-
jois-Ontarion ”puskiin”. Suomessa hänet luokiteltiin maanviljelijän pojaksi.66

Olennaisena syynä muuttoon niin metsätyöläisiksi hakeutuneilla kuin monil-
la muillakin oli ”hakea parempaa”, kuten asian ilmaisi Eemil Venäläinen, met-
sätyöläinen, joka oli syntynyt 1891 Karttulan Haapamäellä, mutta muutti Si-
mosta Kanadaan 1927. Eemilin isä oli maanviljelijä. Eemil hakeutui Keno-
gamiin, Ontarioon, metsätöihin.67

Suomalaisia ajautui tai hakeutui myös ranskankieliseen Kanadaan, nimen-
omaan metsätyömaille. Esimerkiksi Otto Hotti, joka oli syntynyt 1889 Hauki-
vuorella ja saapunut Kanadaan 24.7.1927, työskenteli joulukuusta 1927 lähtien
tukikämpällä Askelano Riverissä. Lokakuussa 1928 tapaamme hänet Que-
becista (Champlain) ja elokuussa 1930 StAnne de Beaupresta. Otto Hotti oli
suomalaisessa sosiaaliluokituksessa kirjattu itselliseksi. Samoin Vilho Hotti,
joka oli syntynyt 1892 myös Haukivuorella ja saapunut Kanadaan 4.7.1926,
työskenteli 30.11.1928 Chateuneufissa, Quebecissa ja myöhemmin samana tal-
vena (29.12.1928) Fortier Clorassa, Quebecissa. Vielä laman aikana hän sai töi-
tä samoilta seuduilta eli 15.9.1930 löydämme hänet StAnne Beaupresta.68 Suo-
messa Vilho Hotti luokiteltiin työläiseksi.
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64 MG 28 V 128. Finnish Immigration Home (1927–1932) Originals. Vol. 7. Index Cards.
Guests Lists I.; Vol. 2. Files 2, 5, 7 ja Vol. 1. Files 11, 13.

65 MG 28 V 68. Montreal Suomi Society, Inc (est. 1927) Collection. Vol. 4. File 12. MG 8 G 62
ja Vol. 7. File 1. Membership applications A nd.

66 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
67 MU 3357. Kansallisseurat Hearst.
68 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32; Vol. 3. File 1; Vol. 1. Files 14,

9 ja Vol. 2 Files 1, 2.
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Tukkityöläiset saattoivat yhdenkin talven aikana kierrellä monella eri työ-
maalla. Syynä tähän saattoivat olla epätyydyttävät työolot jollakin kämpällä tai
sitten yksinkertaisesti työt loppuivat kesken talven. Esimerkiksi Matti Järveläi-
nen, joka oli syntynyt 1905 Kaavilla ja tullut siirtolaiseksi Kanadaan
5.11.1927, ennätti työskennellä kahden hakkuukauden aikana kuudella eri
kämpällä. Viimeisin näistä oli Bay StNicholas Quebecissa, josta hän kirjoitti
26.12.1928 siirtolaiskotiin Montrealiin; sitä ennen hän oli ollut töissä Flaman-
dissa (edelleenkin Quebecissa) 12.10.1928 ja Kenogamissa Ontarion puolella
8.8.1928. Edellisen talven hakkuukierros päättyi Jonguereen 10.4.1928, mitä
aiemmin hän oli työskennellyt Gaspessa 22.2.1928 ja aivan ensimmäisenä
siirtolaistyöpaikkanaan hänellä oli töitä  Savardissa, Quebecissa 25.11.1927.
Suomesta hänkin lähti maanviljelijän poikana. Metsätyöläiset voivat työnhaku-
matkoillaan kiertää useiden provinssien alueilla. Esimerkiksi Taavetti Pakari-
nen, joka oli syntynyt 1892 Karttulassa ja piti kotipaikkanaan Suonenjokea, jos-
ta muutti Kanadaan 25.5.1929, sai ensimmäisen työpaikkansa Nova Scotiasta
Moose River Cumlesta  8.7.1929. Sen jälkeen hän oli töissä myös Timminsin
kämpillä Ontariossa, ainakin 13.11.1930.69 Provinssin rajat eivät estäneet työn-
hakua, mutta tilapäisiä metsätöitä näyttää olleen tarjolla runsaammin Quebecin
puolella.

Ontarion puolella metsätöitä näyttää olleen tarjolla mm. North Bayn ympä-
ristössä. Esimerkiksi Yrjö Kaartinen, joka oli syntynyt 1903 Sotkamossa ja tul-
lut Kanadaan 2.8.1926, työskenteli North Bayssa 13.1.1928.70

Maaseutuyhteiskuntana tunnettu Tarmolakin oli yritteliäs paikka, kun hak-
kuut olivat käynnissä. Kun puut oli kaadettu kämpillä, puu vietiin joen jäälle
hevosilla. Sieltä tukit uitettiin alas Elbow Creekiä, joten työtä riitti pitkälle ke-
vääseen, mutta tukkien kevätuitto oli ehkä kaikkein vaarallisinta työtä.71

Yksi suurimpia suomalaisten metsurien työllistäjiä olivat suomalaisen ura-
koitsija Korpelan hakkuutyömaat, kuten aiemmin on mainittu. Näillä työmailla
tapasi tietenkin myös itäsuomalaisia. Esimerkiksi Ville Lukkari, joka oli synty-
nyt 1905 Sotkamossa ja saapunut Kanadaan 17.3.1928, oli töissä kahdellakin
eri Korpelan kämpällä. Toki hän oli ollut töissä muillakin urakoitsijoilla esimer-
kiksi Mile Ruelissa, Ontariossa 19.9.1928. Suomessa hän oli ammatiltaan
maanviljelijä.72

Joskus metsätyöläisten liikkuvuus oli niin suurta, ettei tarkkaa osoitetta voi-
nut antaa. Esimerkiksi Johan Kakkosesta (Hendricksonista), joka oli syntynyt
Kiteellä 1903 ja saapunut Kanadaan 1930, tiedettiin vain, että hän liikkui Poh-
jois- Ontarion metsätyömailla.73
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69 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32; Vol. 9. Index Cards. Guests
Lists III 1927–32; Vol. 3. File 5; Vol. 2. Files 2, 8; Vol. 1. Files 6, 9, 11, 13, 14 ja MG 28 V
68. Vol. 3. File 18. Membership applications.

70 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32 ja Vol. 1. File 9.
71 A Chronicle of Finnish Settlements in Rural Thunder Bay, 1976, ss. 30–35.
72 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32; Vol. 2. Files 1, 4 ja Vol. 1. File

13.
73 MU 3357. Kansallisseurat. Hearst.
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Joillakin metsätyömailla riitti töitä kesälläkin; nämä kämpät olivat yleensä
suuria ja varsin pysyviä vuodesta toiseen. Esimerkiksi Hannes Korhonen, joka
oli syntynyt 1896 Maaningalla, mutta ilmoitti kotipaikakseen Kajaanin (hän oli
tullut Kanadaan 1.5.1927), sai ensimmäisen työpaikkansa 17.6. Sprucedalen
läheltä Ontariosta.74

Kun suomalaissiirtolainen rantautui Kanadaan myöhäiskeväällä tai vasta ke-
sän kynnyksellä, saattoi käydä niin, että kausiluontoista työtä löytyi vasta seu-
raavana syksynä. Näin kävi myös Ville Kustaa Markkaselle. Hän oli syntynyt
1887 Suonenjoella ja tullut Kanadaan 6.5.1928. Hän sai metsätöitä Novarista,
Ontariosta vasta 20.11.1928. Tosin hän oli Suomesta lähtiessään ilmoittanut
ammatikseen maanviljelijä75, joten saattaa olla, että hän aluksi pyrki maanvilje-
lijäksi tai maataloustyöläiseksi, mutta havaittuaan sen mahdottomaksi hakeutui
korvaavaan ammattiin.

Kesät monet metsätyöläiset viettivät lähimmissä kaupungeissa. Esimerkiksi
Eeli August Mustonen, joka oli syntynyt Paltamossa 1899 ja tullut Kanadaan
1927, asusteli osan ajasta Vancouverissa. Suomesta lähtiessään hänkin oli
maanviljelijän poika.76

Varsinkin niillä siirtolaisilla, jotka tulivat Suomesta Kanadaan vain muuta-
maa vuotta ennen suurta lamakautta oli ongelmia sijoittua pysyvästi työelä-
mään. Erityisesti tämä koski kausityöläisiä, joita metsätyöläiset tyypillisimmil-
lään olivat. Mikäli heillä ei ollut turvanaan pientilaa tai korvaavaa työpaikkaa,
saattoi edessä olla paluu Suomeen. Toisaalta jotkut kyllästyivät ainaiseen
kiertämiseen työpaikalta toiselle ja palasivat sen vuoksi Suomeen. Esimerkiksi
Erkki Korhonen, joka oli syntynyt 1911 Pielisjärvellä Kolilla ja tullut Kanadaan
marraskuussa 1928, palasi Suomeen 24.8.1933, kun työttömyys Kanadassa oli
pahimmillaan. Viimeisin työpaikka hänellä oli Pitu Gathus.77 Tiedossa ei ole
paluun syytä, mutta Kanadassa vallineilla heikoilla taloussuhdanteilla lienee
ollut ratkaiseva vaikutus paluupäätökseen. Myöskään ei tiedetä palasiko hän
maanviljelyksen pariin kotiseudulleen, muuttaessaan hän ilmoitti ammatikseen
maanviljelijän poika.

Tosin jotkut onnekkaat voivat saada metsätöitä vielä lama-aikanakin. Esi-
merkiksi Vilhelm Nieminen, joka oli syntynyt 1912 Heinolassa ja tullut Kana-
daan juuri pahimpaan lama-aikaan huhtikuussa 1930, pääsi seuraavana syksynä
lokakuussa töihin Quebeciin.78 Todennäköisesti hänellä oli töissä samoilla työ-
mailla tuttavia tai sukulaisia, jotka voivat suositella häntä urakoitsijalle, muuten
nuoren ja kokemattoman työntekijän olisi ollut lähes mahdotonta saada työ-
paikkaa, varsinkaan äskettäin tulleena siirtolaisena.

Joillekin itäsuomalaisille avautui mahdollisuus siirtyä suorittavasta portaasta
askel ylemmäs työnjohtotehtäviin. Esimerkiksi Valfrid Paavo Hiltunen, joka
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74 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I.
75 MG 28 V 128. Vol. 7. Guests Lists I; Vol. 2. Files 1–3, 11 ja Vol. 1. File 13.
76 MU 3358. Vancouver.
77 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I; Vol. 2. File 2 ja MG 28 V 68. Vol. 4. File

13. Members nd.
78 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32 ja Vol. 3. File 3. 1930.
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kuoli Kanadassa 3.4.1960 ja oli syntynyt Nilsiässä 1899, toimi niin sanottuna
trade foremanina eli ostopäällikkönä Northern Wood Preservers-yhtiössä 23
vuotta aina vuoteen 1959 saakka.79

Tukkikämpillä työskenteli myös itäsuomalaisia naisia kokki- ja huolto-
tehtävissä. Esimerkiksi Tyyne Hiltunen (Lahti), joka oli kotoisin Iisalmesta,
mutta muutti Lapinlahdelta ja oli itse asiassa syntynyt Varpaisjärvellä, uurasti
metsäkämpällä ruuanlaittajana miehelleen (Matti Mattila Härmästä) ja muille
tukkityöläisille. Lapinlahdella hän oli tottunut hieman toisenlaiseen työhön
kauppa-apulaisena. Tyynen veli elätti itsensä Kanadassa metsästäjänä. Kana-
daan saavuttuaan 6.1.1923 Tyyne aloitti tiskaajana, mutta mentyään naimisiin
1924 hän asettui miehineen metsäkämpälle. Sota-aikana Tyyne tutustui erilai-
seen työympäristöön rautatehtaalla.80

Itäsuomalaisia naisia työskenteli kämppien ruokahuollossa myös Quebecin
puolella. Esimerkkinä heistä mainittakoon Aino Nykänen (Pitkänen), joka syn-
tyi 1908 Kaavin Marianvaaralla ja muutti valtameren taa 23.6.1928. Aluksi hän
lukuisten naisten esimerkkiä seuraten meni kotiapulaiseksi jo 26.6.1928. Siellä
hän ei kuitenkaan viihtynyt, vaan siirtyi 6.7. Council of Jewish Womenin palve-
lukseen, Quebeciin.81 Suomesta lähtiessään hän oli maanviljelijän tytär.

Naisille tukkikämpät olivat mahdollisuus kerätä pääomaa nopeasti, tosin erit-
täin kovalla työllä. Naiset eivät yleensä jaksaneet eivätkä halunneetkaan tehdä
tätä työtä vuodesta toiseen. Se oli kuitenkin hyvä väliaikainen työpaikka. Olen-
naista jokaisen kämpän toiminnalle oli kokki. Ontarion tukkikämpät olivat pe-
rinteisesti kokonaan miehien asuttamia, mutta suomalaisten mukana tuli keit-
tiöhenkilökunnaksi naisia.82

Yleensä työtä etsivät metsätyöläiset kuulivat työpaikoista ystäviltään tai
vaikkapa suomalaisilta kauppiailta. Työ oli usein niin sesonkiluonteista, ettei
sitä välitetty normaalisti työnvälitystoimistojen kautta, lamakautta lukuun otta-
matta.

Metsätöissä palkat vaihtelivat kausittain ja vuosittain. Hakkuutyöt olivat
yleensä urakkahommia ja vain lastaajat ja tientekijät saivat kuukausipalkkaa.
Pystyvä metsuri saattoi urakkatöillä ansaita kohtuullisesti. Suomalaisten salai-
nen ase oli pokasaha, joka joudutti työntekoa. Organisoitumalla metsätyöläiset
saivat palkkajärjestelmää kehitetyksi. Tukkikämppien naisille maksettiin erit-
täin hyvä palkka, jotta heitä saataisiin töihin syrjäisille seuduille. Metsätöissä
saattoi siis ansaita hyvinkin, mutta useimmat siirtolaiselämänsä metsätyömailla
aloittaneet siirtyivät ennen pitkää muihin ammatteihin. Metsätyöläisten palkat
seurasivat suhdannevaihteluja.83 Esimerkiksi Amanda Lehtola, joka oli synty-
nyt Mikkelin Santalan kylässä, ja saapunut Kanadaan 1926, meni töihin Wind-
sor Harbouriin metsäkämpälle keittäjäksi ja sai siellä peräti 60 dollaria kuukau-
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79 Everest Funeral Home Register, Thunder Bay, 1960.
80 MHSOP. TYYNE LAHTI. FIN-010883-LAH. 20.3.1981. Int. H. Vuorimies.
81 MU 3355.05. Mounted newspaper clippings of Kirkland Lake.
82 Radforth, 1981, ss. 23–34.
83 Tolvanen, 1985, s. 38; Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 59; Suomen siirtolaisuuden
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dessa. Työsuhde kesti viisi kuukautta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Arvi
Teodor Pulkkinen Juvalta puolestaan ansaitsi sahalla 2 ½ dollaria päivässä eli
kuukaudessa suunnilleen yhtä paljon kuin naiset tukkikämpällä (1 dollari =
42,5 markkaa).84 Naisten palkka oli normaalisti siirtolaistenkin keskuudessa
alempi kuin miesten, esimerkiksi tiskaaja sai vain 35 dollaria kuukaudessa.85

Amanda Lehtola muisteli Windsor Harbourin metsäkämpän oloja seuraavas-
ti: Kämpällä oli 75 miestä, joille piti tarjota munia ja pekonia aamiaiseksi. Hä-
nellä oli yksi nainen apuna, samoin yksi poika. Koskaan hän ei muistanut olleen
ongelmia. Samantapaisia kokemuksia oli myös Tyyne Hiltusella (Lahti), joka
työskenteli ruuanlaittajana metsäkämpällä viidellekymmenelle miehelle. Siellä
piti tarjota kolme ruokaa päivässä ja joka toinen aamu pannukakkuja. Työ kesti
seitsemän kuukautta.86

Metsätyömailla oltiin usein koko talvi, mutta kevään tullen hakeuduttiin kau-
punkeihin. Alkoholi oli monen metsätyömiehen ongelma. Kun ”jätkä” keväällä
jätti metsätyömaansa ja lähti kaupunkiin, hupenivat talven säästöt joskus muu-
tamassa päivässäkin. Katkerin mielin palattiin taas korpeen.87

Lama-aikana metsätyöläiset ja muut siirtolaiset joutuivat heittopussin ase-
maan. Esimerkiksi Mauno X, jonka elämäkertaan tutustuimme prologissa, löysi
“metsäjopparin” ja sai työtä, mutta palkka oli huono, vain 15–25 dollaria kuus-
sa. Palkasta ei ollut tietoa, se maksettiin, kun työ loppui 4–5 kuukauden kulut-
tua. Hän joutui kuitenkin lähtemään kesken urakan työmaastaan, kun hänet kor-
vattiin ranskalaisilla. Käteen hän sai toista taalaa rahaa. Mauno oli velkaantunut
vain vuokrasta 20 dollaria koko vuonna. Odottaessaan hän poimi Sudburyssa
mustikoita ja sai lähes 10 dollaria. Hän pyrki rahatonna piittaamaan tavarajuniin
ja sai ”sippilapun” metsään, mutta palkka oli vain 20–26 dollaria kuussa, työkin
oli aluksi kämpän rakentamista.88

Oli Maunolla kuitenkin parempiakin kokemuksia korpien metsätyömaista.
Vaikka päiväsydämelläkin kämppä oli pimeä ja saman katon alla majaili monia
eri kansallisuuksia, oli ruoka hyvää. Jouluateriakseen miehet joivat teetä ja söi-
vät leivoksen.89

Metsätaloudessa tärkeintä suomalaiselle kämpällä oli sauna – hän saattoi
jopa lähteä töistä, jos saunaa ei ollut. Alkoholin käyttö leirissä oli kiellettyä, jo-
ten järjestys säilyi hyvänä. Ruokailujen aikana jopa puhuminen oli kiellettyä.
Suomalaiset pilasivat monta hyvää työpaikkaa työskentelemällä liikaa. Työn-
johtajat järjestivät kilpailuja ja kun todettiin, että työläiset pystyvät työskentele-
mään kovemmin kuin luultiin, niin urakkamäärää nostettiin.90

○ ○ ○ ○ ○ ○

84 MHSOP. Haastattelu Lehtola Amanda 31.10.1980, Sault Ste Marie, int. Hilkka Vuorimies.
Tape no 651; Haastattelu Arvi Pulkkinen, 1992.

85 MHSOP. TYYNE LAHTI. FIN-010883-LAH. 20.3.1981. Int. H. Vuorimies.
86 MHSOP. Lehtola Amanda 31.10.1980, Sault Ste Marie. Int. Hilkka Vuorimies. Tape no 651

ja FIN-010883-LAH, Tyyne Lahti 20.3.1981. Haast. H. Wuorimies.
87 Suomen siirtolaisuuden historia osa I, 1986, Kero, s. 162.
88 Mauno X:n kirjeet vaimolleen Kainuuseen vv. 1932–34.
89 Mauno X:n kirjeet vaimolleen Kainuuseen joulukuussa 1932.
90 Lindström-Best & Sutyla, 1984, ss. 59, 61.
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Yleensä työolot metsäkämpillä eivät olleet kehuttavat. Ontarion lain mukaan
lääkärin oli käytävä kämpällä kerran kuussa, siellä oli oltava ilmanvaihto ja se
oli rakennettava hirsistä tai laudoista. Sadan miehen kämpässä piti olla kymme-
nen ikkunaa sekä pesuhuone erillään makuuhuoneesta.  Todellisuus oli kuiten-
kin toista: Esimerkiksi Benaltossa, Albertassa, kämpän lattiassa oli reikiä, katto
oli harva, märät vaatteet jäätyivät kuivauspaikkaan ja aamiaiseksi saatiin
”hatkeekia” puolimädäntyneen makkaran kera ja maitoa, jossa oli 2/3 vettä.
Töihin lähdettiin kello 7. Viisi tuntia myöhemmin saatiin päivällinen: perunaa,
leipää, vanhan lehmän lihaa, joka oli puoliraakaa. Tosin em. kertomus on peräi-
sin sosialistien lehdestä, joten siinä voi olla myös tarkoitushakuisuutta. Kuiten-
kin monista lähteistä tiedetään, että kämppien työturvallisuus oli heikko, ne oli-
vat vetoisia ja ruoka yksipuolista. Ei ollut ihme, että kämpillä levisi tauteja.
Toki viranomaiset puuttuivat räikeimpiin epäkohtiin. Niinpä Sault Ste Mariessa
sakotettiin metsäkämpän ”runnaria” puutteellisten työolojen vuoksi 1922.91

Työn kovuus ja kausiluonteisuus sekä suhdanneherkkyys antoivat työväen-
liikkeelle otollisen kasvualustan. Varsinkin suomalaisten hakkuutyömailla kier-
teli agitaattoreita puhumassa siitä, millaiset olot tulisi metsien miehille järjestää.
Toiminta aiheutti paljon keskinäistä epäsopua suomalaisten keskuudessa. Mai-
nittakoon esimerkkinä vaikkapa Rosvallin ja Voutilaisen kuolema puhuja-
matkansa aikana. Vasemmistolaiset uskovat, että oikeistosuomalaiset surmasi-
vat heidät. Oikeistolaiset taas puhuvat tapaturmasta. Janne Voutilainen oli ko-
toisin Varpaisjärveltä ja työskenteli satunnaisesti Tarmolassa asuville maanvil-
jelijöille tehden erilaisia kirvesmiehen töitä.92 Elämäntehtäväkseen hän oli kui-
tenkin ottanut metsätyöläisten organisoimisen. Hänen työnsä päättyi siis ennen-
aikaiseen kuolemaan puhujamatkan yhteydessä.

Metsätöillä oli siis itäsuomalaisille erittäin suuri merkitys ensimmäisenä
elannon antajana. Pitkän aikavälin suunnitelmia tämän elinkeinon varaan ei
voinut rakentaa. Suurin osa pyrkikin siirtymään toisiin elinkeinoihin, joissa
työllisyys oli turvatumpaa ympäri vuoden. Metsissä työskentely oli sopivinta
nuorille miehille, koska työ tehtiin urakalla ja se vaati fyysistä kuntoa. Vanhuu-
den varalle oli etsittävä toinen vaihtoehto. Myös perheen kasvaminen ajoi mie-
het muihin ammatteihin, sillä metsäkämpät eivät olleet lapsille sopiva kasvu-
ympäristö. Valitettavasti yksinjääneisiin miehiin voidaan soveltaa ns. kurjan ja
katkeroituneen elämän elämäkertatyyppiä. Elämä oli hahmotonta siirtymistä
hakkuutyömaalta toiselle. Yksinäiset miehet eivät osanneet maan kieltä ja kä-
pertyivät itsensä ympärille. Haave omasta maapalasta ei koskaan toteutunut
eikä vaimoakaan löytynyt.

Miehet maan alla – kaivostyö
”Kaivostyöläinen kiiruhtaessaan työhön aamulla”, varoitti eräs siirtolaisballadi,
”ei koskaan tiedä, onko hän jälleen näkevä taivaan sinen.” ”Putoava lohkare,
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91 Vapaus 12.1.1928 ja 11.3.1922 sekä 13.1.1928; ks. myös Tolvanen, 1985, s. 35; samoin
Rauanheimon raportti 19.4.1927.

92 Haastattelu Väänänen, Lyyti, 1992.
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luonteenomainen jättimäinen tomu ja tukahduttavat hehkut olivat ainaisesti
läsnäolevia vaaroja” kokeneille kaivosmiehille, sanomatta mitään ”keltanokis-
ta”, jotka ”laskeutuivat suoraan junasta maan sisuksiin”. Moni suomalainen
tunnusti: ”Minä laskin elämäni päivissä ja ainoastaan päivän kerrallaan. Yli-
huomenna voi järkäle pudota katosta ja haudata toiveeni allensa.”93

Kaivos oli monien suomalaisten ensimmäinen työpaikka. Jotkut suomalaiset
löysivät kultaa; riittävästi lähetettäväksi kotiin ja herättämään toisissa halun
yrittää. Kuuluisimmat olivat Johnsonin veljekset, jotka löysivät vuosisadan
vaihteessa kultaa Yukonista. Johan Pennanen ja Vihtori Mattson olivat ensim-
mäiset kullankaivajat Timmins-Porcupinen alueella. Suomalaiset tekivät ho-
pea-, nikkeli- ja kuparivaltauksia, mutta useimmat suomalaiset olivat aivan ta-
vallisia kaivosmiehiä. Suomalaiset liittyivät aktiivisesti kaivostyöläisten
ammattiliittoihin ja perustivat niitä. Pelokkaat työnjohtajat laittoivat suomalai-
set usein mustalle listalle – ”hyviä työntekijöitä, mutta liian radikaaleja”.94

Amerikansuomalaista työväenliikettä tutkineen Auvo Kostiaisen mukaan
Workers Partyn jäsenistä oli 1924 noin 9 % kaivostyöläisiä (ja varsin suuri osa
heistä oli juuri suomalaisia).95 Naiset työskentelivät kaivoskaupungeissa ruu-
minkihausseissa ja poortitaloissa eli täysihoitoloissa. Monet naiset pitivät ravin-
tolaa, saunaa tai kapakkaa. Jotkut miehet perustivat osuuskunnallisia asuntoloi-
ta eli poikataloja ja osuustoiminnallisia ravintoloita.96

Kun työolot olivat epävakaat, myös kaivostyöt vähenivät. Vaikeiden työ-
suhdanteiden aikana kaivokset vaihtoivat työvoimaa keskenään. Niinpä 1922
noin 400 Cape Bretonin kaivosmiestä pääsi uudelleen töihin New Waterfordin
kaivokseen Nova Scotiassa. Suomalaisia työskenteli Ontariossa Copper Cliffin
lisäksi myös surullisenkuuluisassa Hollinger-kaivannossa Timminsissä. Suo-
malaisia oli töissä Brittiläisessä Kolumbiassa mm. Ladysmithissä ja Chase Ri-
verissä. Nova Scotiassa suomalaisia työskenteli ainakin Sydneyn kaivoksilla.97

Ensimmäinen kuparilöytö tehtiin Sudburyssa 1883 ja neljä vuotta myöhem-
min löydettiin nikkeliä. Nikkeli oli tärkeää aseteollisuudelle. Canadian Copper
Companysta eli International Nickel Companysta (INCO), kuten sitä alettiin
kutsua, tuli maailman suurin nikkelin tuottaja ja tuhansien siirtolaisten työllistä-
jä. Sillä oli mm. sulattamo Copper Cliffissä. Ensimmäiset suomalaiset menivät
”kuparikomppanialle” töihin jo 1885. Ontariosta kaivettiin myös rautaa ja kul-
taa ja Brittiläisestä Kolumbiasta kivihiiltä.98

Yhteensä kaikista 1930 maahantulleista siirtolaisista, joita oli kaikkiaan
79 174, kaivoksille sijoittui 233 eli vain 0,3 %. Kaivosmiehiä oli eri kansalli-
suuksien joukossa seuraavasti: Briteistä ja skoteista kaivoksille pyrki yksi pro-
sentti muuttaneista (107 brittiä ja 65 skottia). Walesilaisista kaivoksiin suuntasi
21 eli kaksi prosenttia muuttajista. Suomalaisista vain neljä eli yksi prosentin
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93 Kolehmainen & Hill, 1985, s. 41.
94 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 43.
95 Kostiainen, 1978, s. 147.
96 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 43.
97 CU 16.2.1922, 14.4.1927, 19.12.1929; Vapaus 18.2.1922, 17.2.1928.
98 Jalava, 1983, s. 23; Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 43.
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kymmenesosa halusi kaivoksiin 1930. Sen sijaan esimerkiksi ruotsalaisia
kaivosmiehiä muuttajien joukossa ei ollut.99

Kainuulaisista peräti yhdeksän eli 18 % oli kaivoksissa töissä. Tuttavien si-
joittuminen kaivoksiin houkutteli uusia muuttajia alalle. Olihan kainuulaisia
töissä myös Yhdysvaltain puolella ns. Kuparisaarella.100 Kuopion läänistä
muuttaneista kymmenen eli neljä prosenttia oli kaivostyöläisiä, Mikkelin lää-
nistä muuttaneista viisi eli viisi prosenttia. Siis itäsuomalaisista keskimäärin
kuusi prosenttia eli 24 oli kaivoksissa töissä (ks. liite 7). Kaivostyö ei ollut mer-
kittävin työllistäjä, mutta monelle se oli nuoruuden elinkeino.

Monet itäsuomalaiset kiertelivät eri kaivoksissa. Esimerkiksi David Hänni-
nen, 31-vuotias kaivosmies Mikkelistä, työskenteli monissa eri kaivoksissa yh-
den vuoden aikana eli 1921. Samoin Pekka Juho Ruotsalainen (Pete Makie), joka
oli syntynyt 1877 Pielavedellä työskenteli kaivostyömiehenä ympäri maata.101

Toivo Luukonen, joka oli syntynyt 1899 Juvalla ja muuttanut Kanadaan
1927, ryhtyi kaivosmieheksi, koska Suomessa ajat olivat epävarmat ja palkat
pienet. Aluksi hän pyrki kirvesmieheksi ja jopa osti vanhoja työkaluja, jota saisi
pitää työpaikkansa, mikä sijaitsi 30 mailia Ottawasta Paugan Fallssiin päin
Quebecin maakunnassa, mutta työ loppui neljä viikkoa myöhemmin. Sen jäl-
keen Toivo pääsi 1928 Copper Cliffiin INCOn sulimorakennuksille Froodin
kaivoksille rakentamaan. Työ valmistui 1931 juuri pahimman työttömyyden
aikaan. Niinpä Toivokin joutui työttömäksi. 1933 Sudburyn INCO otti töihin
uutta väkeä. Peräti 300–400 miestä jonotti töitä Grand Theatressa, jossa järjes-
tettiin haastattelu. Toivo pyrki Froodin kaivokseen maan pinnalle, ”kaivoksen
päälle” kirvesmieheksi, mutta joutui maan alle. Siitä alkoi pitkä työrupeama,
sillä hän työskenteli peräti 33–34 vuotta mainarina. Palkka oli hyvä, vaikka hän
joutuikin aloittamaan juoksupoikana. 1935 hän pyysi lomaa, jotta pääsisi Suo-
meen, mutta koska työsuhde ei ollut kestänyt yli viittä vuotta, hän ei saanut va-
paata. Niinpä hän otti lopputilin ja lähti Suomeen. Lähtiessään hän myi talon
Sudburyssa ennen joulua. Jonkin aikaa Toivo oleskeli Helsingissä, mutta päätti
tulla takaisin Kanadaan Sudburyyn helmikuussa 1936. Hän saikin työnsä takai-
sin, mutta uutena työntekijänä.102

Kaivosmiehen ammatin voi omaksua kuka tahansa siirtolainen käytännön
oppien kautta. Esimerkiksi Paul Antti Nevalainen oli Suomesta lähtiessään
maanviljelijän poika. Sittemmin hän perehtyi kaivosmiehen ammattiin. Hän oli
syntynyt 1900 tai 1901 Valtimon Karhunpäässä. Kanadaan hän tuli 11.11.1926.103

Monet kaivokset olivat lähes täysin ulkomaalaisten työläisten varassa. Esi-
merkiksi kangasniemeläinen Eino Johannes Pynnönen, joka oli tullut Kanadaan
1928 ja syntynyt 1904, työskenteli INCOn Mondin nikkelikaivoksessa mekaa-
nikon apulaisena. Tuossa kaivoksessa työskenteli aikavälillä 5.12.1928 –
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99 RG 26. Vol. 38. Via Ocean Ports, Calendar Year 1930.
100 Holmio, 1967, s. 562.
101 St. Timothy´s Lutheran Church. Records. Copper Cliff, Ont, Marriage Registers. MFN 348.

Reel 3 ja MU 3358. Vancouver.
102 MHSOP Luukonen, Toivo, Sept. 2, 1977. Int. L. Sillanpää.
103 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
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30.4.1929 kaikkiaan 410 miestä, joista 70 % ulkomaalaisia. Myöhemmin Eino
siirtyi Froodin kaivoksille (Ontariossa), jossa INCO:lla oli 1700 miestä töissä.
Heistä oli 86 % ulkomaalaisia (19.11.1933–26.9.1934).104

Kaikille ei kaivostyön tekeminen onnistunut. Esimerkiksi Lauri Siekkinen,
joka oli syntynyt Rautalammilla 1899 (Pakarilassa) ja tullut Kanadaan
17.6.1928, ei kestänyt työn paineita. Hän oli oleskellut Flin Flonin kaivos-
alueella heinäkuusta 1928 saakka, mutta hän joutui sairaalaan jo 30.7.1928.
Marraskuussa 1928 siirtolaisviranomaiset totesivat, että hän oli oleskellut
maassa neljä kuukautta, josta kolme kuukautta ”julkisena rasitteena”. Ilmeisesti
hän oli joutunut mielenhäiriöön ja viranomaisten käsityksen mukaan tuli ole-
maan rasitteena vielä ainakin 3–6 kuukautta. Tämän vuoksi hänet todennäköi-
sesti karkotettiin.105

Perusteellisin kaivosmiehen elämänkerta on saatavissa kainuulaisesta Mauno
X:stä, jonka elämäntarinaan tutustuimme jo prologissa. Hän saapui Kanadaan
toista kertaa 1929 (hän oli aiemmin ollut kaivoksilla Kanadassa töissä jo ennen
ensimmäistä maailmansotaa). Sudburyyn hän saapui 23.9.1929. Talvi oli edes-
sä ja hän piti parhaana työmaana itselleen kaivoksia, ”eipähän tarvitse paleltua
rakennustöissä”. Kaivoksilla hän teki sementtivormuja. Työ oli kovaa ja se oli
tehtävä tarkasti. Alinomainen jyrinä kiusasi, koska se ei lakannut yösydämen-
kään ajaksi.

Mauno asusteli täyshoitolassa eli poortitalossa, jossa voi saada lihamojakkaa
eli lihakeittoa ja tutkia kotimaan ja paikallisia suomalaisia lehtiä. Siellä voi käy-
dä myös saunassa, mikä oli tarpeen, koska ”vesi oli kylmää raissa mainin pääl-
lä”. Samalla hän harmitteli tuttavaansa Iikka X:ää, joka asui poikatalolla ja tun-
tui olevan ”aikamoinen hummeri”. Vaimolleen kirjoittaessaan Mauno kehui
saaneensa puhtaimman ja vaarattomimman työn, mitä kaivoksessa oli. Yhtenä
päivänä hän nukkui ”rokuliin” 20 minuuttia ja ei ehtinyt mukaan laskeutumaan
alas, joten siitä tuli ”luusipäivä”. Työ ei ollut vaarallista, mutta hiottavaa ja kä-
det pyrkivät vapisemaan. Murhetta lisäsi vielä tuttavan Kusti X:n kuolema. Hän
jäi putoavien kivien alle ja ruumis repeytyi neljään osaan; ”häneltä jäi nuori les-
ki”. Kustin omaiset saivat 30 000 markkaa vakuutusta ja vaimo sai henkivakuu-
tuksen ja 40 dollaria kuussa ”kompetenssia”, jos hän vain malttoi pysyä maassa.

Vuoden 1931 alusta kaivokseen piti turvallisuutta silmälläpitäen uusia kaikki
varusteet. Siitä huolimatta ”myötäänsä sai olla märkänä ja vaatteet haisivat kuin
virtsalle”. Vuoden 1931 lopussa Mauno muutti toiseen täysihoitolaan. Ruuassa
ja puhtaudessa oli toivomisen varaa, ”mutta kunhan oppisi tarkenemaan”.

Mauno palasi Suomeen vuoden 1935 lopussa ja hakeutui kaivostöihin
Outokumpuun. Siellä hän tapasi myös entisiä työtovereita Kanadan ajoilta.106

Maunon kohtalosta näkee, miten epävarmaa kaivoslaisen elämä oli. Aina piti
olla valmiina liikkumaan työn perässä eikä ansiotasokaan ollut taattu. Työolot
vaihtelivat kaivoksesta toiseen suuresti.
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104 St. John´s Lutheran Church Records, South Porcupine. MFN 389. Kirkonkirja.
105 RG 76. Vol. 294. File 268449. Part Four. Deportations.
106 Mauno X:n kirjeet vaimolleen Kainuuseen vv. 1929–1935.
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Palkkaus kaivoksissa oli yleisiin siirtolaisammatteihin verrattuna huippu-
luokkaa. Vaikka työ oli vaarallista, suomalaiset jatkoivat työtä korkeiden palk-
kojen vuoksi. Kaivoksessa voi saada 4,5 dollaria päivässä palkakseen (muilla
aloilla palkka oli alle 4 dollaria päivässä). Palkka oli rinnasteinen ammattitai-
don kanssa.107 Esimerkiksi Arvi Teodor Pulkkinen Juvalta meni töihin Amok-
sesta 60 mailin päähän kaivokseen 63 centin tuntipalkalla. Hän kierteli eri kai-
voksilla Kanadassa 75 centin tuntipalkalla ja sai yhtiöltä eläkkeen 1977.108 Toi-
vo Luukonen Juvalta sai timperinä eli kirvesmiehenä 59 centtiä tunnilta eli noin
141 dollaria kuussa.109

Kaivoslaiset asuivat yleensä vuokralla täyshoitoloissa. Niin myös Mauno X,
joka  maksoi kymmenen työpäivän palkasta huoneenvuokraa kuusi dollaria
kolmelta viikolta ja ruoasta 21 dollaria viikosta, kotiin hän lähetti 16 dollaria.
Kaikki piti maksaa etukäteen, joten hän siirtyi sementtitöihin, joista sai 6–7 dol-
laria päivässä eli lähes 150 dollaria kuussa, sellaista palkkaa sai harvoin muual-
la kuin kaivosnostoaukon viennissä. Mauno teki sementtivormuja ja sai kuu-
kaudessa 70 dollaria ”kliiniksi”, kun metsästä sai korkeintaan 35–40 dollaria.
Vertailuna mainittakoon, että Seattlessa satamatöissä maksettiin 90 centtiä tun-
nilta ja yöllä 1 dollari 30 centtiä; nikkarit saivat päivittäin 7–9 dollaria. Palkka
metsätöissä ei riittänyt juuri elämiseenkään. Kuitenkin on huomattava, että ku-
lut kaupungissa asuessa olivat 14–15 dollaria korkeammat kuin maaseudulla.110

Kaivosmiesten työ oli vaarallista. Onnettomuuksia sattui kaivoksilla lähes
päivittäin. Yksi tunnetuimmista kaivosonnettomuuksista oli Timminsissä 1928
sattunut Hollingerin kaivospalo, jossa menehtyi 39 kaivosmiestä. Heidän jou-
kossaan oli kahdeksan suomalaista, joista jokunen oli kotoisin Itä-Suomestakin.
Tulipalo oli syttynyt stoopissa eli kaivoskäytävässä, jonne oli kerätty jätteitä.
Kaivoksen johdon taholta todettiin huolimattomuutta turvallisuuden noudatta-
misessa. Hautajaisiin osallistui tuhansia ihmisiä. Se toimi voimakkaana työläis-
ten herätystilaisuutena.111

Yksittäisiä kaivossurmia sattui usein. Pelkästään Sudburyn alueella kuoli eri-
laisissa kaivosonnettomuuksissa 53 suomalaista vuosien 1886–1930 välisenä
aikana.112 Samoin esimerkiksi helmikuun alussa 1945 sattui Paymasterin kai-
voksella kulta-alueella onnettomuus, jossa 16 miestä sai surmansa. Surmansa
saaneiden joukossa oli kolme suomalaista, joista yksi oli Liperissä 1903 synty-
nyt Tauno Voutilainen, jolta jäi sukulaisia sekä Suomeen että Kanadaan.113 Sekä
Ontarion että Quebecin lain mukaan työkykynsä täydellisesti menettänyt työ-
läinen sai korvaukseksi 2/3 vuotuisesta palkastaan.114

Työtapaturman uhriksi joutui myös juvalainen Arvi Teodor Pulkkinen, joka
oli töissä 65 mailia Quebecista uudessa kaivoksessa 1937. Hän putosi 96 jalkaa
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saftiaukkoon. Kylkiluita katkesi ja pää aukesi, mutta ”rukoilemalla Jumalaa
pelastuin”;  hän sai onnettomuuden seurauksena vuoden tapaturmavakuutusta.
Uudestaan Arvi joutui Manitobassa kokemaan kovia, kun porakone heitti hänet
ilmaan. Jos hän olisi pudonnut siitä alas, hän olisi kuollut, mutta sen sijaan
porakone tuli syliin perästä toiselle seinälle. Arvi juopottelikin välillä, mutta ei
saanut potkuja, kun oli niin hyvä tekemään töitä ”timperikänkin” etumiehenä,
vaikka hän saattoi olla poissa kolmekin viikkoa. Poliittinen kanta ei hänen mie-
lestään vaikuttanut työnsaantiin, ”hyvät työmiehet saivat töitä aina”.115

Jo aiemmin mainittu Toivo Luukonen Juvalta oli Froodin mainissa maan alla
töissä. Työpäivä oli kahdeksantuntinen; työaikaa oli vain kuusi tuntia. 1952 hän
loukkaantui pahoin, kun parru putosi päähän. Sairaalassakin hän joutui ole-
maan kolme kuukautta ja sen jälkeen hän sai olla kaksi kuukautta normaalia
kevyemmässä työssä.116

Kaivostyö voi olla varsin siedettävääkin, mikäli lakeja ja turvallisuussuosi-
tuksia noudatettiin. Mauno X oli mainityössä noin kolmen mailin päässä San
Antoniosta. He veivät saftia 240 jalkaa ja tunneleita 3 000–4 000 jalkaa. Työn-
antajat olivat mieluisampia kuin koskaan ennen oli tavattu. Työnjohtaja Spen-
cer oli itse odottamassa ”supin” kanssa yli puolen yön työmaalla ja neuvomas-
sa. Turvallisuus oli aina etusijalla. Varmassakin paikassa piti olla pelastusvyö.
Paikka oli pienempi kuin aiemmat. Herrat ja työläiset asuivat samassa kämpäs-
sä. Työtä oli kuitenkin pyhänsä arkensa. ”Ei tämä ole taivas eikä paratiisi siir-
tolaiselle, kun se ei voi sitä olla omille kansalaisilleenkaan. Haluan tulla
pois.”117

Pahimmillaan kaivos kävi maanpäällisestä helvetistä. Esimerkiksi Mauno oli
eräässä kaivoksessa kaksi viikkoa iltavuorossa kello seitsemästä kolmeen aa-
mulla. Aamulla piti pystyttää masiina ja lyödä 20–22 reikää, jotka olivat 6½ jal-
kaa pitkiä ja pois lähtiessä ammuttiin. Työtä sai tehdä niin, että oli ”silmät
nurinpäin päässä”. ”Jos olisin rikkaampi, tulisin pois. Työmaa meni pilalle, kun
rupesivat viemään reisinkejä Brand-masiinoilla, joissa ei ole stooppareita. Kyl-
mä vesi ja moti tulee korville. Itse pitää vetää mokka pois ja on vedettävä kah-
destaan raskaat masiina-, paaru- ym. porat ylös.”118

Työt pyrittiin saamaan tehdyksi mahdollisimman vähällä turvallisuudestakin
tinkien. Työstä piti lähteä pois märkänä ja kylmällä vedellä joutui pesemään ja
kämppäkin oli vielä kylmä. Suomalaisilla oli tosin business-sauna, joka toi vä-
hän helpotusta.119

Maunolle oli tullut paise navan alle, joka ei tahtonut parantua. Kokki ”rähjä-
si” hänelle, koska kulku oli hidasta ja hän pääsi niin myöhään syömään. Yhtä
pesuhuonetta kohti oli 70 miestä.120 Työolot siis vaihtelivat suuresti riippuen
työnantajista ja heidän voitontavoittelustaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

115 Haastattelu, Pulkkinen, Arvi, 1992.
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Kaivoksissa työskenteleviä uhkasivat myös muut työperäiset sairaudet. He
saivat mm. tuberkuloosin herkemmin kuin muut. Suomalaiset kutsuivatkin tu-
berkuloosia ”mainarin taudiksi”.121  Kova työ vaati raskaan veron kaivosmies-
ten terveydestä.

Kaivostyö oli monelle ainoa ammatti, mutta jotkut kyllästyivät heikkoihin
työoloihin ja hankkivat saamillaan säästöillä farmin. Suosituinta työtä kaivok-
sissa olisi ollut kirvesmiehen ammatti maan päällä; se oli myös hyvin palkattua
ja tietenkin vaaratonta verrattuna varsinaisiin kaivosmiehen töihin. Halveksi-
tuinta ja yleensä vastatulleiden siirtolaisten ei-ammattikaivosmiesten työtä oli
ns. mokkaus eli kuonan kärrääminen maan alla. Työ oli heikosti palkattua, li-
kaista ja raskasta sekä sortumien vuoksi vaarallista.

Suurin osa kaivosmiesten elämäkerroista voidaan lukea kahteen pääluok-
kaan. Työurallaan onnistuneet kaivosmiehet elivät ns. elämän pakkoraossa ja
sopeutuivat alati muuttuviin oloihin. He olivat ylpeitä omasta osaamisestaan ja
uskoivat selviävänsä vaikeuksista sekä onnettomuuksista, vaikkapa Jumalan
johdatuksen avulla. Epäonnisemmat kaivosmiehet taas elivät kurjan ja katke-
roituneen elämän. Elämä oli päivästä toiseen hahmotonta. Elettiin kädestä suu-
hun ja uskottiin, ettei elämällä ole juuri hyvää annettavanaan. Joillakin oli suo-
rastaan fatalistinen usko siihen, että he kokevat ennenaikaisen kuoleman, jos ei
onnettomuudessa niin sitten keuhkotaudin kourissa.

Yleensä suomalaisista varsin harvat tiesivät tullessaan pyrkivänsä kaivoksille
töihin (vain 0,1 %), sen sijaan ainakin itäsuomalaisista ajautui näihin töihin
kuusi prosenttia ja kainuulaisista lähes viidesosa. Otoksen sattumanvaraisuus
vaikuttaa ainakin kainuulaisten osalta. Tosin on todettava, että kainuulaiset ha-
keutuivat tuttaviensa hankkimiin työpaikkoihin, joita näyttää olleen enemmän
kaivosalalla kuin muilla aloilla. Kaivoksilla oli yleisempää, että ennen miehen
työllistämistä kysyttiin suosituksia tai suosittelijoita. Näin tuttavuuksien tai
muiden kontaktien merkitys kasvoi. Esimerkiksi maanviljelijät voivat aloittaa
maanviljelyn lainkaan riippumatta muista maanmiehistään. Kaivosalalla muista
riippumaton työnsaanti sen sijaan oli harvinaista.

Rakennustöissä
Rakennusala työllisti monia suomalaisia, ainakin tilapäisesti. Esimerkiksi 1923
Port Arthurissa toimi suomalaisista rakennusalalla viisi prosenttia (muilla
kansallisuuksilla vastaava suhdeluku oli kolme prosenttia). Suomalaiset työs-
kentelivät neljän tai kahdeksan miehen joukoissa liikkuen työmaalta toiselle ja
tarjoten työtään yhdessä. Suomalaiset valittivat jatkuvasti työleirien väenahtau-
desta ja asuivat mieluummin maanmiestensä kanssa läheisissä pikkukaupun-
geissa ja rakensivat omat parakkinsa työmaan lähelle. Enimmäkseen miehet te-
kivät työmailla niin pitkiä työpäiviä kuin kykenivät, sillä päämääränä oli ansaita
paljon rahaa nopeasti. Säästöjä tarvittiin kotiin lähetettäväksi tai tulevaisuuden
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121 Lindström–Best, 1986, s. 154.
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turvaamiseksi.122 Monet harjoittivat kirvesmiehen ammattia myös kaivoksissa,
joten raja rakennustyöläisen ja kaivosmiehen välillä on hieman häilyvä.

Suomalaisia pestattiin usein räjäytystöihin ja he saivat mainetta hyvinä räjäh-
dysaineasiantuntijoina. Puusepäntyössä suomalaisilla oli hyvä maine ja lisään-
tyvästi työmahdollisuuksia. He tekivät töitä myös nopeasti kasvavissa kaupun-
geissa ja perustivat omia rakennusyhtiöitä, joihin palkkasivat luotettaviksi koet-
tuja suomalaisia. Suomalaisia käytettiin niin rautatieverkoston ja maantie-
verkoston rakentamiseen kuin huoltotehtäviin ja kaupunkien uudelleenrakenta-
miseenkin.123 Rautateiden rakennus läpi Pohjois-Ontarion oli tärkeä työllistäjä,
varsinkin Hudson Bayn rata The Pasista Churchilliin Manitobaan (1913–1931).
Myös teollisuusrakennus antoi työtä vuosina 1928–1933: Copper Cliffin sulat-
to, Froodin “plant” ja Falconbridgen sulatto. Myös valtatie 17 rakentaminen
kysyi työvoimaa. Kaupunkirakentamista harjoitettiin Espanolassa, Sudburyssa
ja Torontossa.124 Talouskasvun aikana suomalaisilla oli kysyntää. Laman aikana
siirtolaiset irtisanottiin ensimmäisten joukossa.

Quebecin maakunnassa oli 1926 peräti 2000 suomalaista työläistä niillä teol-
lisuus- ja rakennustyömailla, joita amerikkalaisella pääomalla rakennettiin. Ka-
nadan suurimmat rakennustyömaat sijaitsivat Lake St. Johnissa ja Pohjois-
Quebecissa, mutta nekin hiljenivät talvikuukausiksi. Joitakin rakennustyö-
maita, esimerkiksi Wellandin kanaalitöitä, pidettiin käynnissä talven yli
työllisyysnäkökohtien vuoksi. Työttömyyttä lievensivät myös ratatyöt.125

Yleensä rakennustöitä pidettiin suomalaisten keskuudessa ”hätävaratöinä”,
joihin turvauduttiin, kun muuta ei saatu. Tosin itäsuomalaiset poikkesivat tästä
linjasta siten, että he pyrkivät erikoistumalla saamaan alalta pysyvän ammatin.
Näyttää siltä, että varsin harvat rakennustyön taitavat ilmoittivat itsensä kirves-
miehiksi tai vastaaviksi. Esimerkiksi huhtikuussa 1925 suomalaisia tuli Kana-
daan 134; heistä vain yksi ilmoitti olevansa ammatiltaan kirvesmies. Suurin osa
tämän alan ammattilaisista löytynee ammattitaitoisten työläisten nimekkeen
alta. Esimerkiksi marraskuussa 1929 suomalaisia tuli maahan 264, ja heistä
ammattitaitoisiksi ilmoittautui yhdeksän. Edellä mainittu näyttäisi suhteellisesti
täsmäävän yleisen rakennustyöläisten luvun kanssa.126 Vuoden kokonaistau-
lukoissa ei tehdä jakoa ammattitaitoisiin ja -taidottomiin työläisiin, joten vas-
taavaa vertailua muihin kansallisuuksiin ei voi tehdä em. taulukon pohjalta.

Siirtolaisia työskenteli suurin joukoin rakennuksilla. Esimerkiksi Whistwoo-
dissa, Ontariossa rakennettiin sähkövoimaa. Kausittain työntekijöiden määrä
vaihteli  600–1600, siirtolaisia heistä oli 90 %. Työmaata pidettiin käynnissä
ainakin 1921 ja mukana tiedetään olleen mm. suomalaisen räjäytysmiehen.
Hornepaynessa, Ontariossa, CNR:n radankorjaustyömaalla 6.6.–30.9 1925 oli
30–50 miestä töissä. Heistä 85 % koostui siirtolaisista ja näistä peräti 80 % oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

122 Tolvanen, 1985, s. 119; Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 51.
123 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 51; vrt. Rauanheimon raportti 4.3.1930.
124 Finns in North America, 1988, s. 176.
125 CU 12.8.1926, 10.3.1927, 12.5.1927, 30.10.1930; Vapaus 4.12.1922.
126 RG 26. Vol. 33. Immigration statistics ja Vol. 64. Monthly tables 1925–.
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suomalaisia. Suomalaiset näyttävät pitäneen enemmän pienemmistä työmaista,
ja jos heillä oli mahdollisuus valita, he työskentelivät omankielisten ryhmissä
tai yksin. Sama koskee tienrakennusta. Esimerkiksi Nipigonissa, Ontariossa,
tien rakennuksessa ahersi 16.12.1931 alkaen sata miestä, joista 98 siirtolaisia.
Joukossa lienee ollut myös suomalaisia.127

Yhteensä itäsuomalaisista rakennustöihin hakeutui 31 eli kahdeksan prosent-
tia (ks. liite 7). Mikkelin läänistä muuttaneita heistä oli kymmenen eli 11 % kai-
kista sieltä muuttaneista. Kuopion läänistä muuttaneista 19 eli seitsemän pro-
senttia hakeutui tai joutui tuohon ammattiin. Kainuulaisista vain kaksi eli neljä
prosenttia löytyi rakennusammatin parista. Huomattavaa on, että monet pysyi-
vät tuossa ammatissa varsin pitkään eikä heillä välttämättä ollut muita ammatte-
ja lukuun ottamatta lama-aikaa, jolloin oli otettava vastaan myös sekalaisia töi-
tä. Monet rakennustyöläiset myös erikoistuivat ajan mittaan maalareiksi,
kirvesmiehiksi tai siirtyivät tekniselle alalle ilmeisesti kurssien tai käytännön
oppimisen kautta. Ehkä itäsuomalaisia rakennusmiehiä oli alalla enemmänkin,
koska monien osoite oli rautatielinja tai maantiemaili, mikä kielii todennäköi-
sestä, joskaan ei aivan varmasta ammatista. Rautateillä suomalaiset olivat usein
sekatöissä.

Yleisin rakennustyöläisen ammattinimike oli kirvesmies. Sitä käytti esimer-
kiksi Toivo Albin Auvinen Juvalta; hän saapui Kanadaan 1928. Suomessa hänet
listattiin henkikirjoissa maanviljelijän pojaksi. Myös Vilho Kauppinen Lapin-
lahdelta, syntynyt 1898, työskenteli kirvesmiehenä Kanadassa, vaikka olikin
Suomesta lähtiessään maanviljelijä.  Tosin monet suomalaiset pienviljelijät jou-
tuivat erilaisten rakennustöiden kanssa tekemisiin myös tilaansa hoitaessaan.
Kuten aiemmin on mainittu, jotkut erikoistuivat tietylle rakennusalalle. Esimer-
kiksi Fredrik Karihtala, joka oli syntynyt Haapavedellä 1895, mutta muutti Ii-
salmesta, työskenteli eri puolilla maata vesijohtotöissä.128

Osa itäsuomalaisista pyrki harjoittamaan samaa ammattia niin koti- kuin
vastaanottajamaassakin. Esimerkiksi Akseli Nyyssönen harjoitti kirvesmiehen
ammattia niin Suomessa kuin Kanadassakin. Hän oli syntynyt 1891 Suonenjo-
ella ja saapui Kanadaan 20.4.1924.129

Itäsuomalaisia oli töissä myös suurilla rakennustyömailla eri maakunnissa.
Esimerkiksi August Kankkunen, joka oli syntynyt 1900 Riistavedellä ja saapui
Kanadaan elokuussa 1927, työskenteli mm. Kingstonissa, Ontariossa rakenta-
massa perustuksia. Kyseisellä työmaalla oli töissä 260 miestä, joista puolet ul-
komaalaisia. Urakka kesti marraskuusta 1933 maaliskuuhun 1934 ja sillä oli
kansallisten hätäaputöiden luonne. Suomessa August oli ansainnut elantonsa
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127 MG 28 I 124. Frontier College Originals (est. 1899). Vol. 147. Frontier College Instructor´s
Report. Camp School 1921; Vol. 149 Instructor´s Reports 1925–1926 ja Vol. 152.
Instructor´s Reports 1931.

128 MG 28 V 68. Vol. 3. File 21. Membership applications and renewals 1934–36; Hebron
Finnish Evangelical Lutheran National Church of Toronto. Records 1927–76. MFN 193.
Ontario Archives ja MU 3356.06. Local histories and biographies.

129 MG 28 V 68. Vol. 3. File 18. Membership applications and renewals 1927–1932.
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maanviljelijänä.130 Kuten edellä todettiin, suomalaiset välttelivät suuria työ-
maita, mutta laman aikana ei töitä voinut valikoida.

Suomalaiset työskentelivät varsinkin vesivoimarakennuksen parissa. Esi-
merkiksi Juho Pakarinen, joka oli syntynyt 1897 Rautalammin Pakarilassa ja
tuli Kanadaan marraskuussa 1924 oli ammatiltaan kirvesmies ja työskenteli
mm. McLarenin patotyömaalla Buckinghamin lähellä Quebecissa 1.4.1929 al-
kaen.131

Osa suomalaisrakentajista työskenteli myös kaupungeissa. Rakennustyöläi-
siä toimi Torontonkin ympäristössä. Esimerkiksi Abel Nikulainen, joka meni
helmikuussa 1933 naimisiin Torontossa  34-vuotiaana, oli ammatiltaan carpen-
ter eli kirvesmies. Hän oli syntynyt Pieksämäellä. Abel vihittiin Hilma Pentti-
sen, 40-vuotiaan pieksämäkeläisen kotiapulaisen kanssa. Hän kuoli 12.8.1962.

Torontossa ammattiaan harjoitti myös Antti Pitkänen, joka oli kotoisin Maa-
ningalta ja syntynyt siellä 1899. Ammatiltaan hän oli kirvesmies, vaikka Suo-
messa olikin harjoittanut maanviljelystä. Hänetkin vihittiin Torontossa
4.8.1931 siilinjärveläisen kotiapulaisen Hanna Hämäläisen kanssa.132 Myös
suomalaisten into muuttaa Port Arthuriin selittyy osittain rakennustöillä, joita
kaupunkialueella oli saatavissa.133 Suomalaismiehiä kaupunkien rakennustyöt
houkuttelivat siitäkin syystä, että siellä oli suomalaisia tyttöjä kotiapulaisina,
joten perheen perustaminen oli helpompaa kuin maaseudulla, jossa oman-
kielistä ja -mielistä vaimoa ei yleensä ollut kovin lähellä. Kuten edelläolevista
esimerkeistä huomataan, itäsuomalaiset miehet näyttivät etsivän puolisokseen
Itä-Suomesta muuttaneita tyttöjä. Joitakin itäsuomalaisia rakentajia asui myös
Brittiläisen Kolumbian kaupungeissa. Esimerkiksi August Juntunen Sonkajär-
veltä oli muuttanut Kanadaan 1927 työnhakuun. Hän löysikin pysyvän asuin- ja
työpaikan Haneyn kaupungista, jossa hän työskenteli talonrakennuksessa vielä
1940-luvullakin.134

Vaikka rakennustyömaat olivat turvallisempia työpaikkoja kuin esimerkiksi
kaivokset, aina silloin tällöin sattui myös vakavia onnettomuuksia. Esimerkiksi
Vilho Siiteri, joka oli syntynyt 1907 Kangasniemellä ja käynyt ensimmäisen
kerran Kanadassa 1927 ja tuli maahan uudestaan 28.6.1929, kuoli tapaturmassa
rakennustöissä 16.7.1929. Suomessa hänkin oli maanviljelijän poika. Monet
rakennustyöläiset joutuivat kausiluontoisen työnsä vuoksi lama-aikana vaike-
uksiin. Ammattitaitoisetkin rakennusmiehet joutuivat kaivamaan esiin kaiken
kekseliäisyytensä selvitäkseen laman puserruksesta. Esimerkiksi Artturi Virta-
nen, joka oli syntynyt Heinolassa 1896, mutta lähti muuttomatkalleen Helsin-
gistä Kanadaan 1925, oli ammatiltaan maalari, mutta joutui tekemään sekalaisia
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130 MG 28 V 68. Vol. 4. File 2. Membership applications 1941 ja MG 28 I 124. Vol. 153.
Instructors Reports 1933.

131 Mg 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32; Vol. 2. File 5, 10 ja MG 28 V 68.
Vol. 3. File 18. Membership applications and renewals.

132 Agricola Finnsih Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1 ja Hebron Finnish
Evangelical Lutheran National Church of Toronto Records 1927–76. MFN 193.

133 Tolvanen, 1985, s. 117.
134 Kirje August Juntuselta Kanadasta Eeva Väätäiselle 28.11.1946. Helsingin yliopiston Etelä-
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töitä vuoteen 1930 saakka. Pula-aikana hän tuli toimeen sairasvoimistelijan ja
hierojan työllä.135

Rakennustyömailla palkat olivat kohtalaiset talouskasvun aikana; verratta-
vissa metsätyöläisten palkkoihin (2–3 dollaria päivälle). Laman aikana palkat
luonnollisesti laskivat.136

Kuten aiemmin on jo todettu rakennustyömaat eivät olleet yhtä vaarallisia
kuin kaivokset, mutta töitä saattoi olla 10–18 tuntia päivässä. Tosin laman aika-
na työviikko oli 40-tuntinen. Suomalaiset valittivat mm. Niagara Fallsissa Hyd-
ro Electric Power Comissionin työmaalla tapaturmien yleisyyttä ja asunto-olo-
jen huonoutta 1921.137 Kun urakalla oli kiire, töitä tehtiin lähes vuorotta. Toivo
Luukonen Juvalta työskenteli 30 mailia Ottawasta Paugan Fallssiin Quebeciin
rakennustyömaalla, siellä oltiin pääsiäisenäkin töissä kymmenen tuntia.138 Mo-
net rakennustyöläiset olivatkin aktiivisesti mukana ammattiyhdistysliikkeessä
ja kommunistien toiminnassa. Esimerkiksi 1924 Workers Partyn jäsenistä
rakennustyöläisiä oli noin 12 %.139

Suurin osa rakennustöihin sijoittuneista itäsuomalaisista oli Suomesta lähti-
essään maanviljelijöitä tai näiden poikia. Toki joukkoon mahtui myös muuta-
mia maalareita ja kirvesmiehiä ja olipa joukossa kauppa-apulaisia ja autonkul-
jettajiakin. Voidaan siis olettaa, että tähän ammattiin hakeutuivat monet niistä,
jotka olivat maanviljelijöitä Suomesta lähtiessään. Pienviljelijätaustan oman-
neet muuttajat pystyivät muuntumaan suhteellisen helposti kirvesmiehiksi, kos-
ka oman maatilan ylläpidossa tarvittiin myös puutyötaitoja. Työn saanti oli kui-
tenkin sidoksissa suhdanteisiin ja työsuhteet katkesivat yleensä aina urakan
valmistuessa, mikä toi mukanaan epävarmuuden. Varsinkaan 1930-luvulla ra-
kennustöiden varaan ei voinut laskea, mikäli muita töitä oli tarjolla. Toisaalta
oman rakennusalan yrityksen perustaneet voivat menestyä hyvinkin, varsinkin
toisen maailmansodan jälkeisen nousukauden aikana. Maaseudulle sijoittuneet
rakennustyöt (padot, radat yms.) olivat luonteeltaan urakkaluontoisia ja siten
epävarmoja sekä riippuvaisia suhdanteista. Kaupungeissa työnsaanti voi olla
aluksi hankalampaa, mutta jos työhön pääsi käsiksi, sen jatkuvuus oli turvatum-
pi. Varsinkin jos siirtolainen oppi englantia, hän voi saada vakituisen paikan.

Osa kirvesmiehistä, jotka saivat erikoistumisen kautta vakituisen paikan, eli
ns. sopusointuisen elämän. Elämä oli lamavuosia lukuun ottamatta järjestykses-
sä. Koulutuksen avulla he saivat varmuuden omista kyvyistään. Rakennusmie-
het olivat usein myös perheellisiä. Vaimo oli yleensä suomalainen kotiapulai-
nen (ja itäsuomalaisilla miehillä, jos mahdollista vieläpä itäsuomalainen). Toi-
nen osa kirvesmiehistä eli ne, jotka eivät päässeet erikoistumaan, joutui elä-
mään pakkoraossa aina tilanteisiin sopeutuen. Yleensä he sitten päätyivätkin
johonkin muuhun ammattiin.
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135 Hebron Finnish Lutheran National Church of Toronto Records 1927–76. MFN 193; St.
Mary´s Lutheran Church Records, Sault Ste Marie. MFN 395. Reel 4. Kirkonkirjat. Marriage
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Kaupungit vetivät naisia ja käsityöläisiä

Palvelijat perheissä ja yrityksissä
Myös Kanadassa, kuten Yhdysvalloissa, naisten ensimmäiset työpaikat olivat
yleensä palvelusammatteja. Naiset sulautuivat helpommin väestöön eikä työ
ollut yhtä herkkää taloussuhdanteille kuin miesten ammatit.140 Sanonta ”Ame-
rikka oli miesten helvetti ja naisten taivas”141 pätee ainakin naisten työnsaantiin.

Kun Yhdysvallat rajoitti siirtolaisuutta, suomalaistyttöjen pääsy piikomaan
New Yorkiin vaikeutui. Tytöt matkasivat Hangosta Halifaxiin Kanadaan ja loik-
kasivat sieltä Yhdysvaltain puolelle. Laittomasti New Yorkiin saapuneiden
suomalaistyttöjen luku on useissa sadoissa, ellei peräti tuhansissa. Rajanylityk-
siä järjestelivät suomalaiset miehet, jotka saivat siitä tuloja.142

Kanadassa naiset hankkivat pääasiassa elantonsa suurissa kaupungeissa, ku-
ten Torontossa, Montrealissa, Winnipegissä ja Vancouverissa sekä suomalais-
keskuksissa. Enemmistö heistä palveli kotiapulaisina. Heitä tarvittiin aina, jopa
lamakautena. Kotitalouksien aputyövoimaa tuotiin maahan erikoisluvin, sillä
kanadalaiset eivät olleet halukkaita tähän työhön. Palvelija oppi englannin kiel-
tä, samoin kanadalaisen keittiön tavat, puhtauden ylläpidon sekä elämisen tavat
ja säännöt. Asunto kuului luontaisetuihin. Kun kokemusta karttui voitiin työ-
paikkoja jo valikoidakin. Samoin voitiin erikoistua kokeiksi, sisäköiksi tai
lastenhoitajiksi. Apulaisia haettiin sanomalehti-ilmoituksilla ja työnvälittäjien
kautta. Suomalaisnaiset perustivat omia työnvälitystoimistoja, jotka välittivät
vain suomalaisia työntekijöitä: naisille etsittiin työtä ja asuntoja, heitä autettiin
neuvoilla ja varattiin mahdollisuus uuteen työnhakuun ellei paikka miellyttä-
nyt. Yksi näistä auttajista oli pääkonsuli Akseli Rauanheimon perustama Mont-
realin siirtolaiskoti. Kodeissa työskentelevät palvelustytöt eivät saaneet mennä
naimisiin tai saada lapsia. Päivätyöläiset, jotka olivat yleensä perheellisiä nai-
sia, kävivät siivoamassa, pyykkäämässä tai laittamassa ruokaa päivittäin tai vii-
kottain eri perheissä. Eräät naiset onnistuivat löytämään miehilleen töitä
hovimestareina, autonkuljettajina tai puutarhureina. Parien edellytettiin pysy-
vän lapsettomina.143 Joukossa oli myös itäsuomalaisia pareja.

1921 kotiapulaisina toimi 18 % Kanadan työllistetyistä naisista. Vielä 1920-
luvulla 60 % apulaisista tuli Englannista. Montrealia ei pidetty vielä 1920-lu-
vun alussa hyvänä palveluspaikkakuntana suomalaisille, sillä ranskalaisia ja
englantilaisia palvelijoita oli siellä runsaammin tarjolla. 1920-luvulla kaikista
siirtolaispiioista oli 7–8 % suomalaisia. 1929 tulleista suomalaisnaisista 80 %
oli kotiapulaisia. Niinpä niistä suomalaisnaisista, jotka olivat töissä kodin ulko-
puolella, oli 66 % toimessa Torontossa tai Montrealissa piikoina. Myös lähes
kaikki Winnipegin siirtolaisnaiset olivat kotiapulaisia. Vaimot kävivät päivä-
töissä. Laman aikana naiset huolehtivat töistä ja miehet lapsista.144
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Vuosina 1924–1925 Kanadaan tuli 30 430 naista, joista 12 070 (40 %) pyrki
kotiapulaisiksi. 1925 toukokuussa suomalaisia tuli maahan yhteensä 263, joista
naisia 55. Heistä kotiapulaisiksi pääsi 25 eli vain 45 %. Kaupunkeihin aikovia
miehiä ei haluttu päästää maahan työttömyysuhan vuoksi. Naiset saivat kuiten-
kin edelleen verrattain helposti töitä. Tämä ei kuitenkaan näkynyt vuoden 1925
muuttajien sukupuolijakaumassa. Kaikista suomalaisista 41 % oli naisia, kun
heitä 1921 oli 64 % ja 1918 vain 30 % (keskiarvo 43 %). Kuopion läänistä
muuttaneista oli 1925 naisia 44 %, kun heitä 1921 oli 65 % ja 1918 vain 24 %
(keskiarvo 47 %). Mikkelin läänistä muuttaneista oli 1925 vain 17 % naisia,
mikä oli aikavälin pienin luku, 1922 heitä oli peräti 60 % (keskiarvo 39 %). Sa-
ma suuntaus näkyi Kainuussakin;  1925 naisten osuus oli 39 %, kun 1920 hei-
dän osuutensa oli peräti 52 %, mutta 1926 vain 15 % (keskiarvo 36 %).145 Vuo-
sina 1929–1930 Kanadaan tuli 41 261 naista, joista 18 114 pyrki kotiapulaisiksi
(44 %). Toukokuussa 1930 Kanadaan tuli 833 suomalaista, joista 237 naista
pyrki kotiapulaisiksi eli 28 % kaikista siirtolaisista. Naisia muuttaneista oli yh-
teensä 304, joten kotiapulaisiksi heistä sijoittui 78 %.146 Näin ollen näyttää siltä,
että varsinainen kotiapulaisbuumi alkoi vasta 1920-luvun loppupuolella käyty-
ään välillä alamaissa 1920-luvun alussa englantilaisten ja ranskalaisten kotiapu-
laisten kilpailun vuoksi. Erityisesti Montrealin asema muuttui. Siitä tuli hyvin
tavoiteltu asuinpaikka siirtolaiskodin myötä.

Eri kansallisuuksien välillä oli suuria eroja naisten työllistymisen suhteen.
Itävaltalaisista 53 muuttaneesta naisesta 31 (58 %) meni kotiapulaisiksi. Sen si-
jaan belgialaisista 146 muuttaneesta naisesta vain 20 pyrki kotiapulaisiksi eli
14 %. Tähän suhdelukuun vaikutti tietysti se, miten paljon naimattomia naisia
muuttajien joukossa oli. Brittinaisista, joita muutti 6 926, vain 2 080 eli 30 %
ajatteli menevänsä kotiapulaisiksi 1930. Irlantilaisista 2 154 muuttaneesta nai-
sesta ko. ammattia havitteli 1 084 eli 50 %. Suomalaisista 1 194 muuttaneesta
naisesta kotiapulaisiksi halusi 845 eli peräti 71 %. Sen sijaan italialaisista 565
muuttaneesta naisesta kotiapulaisiksi hakeutui vain 53 eli vaivaiset 9 %. Mainit-
takoon kuriositeetin vuoksi, että ainut persialainen maahanmuuttaja oli koti-
apulaiseksi Ontarioon pyrkivä nainen. Ruotsalaisia naisia muutti tuona vuonna
Kanadaan 317, joista em. ammattiin halusi hakeutua 165 eli 52 %. Kaikista
siirtolaisnaisista, joita oli yhteensä 34 000 kotiapulaisiksi pyrki 12 494 eli
37 %.147 Tästä näemme, miten suunnattoman paljon suositumpaa kotiapulaisen
ammatti oli suomalaisnaisten keskuudessa kuin muilla siirtolaisilla. Tähän vai-
kutti tietenkin se, että suomalaisnaisia oli tullut kotiapulaisiksi jo aiempina vuo-
sikymmeninä ja he houkuttelivat uusia yrittäjiä ammattiin. Toiseksi monet
suomalaisnaiset olivat muuttaessaan naimattomia eikä muita työpaikkoja ollut
naimattomille siirtolaisnaisille tarjolla. Kolmanneksi palkka oli suhteellisen tur-
vattu, samoin asunto ja ruoka. Siinä sivussa oppi kätevästi kielenkin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

145 Kuopion läänin passiluettelot 1928–1930, Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930 ja
Oulun läänin passiluettelot 1918–1930.

146 RG 26. Vol. 33. Immigration Statistics. Vol. 64. Monthly tables 1925–.
147 RG 26. Vol. 38. Via Ocean Ports, Calendar Year 1930.
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Laman ollessa pahimmillaan naistenkin työnsaanti vaikeutui, kun palvelus-
väkeä supistettiin. Silti suomalaiset olivat suosittuja kotiapulaisia, koska heitä
pidettiin ”siisteinä ja yritteliäinä”. Vielä 1930 suomalaisista kotiapulaisista oli
pulaa Etelä-Manitobassa. Suomalaiset tekivät lujasti töitä ja arvostivat ammatti-
aan. Kokit olivat hierarkian huipulla. Montrealin siirtolaiskoti oli paitsi koh-
tauspaikka myös pakopaikka ja sijaiskoti. Joskus suomalaisilla oli töissä ongel-
mia, koska heitä pidettiin poliittiselta näkemykseltään punaisina. Monet suoma-
laiset menettivät työpaikkansa pelkästään sisunsa vuoksi.148

Yhteensä itäsuomalaisista pyrki palvelijoiksi 178 eli 45 %(ks. liite 7). Toisin
sanoen suurin osa naimattomista naisista tuli Kanadaan palvelijoiksi, tosin jou-
kossa oli myös muutamia miehiä autonkuljettajina ja hovimestareina. Palvelus-
paikkojen laatu vaihteli miljonääriperheistä sairaaloihin. Mikkelin läänistä
muuttaneista peräti 52 % eli 48 oli palvelijoita. Kuopion läänistä muuttaneista
47 % eli 121. Sen sijaan kainuulaisista vain 18 % eli yhdeksän tuli palvelijoiksi.
Tämä johtui varmaankin siitä, että suurin osa kainuulaisnaisista muutti miehen-
sä mukana eikä heillä näin ollen ollut yleensä omaa vakituista ammattia. On
kuitenkin huomattava, että otos lienee hiukan vääristynyt, koska suurin osa niis-
tä naisista, joiden ammatti tiedetään, on muuttanut siirtolaiskodin kautta. Koska
siirtolaiskoti oli naisten osalta myös palveluspaikkoja välittävä työvoima-
toimisto, saattaa olla, että sinne hakeutuivat ensi sijassa palvelijan tointa hake-
vat naiset. Muut naiset voivat muuttaa Kanadaan käymättä siirtolaiskodissa
lainkaan ja näin heitä ei näy rekistereissä ammattijaottelun osalta. Silti on sel-
vää, että palvelijan työ oli naisille tärkein ammatti.

Vaikka Suomesta lähtiessään vain 14,3 % Mikkelin läänistä muuttaneista ja
20,4 % Kuopion läänistä muuttaneista naisista (ja vain joka kymmenes kainuu-
lainen nainen) ilmoitti ammatikseen palvelijattaren, tuli siitä lähes kaikille nai-
mattomille naismuuttajille ainakin tilapäinen ammatti.149

”Harvinaisiin” kainuulaisiin apulaisiin kuuluu Olga Karoliina Leinonen,
joka oli syntynyt 1895 Vuolijoella, mutta asui myöhemmin Kajaanissa, josta
hän muutti Kanadaan 17. 3. 1928. Kotiapulaisen paikan hän sai 21.3. Hän ei
kuitenkaan viihtynyt kauaa Montrealissa, vaan muutti 26.9. Torontoon. Hän ei
sopeutunut elämään Kanadassa, vaan palasi 30. 4.1931 Suomeen. Suomessa
hän oli ollut ammatiltaan hieroja. Samoin yksi kainuulaisista kotiapulaisista oli
Tyyne Maria Suorsa, sisäkkö, joka oli syntynyt 1911 Säräisniemellä ja muutta-
nut Kanadaan 7.11.1929. Kotiapulaiseksi hän sijoittui ensimmäisen kerran
19.11. ja vaihtoi sittemmin työnantajaa 7.12. Hänet vihittiin 10.8.1940 kaivos-
miehen kanssa ja palvelijan työ sai jäädä. Hän oli harjoittanut palvelijan ammat-
tia jo Suomessa.150

○ ○ ○ ○ ○ ○

148 Rauanheimon raportti 4.3.1930; myös CU 6.3.1930, 17.4.1930; vrt. Lindström-Best, 1986,
ss. 244–249, 251–254.

149 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930, Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930 ja
Oulun läänin passiluettelot 1918–1930.

150 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I; Vol. 9. Index Cards. Guests Lists II 1927–
32 ja MG 8 G 62. Vol. 8. File 3. Registrations of Marriage 1936–61.
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Kotiapulaiseksi lähdettiin pieniltäkin paikkakunnilta Itä-Suomesta. Esimer-
kiksi Miina Eliina Roponen oli syntynyt 1909 Jäppilässä ja tuli Kanadaan
13.9.1929. Hän  sai kotiapulaisen paikan Montrealista 27.9.151 Tosin muuttami-
sen kynnys oli usein sitä suurempi, mitä pienemmältä paikkakunnalta muuttaja
oli kotoisin. Siirtolaisuuspäätöksen tekoa helpotti kuitenkin, jos yhteisöstä oli
aiemmin muuttanut sukulaisia tai tuttavia valtameren taa.

Monet itäsuomalaiset naiset harrastivat ns. etappimuuttoa eli ensin muutettiin
lähimpään suurempaan kaupunkiin ja sieltä edelleen ulkomaille. Esimerkiksi
Nanna Hirvonen, joka oli syntynyt 1895 Kangaslammilla, saapui Kanadaan
17.3.1928. Kotipaikakseen hän ilmoitti Jyväskylän. Ensimmäiseen perheeseen
hän meni kotiapulaiseksi 24.3., mutta vaihtoi työnantajaa jo 28.4.152

Toinen esimerkki etappimuutosta on Aliina Hokkanen (Murtonen), joka oli
syntynyt 1906 Kangasniemellä, mutta ennen Kanadaan saapumistaan hän oli
muuttanut aluksi Helsinkiin. Ammatiltaan hän oli ”maid” eli sisäkkö. Etappi-
muuttajiin voidaan lukea samoin Anna Helena Hämäläinen, joka oli syntynyt
1898 Värtsilässä, mutta kotipaikkanaan hänelläkin oli Helsinki. Kanadaan hän
matkasi 10.9.1927 ja hakeutui ensimmäiseen palveluspaikkaansa 30.9. Outre-
montissa, Montrealin esikaupungissa.153

Useille itäsuomalaisille tytöille Viipuri oli portti länteen. Se antoi rohkeutta
ja kokemusta kaukomuuttoon. Esimerkiksi Eva Stiina Kaartinen, joka oli synty-
nyt 1899 Puumalassa muutti Viipurista Kanadaan 25.12.1927 ja sai jo 29.12.
kotiapulaisen paikan Montrealista, mutta hän muutti sieltä uuteen talouteen
30.4. ja edelleen 8.5. Mount Brunow Country Clubille Mountarvilleen154.

Viipurin kautta muuttaneisiin lukeutui myös Saimi Laitinen, joka tituleerasi
itseään piiaksi. Hän oli syntynyt 1895 Liperissä, mutta muutti sieltä Viipurin
kaupunkiin ja edelleen Kanadaan 26.6.1928. Kotiapulaisen paikan hän sai 6.7.,
tosin sieltä hän muutti jo 10.7. toiseen perheeseen ja edelleen 21.8. uuteen työ-
paikkaan päätyen vielä kolmanteenkin asuinpaikkaan 15.4.1929.155

Harvinaisempi etappimuuttaja oli Elsa Tuovinen (Koskinen), joka oli synty-
nyt Pielavedellä, mutta muutti aluksi Kemiin ja vasta sieltä Kanadaan. Hänet
vihittiin 23-vuotiaana 14.10.1931 Torontossa, jolloin hänen ammatikseen mer-
kittiin kotiapulainen.156 Etappimuutto toi varsinkin pienten kuntien naisille roh-
keutta ryhtyä myös suurempaan muutokseen eli siirtolaisuuteen.

Usein sukulaiset tai sisarukset muuttivat yhdessä. Esimerkiksi Hilda Kaarti-
nen, joka oli syntynyt 1896 Mikkelissä, tuli Kanadaan 25.1.1929 ja sai palve-
luspaikan 11.2. Montrealista. Hänen mukanaan tuli Kanadaan myös Ilmi Kaar-

○ ○ ○ ○ ○ ○

151 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
152 MG 28 V 68. Vol. 3. File 19. Membership aplications Jan.1-March 15, 1933.
153 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I ja MG 8 G 62. Vol. 7. File 2. Membership

applications B nd; Vol. 8. File 11. Marriage banns and licences 1942–44.
154 MG 28 V 128. Vol. 2. File 2.
155 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I ja MG 28 V 68. Vol. 3. File 18.

Membership applications.
156 Hebron Finnish Evangelical Lutheran Natuonal Church of Toronto Records 1927–76. MFN

193.
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tinen, joka oli syntynyt Mikkelissä 1913; hänkin sai palveluspaikan Montrealis-
ta samana päivänä kuin Hilda.157

Yleisin sosiaalinen tausta kotiapulaisille oli maanviljelysperhe. Esimerkiksi
Hanna Selja Haapalainen, joka oli syntynyt 1904 Kajaanissa ja tullut Kanadaan
17.11.1928, oli kotoisin torppariperheestä. Hän sai ensimmäisen kotiapulaisen
paikkansa 29.11. Hänkin siirtyi uuteen työpaikkaan jo 3.9.1929. Yksi maalais-
perheistä muuttaneista oli myös Martta Helena Hokkanen, joka oli syntynyt
1909 Pieksämäellä ja tuli Kanadaan 17.6.1928. Aluksi hän meni kotiapulaiseksi
25.6. Montrealin esikaupunkialueelle, mutta sieltä hän lähti jatkamaan matkaa
4.7. Suomesta muuttaessaan hän oli maanviljelijän tytär.158

Suhteellisen harvinaista oli, että nainen olisi toiminut palvelijan ammatissa jo
ennen Suomesta lähtöään, mutta tällaisiakin tapauksia joukosta löytyy. Esimer-
kiksi Aino Hakkarainen, joka oli syntynyt 1906 Tuusniemellä ja muuttanut Ka-
nadaan 22.11.1929, oli ammatiltaan Suomessa palvelija. Hän pääsi kotiapulai-
seksi, mutta hän muutti pois työpaikastaan jo19.6.1930.159

Kotiapulaisissa oli myös taloudenhoitajan ammattia Suomessa harjoittaneita
naisia, joilla oli kokemusta kotitalouden rutiineista. Martha Tiilikainen lähti
Suomesta taloudenhoitajan paikasta kohti Kanadaa, jonne hän saapui
20.2.1928. Hän oli syntynyt 1905 Kuusjärvellä, mutta tehnyt töitä Tuusnie-
mellä. Aluksi hän oli kotiapulaisena perheessä 1.3. lähtien, mistä hän siirtyi
18.6. toiseen palveluspaikkaan, mutta palasi jo 14.7. entiseen työpaikkaansa.
Sittemmin hän muutti Torontoon 23.4.1929, jossa sai paikan, johon hän oli tyy-
tyväinen. Perheessä oli neljä jäsentä ja palvelijoita oli kuitenkin kaksi. ”Työ oli
helppoa”, muistelee hän.160

Useat työläisnaiset olivat tottuneet niihin töihin, joita kotiapulaisilta vaadit-
tiin. Työläisten ryhmästä siirryttiin maanviljelysperheiden ohella kaikkein ylei-
simmin kotiapulaisen ammattiin. Esimerkiksi Anna Elisabeth Hiltunen, joka oli
syntynyt 1904 Kaavilla ja saapui Kanadaan 23.6.1928, siirtyi kotiapulaiseksi
26.6., mutta hänkin lähti työpaikastaan pois jo 7.9. Suomessa hänet oli luokitel-
tu työläiseksi.161

Muutama kauppa-apulainenkin löytyy palvelijoiden joukosta. Esimerkiksi
Tyyne Koivistoinen, joka oli syntynyt 1901 Kuopiossa ja tullut Kanadaan
3.9.1927, sai kotiapulaisen paikan 1.12., ilmeisesti etsittyään muuta työtä aluk-
si. Hänkin vaihtoi työpaikkaa 4.6.1928 ja muutti myöhemmin Torontoon. Anni
Miettinen, joka oli syntynyt 1909 Vehmersalmella, mutta kotipaikkanaan hä-
nellä oli Kuopio, muutti Kanadaan 18.9.1927 ja tuli siirtolaiskotiin 20.9.1927
palvelijattareksi. Suomessa hän oli työskennellyt kauppa-apulaisena.162
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157 MG 28 V 128. Vol. 2. File 11. Index Cards.
158 Mg 28 V 128. Vol. 2. File 10 ja Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I.
159 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I ja Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III

1927–32.
160 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32 ja Vol. 2.
161 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
162 MG 28 V 128. Vol. 1. File 13; Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32. MG 28 V 68.

Vol. 3. File 20. Membership applications Mar.16–Dec.31, 1933; Vol.4. File 1. Membershipa
applications 1937–40; File 13. Members nd ja MG 8 G 62. Vol. 7. Membership applications
A nd.
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Ompelijoitakin siirtyi Kanadassa kotiapulaisiksi ilmeisesti siksi, ettei ammat-
tia vastaavaa työtä ollut tarjolla. Tämän ammatin osaamisesta oli varmasti apua
työn hoidossa erilaisissa perheissä. Esimerkiksi Anni Sonninen, joka oli synty-
nyt 1896 Lapinlahdella ja saapui Kanadaan 23.5.1930 sekä sijoittui kotiapu-
laiseksi, oli ammatiltaan ompelija.163

Karjakkokin saattoi päätyä lopulta kotiapulaiseksi Kanadaan. Näin kävi
Anna Mykkäselle, joka oli syntynyt 1907 Kiuruvedellä ja tuli Kanadaan
3.11.1929. Kotiapulaiseksi hän päätyi 8.11. ja jo seuraavana päivänä 9.11. hän
vaihtoi työpaikkaa Montrealissa.164

Suomesta puutarhurina lähtenyt Leonda Vilhelmiina Tiainen, joka oli synty-
nyt 1895 Kuopiossa ja saapunut Kanadaan 28.11.1929, otti vastaan kotiapulai-
sen paikan, kun ammattia vastaavaa työtä ei uudesta kotimaasta löytynyt.165

Pitkälleviety koulutuskaan ei ollut este kotiapulaisen työn harjoittamiselle.
Esimerkiksi Dagmar Carlsen Kiteeltä (Joensuusta) toimi palvelijana Montre-
alissa vuosina 1929–31. Dagmar oli Suomessa ammatiltaan opettaja.

Suomessa ”telefonistina” toiminut Katri Elisabet Lappalainen, joka oli syn-
tynyt 1907 Kuopiossa ja muuttanut Kanadaan 1.12.1929, sai töitä kotiapulai-
sena 9.12. Myöhemmin hän siirtyi kauppa-apulaiseksi.166

Kotiapulaiseksi osui muutamia yrittäjänaisiakin. Esimerkiksi Maija-Liisa
Lyytikäinen os. Blomberg, joka oli kotoisin Kiuruvedeltä ja vihittiin 40-vuoti-
aana Torontossa toukokuussa 1935, oli Suomessa ammatiltaan kahvilan-
pitäjä.167 Ilmeisesti pääoman puute esti yrittäjänuran jatkumisen.

Palveluspaikkoihin ajauduttiin varsin erikoisistakin ammateista. Esimerkiksi
Martha Räsänen, joka oli syntynyt 1907 Kaavilla, mutta muuttanut Kuopiosta
Kanadaan 22.1.1928, meni kotiapulaiseksi 24.1. ja vaihtoi sitten työpaikkaa
30.3. päätyen myöhemmin 30.4. Bruck Silk Millsiin, Cowansvilleen, tehdas-
työhön. Suomessa hän oli yllättäen ollut ammatiltaan hopeaseppä.168 Todella
”outo lintu” tavallisten työläisten joukossa oli Jenny Martikainen, sisäkkö, joka
oli syntynyt 1905 Kuopiossa ja meni naimisiin työläisen kanssa 19.2.1938
Montrealissa. Suomesta lähtiessään hän nimittäin oli kirjailija.169 Tosin passin-
antaja on itse asiassa saattanut tarkoittaa kirjaltajaa merkitessään ammatiksi
“kirjailija”.

Myös ”ammattitaidottomat” naiset kelpasivat kotiapulaisiksi. Esimerkiksi
Toini Helena Närhi, joka oli syntynyt 1901 Kuopiossa ja tuli Kanadaan 19.4.1930,
pääsi kotiapulaiseksi, vaikka hänellä ei ollutkaan ammattia Suomessa.170
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163 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32; MG 28 V 68 Vol. 3. File 20.
Membership applications Mar.16–Dec.31, 1933; Vol. 4. File 1. Membership applications
1937–40; File 13. Members nd ja MG 8 G 62. Vol. 7. File 1. Membership applications A nd.

164 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I ja Vol. 2. File 15.
165 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
166 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I.
167 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
168 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32.
169 MG 8 G 62. Vol. 8. File 2. Registration of Marriages 1936–61.
170 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32 ja MG 28 V 68. Vol. 4. File 12.

Appl. Free membership 1933.
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Kotiapulaiseksi hakeutui hieman iäkkäämpiäkin naisia tyttöjen ohella. Esi-
merkiksi Elisabet Ruuska oli syntynyt 1886 Liperissä ja tuli Kanadaan vasta
1928, mutta sai kuin saikin kotiapulaisen työn 19.9.171

Vanhoihin muuttajiin kuului myös Vilhelmina (Mimmi) Törnqvist, joka oli
syntynyt 1866 Pieksämäellä, mutta muutti Joutsenosta. Hän sai kotiapulaisen
paikan 17.8.1927. Muuttaessaan 24.10.1927 Mimmi oli peräti 61-vuotias.172

Toisaalta kotiapulaisiksi tuli hyvinkin nuoria tyttöjä suoraan koulunpenkiltä.
Esimerkiksi Tyyne Maria Sallinen, joka oli syntynyt 1911 Kuopiossa ja saapui
Kanadaan 19.4.1930 sekä sijoittui kotiapulaiseksi, lähti Suomesta opiskelijana.173

Avioituneiden naisten työllistyminen kotiapulaisiksi oli varsin harvinaista.
Palvelijoina työskennelleiden naisten työsuhde loppui, kun he menivät naimi-
siin. Näin kävi esimerkiksi Martta Aspelundille Polvijärveltä, joka oli tullut
16.9.1929 Montrealiin kotiapulaiseksi. Hän lopetti sisäkön työn mentyään nai-
misiin 1938.174

Yhtenä näistä harvinaisista palvelijoina toimineista aviovaimoista mainitta-
koon Heta Maria Kämäräinen, joka oli syntynyt 1886 Kiuruvedellä ja muutta-
nut Kanadaan 8.6.1930. Hän sijoittui kotiapulaiseksi Montrealiin. Suomessa
hän oli maanviljelijän vaimo.175 Syynä tähän poikkeukseen voi olla, että vaimo
lähti ansaitsemaan rahaa Kanadaan, koska miesten työmarkkinat olivat tuolloin
erittäin heikot. Toinen mahdollisuus on se, että kyseessä oli eräänlainen avio-
ero, jossa vaimo yksinkertaisesti jätti miehensä. Lisäksi on mahdollista, että
aviopuolisot asuivat käytännön syistä erillään, jotta molemmilla olisi töitä.

Kotiapulaisena tavataan muutamia työläisvaimojakin. Esimerkiksi Edla Ny-
känen (Hirvonen), joka oli syntynyt Kuopiossa 1889, tuli kotiapulaiseksi
Kingstoniin, Ontarioon. Suomesta lähtiessään hän ilmoitti ammatikseen ”työ-
läisen vaimo”. Tässä tapauksessa  tiedetään, että kyseessä oli välirikko aviopuo-
lisoiden kesken.176

Joskus nainen lähti virallisen avioeron jälkeen kokeilemaan onneaan uudella
mantereella. Olihan eronneen naisen elämä vielä 1920-luvun Suomessa melko
ankeaa sosiaalisine paineineen ja harvalukuisine työpaikkoineen. Helmi Wan-
qvist (Hänninen), joka asui erotessaan Viipurissa, mutta oli syntynyt Rautalam-
milla, työskenteli kotiapulaisena Torontossa, kunnes meni 43-vuotiaana naimi-
siin lokakuussa 1932 työläisen kanssa.177

Toisinaan aviopuolisot voivat työskennellä perheissä palkollisina yhdessä.
Lauri Oksasella, joka avioitui 29-vuotiaana ja oli ammatiltaan autonkuljettaja –
hän oli kotoisin Heinolasta  ja Vendla Hännisellä, tuolloin 22-vuotiaalla sisäköl-
lä Hankasalmelta, oli tällainen mahdollisuus. Heidät vihittiin syyskuussa 1933
Torontossa. Vendlalla oli palvelijakokemusta jo Suomessa.178
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171 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
172 Ibid.
173 Ibid.
174 MFN 389. Kirkonkirja St. John´s.
175 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I.
176 Everest Funeral Home Register, Thunder Bay, 1960.
177 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
178 Ibid.
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Palvelijat voivat myös mennä keskenään naimisiin. Esimerkiksi Anni Pääk-
könen meni 21-vuotiaana naimisiin Torontossa syyskuussa 1932 kokin kanssa.
Anni oli syntynyt Hankasalmella. Hänkin oli perehtynyt jo Suomessa palvelijan
työhön.179

Elli Gunilla Sorjonen, joka oli syntynyt 1896 Enossa, mutta muuttanut aluksi
Viipuriin ja vasta sieltä Kanadaan 19.9.1929, oli ammatiltaan kotiapulainen,
kun hänet vihittiin 5.10.1938 puutarhurin kanssa. Ei ole kuitenkaan tiedossa,
oliko mies töissä samassa perheessä.180

Miesten hakeutuminen palvelijan ammattiin oli harvinaista, mutta muutamia
poikkeuksia ammatista tapaa. Esimerkiksi Veikko Armas Jalanti ilmoitti amma-
tikseen ”butler eli härkä-piika”. Hän oli syntynyt 1904 Viipurissa, mutta hänen
kotipaikkansa oli Mikkeli. Kanadaan hän tuli 10.4.1927 ja nimenomaan Mont-
realin kaupunkiin. Suomessa hän oli ammatiltaan työnjohtaja.181

Harvinaisiin miespuolisiin palvelijoihin kuului myös Karl Fredrik Rönkkö,
joka oli ammatiltaan hovimestari ja myöhemmin talonmies. Hän oli syntynyt
1891 Iisalmen maalaiskunnassa, mutta asui ennen muuttoaan Iisalmen kaupun-
gissa. Kanadaan hän saapui 13.5.1927, jossa loi uraa myös sivutoimisena sano-
malehtimiehenä.182

Varsin moni itäsuomalaisista tytöistä tai naisista sai palveluspaikkansa Mont-
realin suomalaisen siirtolaiskodin välityksellä. Esimerkiksi Ida Ihalainen, joka
oli syntynyt 1900 Liperissä ja tullut Kanadaan 10.9.1927, pääsi palveluspaik-
kaansa 15.9. Siirtolaiskotiin hän oli saapunut 14.9. Sosiaaliselta taustaltaan hän
oli maanviljelijän tytär.183

Itäsuomalaisia naisia tuli jo 1920-luvun alkupuolella kotiapulaisiksi, varsin-
kin Toronton seudulle. Montrealin suosio alkoi vasta vähän myöhemmin. Esi-
merkiksi Olga Maria Rönkkö, joka oli syntynyt 1885 Iisalmen pitäjässä ja
muuttanut Kanadaan 1921 (sosiaaliselta taustaltaan hän oli torpparin tytär),
pääsi kotiapulaiseksi Torontoon.184 Torontolaisiin palvelijoihin lukeutui myös
Raisa Lasaroff 35-vuotias kotiapulainen Liperistä, joka vihittiin heinäkuussa
1933 Torontossa.185

Monet aluksi Montrealissa työskennelleet palvelijat päätyivät lopulta Toron-
toon. Esimerkiksi Selma Kakriainen, myöhemmin Virtanen, joka oli syntynyt
1907 Mikkelin pitäjässä, Vanhamäen kylässä, tuli Kanadaan 6.6.1930 ja sai töi-
tä 10.6. Montrealista, mutta muutti Torontoon 1952, jossa hän oli kotiapulaise-
na viiden hengen perheessä. Hän oli jo Suomesta lähtiessään palvelija.186 Tästä
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esimerkistä näemme myös sen, ettei lama-aika juuri rajoittanut naisten töiden-
hankintaa.

Itäsuomalaisia oli palvelijoina muuallakin kuin Torontossa ja Montrealissa.
Esimerkiksi Hilma Kurki, joka oli syntynyt 1902 Kuusjärvellä ja muuttanut Ka-
nadaan 15.12.1928, hakeutui aluksi kotiapulaiseksi 19.12. Montrealiin, mutta
siirtyi 11.7.1929 Quebeciin. Suomessa hänet luokiteltiin maanviljelijän tyttä-
reksi.187

Itäsuomalaisia kotiapulaisia sijoittui pienempiinkin yhdyskuntiin. Hilja Sofia
Mikkonen oli syntynyt 1904 Vuolijoella. Hän muutti Kanadaan 10.9.1928.
Aluksi hän oli kotiapulaisena 13.9.1928 Montrealissa. Heinäkuussa 1930 hän
siirtyi Mrs Massonin palvelukseen Magoyhin Pohjois-Quebeciin. Suomessa
hänkin oli maanviljelijän tytär.188

Itäsuomalaisia tyttöjä oli jonkin verran töissä myös Quebecin muissa osissa.
Hanna Juliana Ojala, joka oli syntynyt 1898 Sysmässä ja tuli Kanadaan huhti-
kuussa 1930, sijoittui kotiapulaiseksi 24.4., Cowansvilleen, Quebeciin. Myös
Ida Maria Timonen, joka oli syntynyt 1903 Rääkkylässä torpparin tyttärenä ja
saapunut Kanadaan 19.7.1929, pääsi kotiapulaiseksi 27.7.1929 Lacalleen.189

Jotkut kotiapulaiset kutsuivat itseään reilusti ”piioiksi”, mitä nimitystä Suo-
messa yleensä kotiapulaisista käytettiin. Esimerkiksi Eva Tarnanen, joka oli
syntynyt 1897 Joensuussa ja tullut Kanadaan 15.9.1929 sekä saanut paikan
kotiapulaisena 23.9., ilmoitti olevansa piika, mutta sen sijaan Suomessa hän sa-
noi itseään taloudenhoitajaksi.190

Kuten edellä on nähty monet kotiapulaiset kiersivät useilla eri työpaikoilla.
Esimerkiksi Kerttu Juliana Ingberg, joka oli syntynyt 1885 Kuopiossa, mutta
muutti Ruokolahdelta Kanadaan 13.11.1927, aloitti ”uransa” 15.11. Montre-
alissa kotiapulaisena, mutta vaihtoi paikkaa jo 25.11. Sekään ei tyydyttänyt,
vaan paikkaa vaihdettiin uudelleen jo 27.11.; edelleen löydämme hänet
Outremontista 14.4.1928.191 Osittain syynä paikan vaihdoksiin oli ikuisesti pa-
remman etsiminen, mutta taustalla voivat olla myös epämukavat ja raskaat työ-
olot ja palkan pienuus.

Aina kotiapulaiset eivät miellyttäneet emäntiä. Näin kävi esimerkiksi Alina
Seppäselle, joka oli syntynyt 1903 Nurmeksessa ja tuli Kanadaan 25.9.1927.
Aluksi hän oli kotiapulaisena 29.9. lähtien, mutta rouva ei voinut sietää piikansa
”turhamaista ja tyhmää” olemusta. Niinpä Alina siirtyi 27.8.1928 uuteen työ-
paikkaan. Suomesta lähtiessään hänellä oli sairaanhoitajan koulutus.192

Joskus naiset lähtivät työpaikastaan turhin kevein perustein ja huomattuaan,
ettei muuallakaan työ ollut sen ihmeellisempää, joutuivat palaamaan takaisin.
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Esimerkiksi Hanna Varonen, joka oli syntynyt 1899 Lapinlahdella, mutta muut-
ti Kuopiosta Kanadaan 3.7.1926, pääsi kotiapulaiseksi 1.5.1927. Hän hylkäsi
työnsä 24.8.1928, mutta otti paikkansa uudelleen 4.9. Hänellä oli kokemusta
palvelustyöstä jo Suomessa.193

Itäsuomalaisia naisia työskenteli eri palveluammateissa myös hotelleissa.
Esimerkiksi Elsi Inkeri Huttunen, joka oli syntynyt 1905 Vieremällä ja tullut
Kanadaan 24.6.1928, pääsi kotiapulaiseksi 3.7., josta hän siirtyi jo 23.7. Wind-
sor Hotelliin, Montrealiin, yösiivoojaksi. Myöhemmin hän palasi kotiapulai-
seksi. Suomesta lähtiessään Elsi oli luokiteltu maanviljelijän tyttäreksi.194

Hotelliin päätyi apulaiseksi myös Maija Torvinen, joka oli syntynyt 1886
Kuopiossa ja muuttanut Kanadaan 8.9.1929. Hän sai kotiapulaisen paikan
9.9.1929 Eindsor-hotellista, mutta työhönsä tyytymättömänä pyrki yksityiseen
perheeseen 15.10.1929. Suomessa hän oli työskennellyt kauppa-apulaisena.195

Majataloissa tai krouveissa oli puolestaan töissä Siiri Olrikka Temonen tai
Teuronen, joka oli syntynyt 1911 Säämingissä ja saapunut Kanadaan 9.11.1929.
Tosin aluksi hän meni töihin yksityisperheeseen kotiapulaiseksi, mutta jo
21.12. hän siirtyi Highland and Inniin Val Morin Stationille, Montrealin esikau-
pungissa ja sieltä edelleen 26.1.1930 Cater Cedar Hall Lucercue Inniin.196

Jotkut palvelijat suosivat erilaisia klubeja työpaikkoinaan. Esimerkiksi Hilk-
ka Maria Helena Hillevi Laitinen, joka oli syntynyt 1913 Kuopiossa ja muutta-
nut Kanadaan 7.11.1929, sai kotiapulaisen paikan 19.11., mutta jo 27.11. hän
muutti toiseen työpaikkaan ja edelleen 16.6.1930 Senzion Clubille sekä sieltä
10.7. yksityiseen palvelukseen päätyäkseen lopulta 28.1.1931 St. Marguerite
Country Clubille. Suomessa hänen ammattinsa oli ollut kauppa-apulainen.197

Jotkut menivät mieluummin palvelijoiksi laitoksiin kuin yksityisiin perhei-
siin. Esimerkiksi Aino Johanna Suomalainen, joka oli syntynyt noin 1899
Leppävirralla ja tullut Kanadaan 8.6.1930, sai apulaisen paikan Women´s Ge-
neral Hospitalista.198 Ehkä yksityisissä perheissä ei laman aikana ollut tarjolla
niin edullisia paikkoja, että niihin olisi kannattanut pyrkiä tai  Ainolla saattoi
olla kokemusta sairaala-apulaisen työstä Suomessakin.

Sairaala-apulaiseksi pääsi myös Elsa Elisabeth Tuunanen, joka oli syntynyt
1906 Savonlinnassa ja piti kotipaikkanaan Helsinkiä. Kanadaan hän tuli
30.10.1927, jossa pääsi apulaiseksi 3.11.1927 Alexandra Hospitaliin.199

Kaikenlaisia palveluspaikkoja kokeiltiin. Esimerkiksi Greta Ingeborg
Åström, joka oli syntynyt 1904 Helsingissä, mutta asui myöhemmin Mikkelissä
ja muutti sieltä Kanadaan 8.4.1928, meni aluksi yksityiseksi kotiapulaiseksi
16.4.1928, mutta siirtyi jo 5.5. tiskaajaksi Eatonille (tavarataloketju Kanadas-
sa). Sittemmin hän 15.6. muutti apulaiseksi Mount Royal Hotelliin.200
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Kotiapulaisten palkkaus on luku sinänsä, koska palvelustytöt söivät ja asuivat
työpaikallaan; niin he saivat käyttää palkkansa kokonaan muihin menoihin.
Kotiapulainen ansaitsi noin 15 dollaria kuussa. Tosin myös heidän palkkansa
laskivat, kun lama iski. Tämä oli monille katkeraa, kuten ilmenee erään palkka-
piian kirjeestä Torontosta: ”Emme me saa täällä köyhtyä, koska olemme tulleet
rikastumaan”. Epäkohtana oli myös se, että piioille ei maksettu eläkettä. Sosia-
listit väittivät alhaisten palkkojen johtavan jopa prostituutioon. Tosin 1920-lu-
vulla naisille säädettiin minimipalkkalaki mm. Saskatchewanissa ja New
Brunswickissa.201

Henry Nuuti Pesonen, joka oli syntynyt Heinävaaralla Kiihtelysvaaralla ja
tullut Kanadaan 1930, sai palkkaa puutarhurina ja autonajurina sata dollaria
kuussa. Hänen vaimonsa oli kokki ja sai 25 dollaria kuussa. He olivat molem-
mat töissä miljonääriperheessä.202

Tyyne Hiltunen (Lahti), joka oli syntynyt Varpaisjärvellä ja asunut myös Ii-
salmessa ja muuttanut Lapinlahdelta, muutti Kanadaan 1923. Siellä hän ansaitsi
tiskaajana 35 dollaria kuussa.203

Palvelijoidenkaan työ ei aina ollut helppoa. Kotiapulaiset saivat vapaaksi
vain yhden illan viikosta ja joka toisen sunnuntain. Kanadassa ei myöskään ol-
lut lakia, joka olisi säädellyt kotiapulaisten työaikaa, joten työpäivä saattoi ve-
nyä jopa 16-tuntiseksi. Lisäksi kotiapulaisen ammatin huonoja puolia olivat
kova työ, yksityisyyden puute ja alhainen arvostus. Eniten valituksia aiheutti
yksityisyyden menetys ja erityisesti se, ettei ollut mahdollisuutta perustaa omaa
perhettä. Joskus kotiapulaiset joutuivat kärsimään suoranaisesta huonosta koh-
telusta, mikä näyttää olleen ongelma varsinkin Montrealissa, jossa oli tämän
vuoksi puutetta palvelustytöistä. Toisaalta perhe yleensä piti tytöistä huolta, jos
he esimerkiksi sairastuivat.204 Kotiapulaisen työ oli siis turvatumpaa kuin moni
muu ammatti. Ilmeisesti Montrealissa oli jonkin verran hankalampaa olla
palkollisena perheessä kuin esimerkiksi Torontossa, koska työpaikkaa vaihdet-
tiin Montrealissa selkeästi useammin. Varsinkin sosialistinen Toveritar-lehti
kampanjoi suomalaisten piikojen oikeuksien puolesta, niinpä sen jakelu Kana-
daan kiellettiinkin 1929 kommunistisuuteen vedoten.205 Kotiapulaiset olivatkin
innokkaasti mukana sosialistisessa toiminnassa. Olihan 1924 Workers Partyn
jäsenistä 15 % kotiapulaisia tai kotiäitejä.206

Palvelijan ammattinimike sisälsi varsin erilaisia työtehtäviä ja -olosuhteita.
Työtehtävät olivat yksityisessä perheessä toisenlaiset kuin esimerkiksi maja-
talossa. Perheissä työskennellessään kotiapulaiset tutustuivat vallitsevan yhteis-
kunnan arvoihin ja tapoihin sekä oppivat maan kieltä. Yrityksissä palveleminen
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takasi itsenäisemmän työn ja enemmän vapaa-aikaa, mutta toisaalta se ei tuke-
nut naisen sopeutumista yhteiskuntaan yhtä tehokkaasti kuin perhepiirissä elä-
minen. Palvelijat voivat jonkin verran pyrkiä parantamaan olojaan vaihtamalla
työpaikkaa, koska niitä oli suhdanteista riippumatta tarjolla. Montrealin siirto-
laiskoti tarjosi väliaikaisen lepopaikan ja mahdollisuuden tavata toisia suoma-
laisia. Suurin osa palvelussuhteista päättyi naisen avioitumiseen.

Naisten elämäkerta riippui yleensä aviomiehen asemasta. Suurin osa itä-
suomalaisista siirtolaisnaisista meni aikanaan naimisiin – tosin yleensä jonkin
verran vanhempina kuin kanssasisarensa Suomessa. Jos kotiapulainen jäi nai-
mattomaksi, hän ei ainakaan tunnustanut olevansa onneton. Jotkut näistä naisis-
ta edustivat ”minulla menee hyvin, ehkä liiankin hyvin”-tyyppiä. Vain myöntei-
sistä kokemuksista haluttiin kertoa. He hakeutuivat harrastusten pariin ja esi-
merkiksi eläkepäivinään asettuivat Suomi-koteihin asumaan (“mitäs me Suo-
messa enää tehtäis?”). Joillakin saattoi olla pinnan alla kaipuu entiseen koti-
maahan, mutta sitä ei tohdittu lausua julki, koska samalla tulisi tunnustettua,
ettei kaikki olekaan hyvin Kanadassa.

Liiketoimissa eri puolilla Kanadaa
Toukokuussa 1930 tulleista 833 suomalaisesta seitsemän eli vain yksi prosentti
kuului kauppias- tai virkamiesluokkaan. Briteistä, joita 1930 tuli Kanadaan
17 069, kuului kauppiasluokkaan 1 299 eli seitsemän prosenttia. Irlantilaisia tuli
maahan 4 862, joista kauppiasluokkaan kuului 398 eli kahdeksan prosenttia.
Skotteja muutti maahan 8 903, joista kauppiasalalla oli 795 eli yhdeksän pro-
senttia. Sen sijaan esimerkiksi 1 110 hollantilaisesta vain 13 kuului kauppias-
luokkaan. Tuona vuonna suomalaisia tuli maahan yhteensä 2 749 ja heistä vain
20 (1 %) ilmoitti olevansa liikealalla. Sen sijaan juutalaisista, joita tuli Kana-
daan 3 702 peräti 414 eli 11 % ilmoitti ammatikseen kauppias. Unkarilaisista
vain kaksi oli kauppiaita, vaikka heitä tuli maahan 3 279. Ruotsalaisia kauppiai-
takaan ei löytynyt kuin viisi yhteensä 1 022:sta muuttaneesta.

Yhteensä 1930 maahan tuli 79 174 siirtolaista valtameren yli ja heistä kaup-
piaita tai virkamiehiä oli 3 367 eli neljä prosenttia. Tuo ammatti oli siis siirto-
laisten keskuudessa varsin harvinainen. Näyttää siltä, että suomalaiset olivat
vielä vähemmän innokkaita ryhtymään kauppiaiksi kuin monet muut siirtolais-
ryhmät.

Siirtolaisten yleisissä muuttotilastoissa ei mainita käsityöläisiä erikseen vaan
heidät on laskettu joko työläisiksi tai mekaanikoiksi, ehkä jopa osa kauppiaiksi.
Todennäköisesti heidän osuutensa kokonaismuutosta liikkuu 5 – 10 % välillä
kansallisuudesta riippuen. Toronto näyttää olleen erityisesti suomalaisräätälien
ja myös suutarien suosiossa. Tämä koskee myös itäsuomalaisia.

Yritys- ja pääoma-alalla toimiminen oli suomalaisten keskuudessa harvinai-
sempaa kuin muilla kansallisuuksilla. Esimerkiksi Port Arthurissa 1923 tällä
alalla toimi seitsemän prosenttia suomalaisista (ei-suomalaisista 11 %). Kana-
dassa oli helppoa aloittaa liike, mutta paljon vaikeampaa pitää se elossa. Taval-
lisimmin yritystoiminta perustui niiden suomalaisten tarpeisiin, jotka etsivät
paikkaa, missä nukkua, syödä ja saunoa. Työlle oli ominaista itsenäisyys, mel-
ko hyvät palkat ja mahdollisuus säästää rahaa. Toisinaan englannin kielen tai
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Kanadan kauppalainsäädännön tuntemattomuus osoittautui kalliiksi puutteeksi.
Räätälit, suutarit, parturit, leipurit, teurastajat ja kellosepät menestyivät hyvin.
Menestyksen merkkinä oli usein auto.207

Pienyrityksiä syntyi useimpiin suomalaiskeskuksiin. Fort Williamiin avattiin
1920 suomalainen vaatekauppa. Sault Ste Mariessa sijaitsi suomalainen lihan-
pakkausliike. Eräänlaista liiketoimintaa harjoitti myös se kuppari, joka toimi
Ladysmithissä. Torontossa toimi useita suomalaisia räätäliliikkeitä. St. Catha-
rinesissa toimi suomalainen mineraalikylpylä. Port Arthuriin oli perustettu
1926 kahvila ”Suomi”. Se sai seurakseen kaikesta päätellen itäsuomalaisten toi-
mesta ravintola ”Savon” 1930.208 Myös Sudburyyn oli syntynyt ennen toista
maailmansotaa lukuisia eri alojen yrityksiä: joukossa oli saunoja, partureita,
kauneussalonkeja, ravintoloita ja erilaisia kauppoja.209

Kaikista Suomesta muuttaneista joka kymmenes kuului kauppias- tai virka-
miesluokkaan. Sekä Kuopion että Mikkelin läänistä  muuttaneista 14–15 %
kuului ylempään sosiaaliluokkaan. Kainuulaisilla vastaava luku oli 12 %.210

Monet ns. ylemmästä keskiluokasta lähteneet itäsuomalaiset joutuivat siten tyy-
tymään palkkatyöläisen tai käsityöläisen asemaan. Monenkaan varallisuus ei
riittänyt oman liikkeen perustamiseen ainakaan vielä 1930-luvulla. Myöhem-
min asia on voinut olla toisin. Suomalaiset näyttävät pääasiassa tarjonneen pal-
veluja toisille suomalaisille (saunat, täysihoitolat). Pienyrittäjien joukossa myös
naiset menestyivät hyvin. Useimmat poortitalot ja poikatalot olivat majatalon
pitäjiksi ryhtyneiden suomalaisten, tavallisesti avioparien, liikeyrityksiä.211

Yhteensä vain 12 itäsuomalaista eli kolme prosenttia muuttajista päätyi yrit-
täjiksi (ks. liite 7). Kainuulaisia joukosta löytyi vain yksi, mikä vastaa kahta
prosenttia muuttajista. Kuopion läänistä lähteneistä heitä löytyi neljä eli myös
kaksi prosenttia. Sen sijaan Mikkelin läänistä muuttaneista peräti seitsemän eli
kahdeksan prosenttia päätyi yrittäjäalalle. Heitä oli metsäurakoijina, saunan
omistajina, täysihoitolan pitäjinä, jalkineliikkeen harjoittajina jne. Mahtuipa
joukkoon ainakin yksi viinanmyyjäkin, joka tietenkin kanadansuomalaiseen ta-
paan oli nainen. Neiti Pulkkinen harjoitti ravintolatointa Cochranessa, mutta
muutti sieltä  Amosiin, jossa hän hankki ”ruuminkitalon” ja myi viinaa kullan-
etsijöille.212 Naisia oli myös saunojen, kahviloiden ja täysihoitoloiden omistaji-
na. Näyttää siltä, että lähes kaikki yrittäjän ammattiin ryhtyneet omasivat vas-
taavaa kokemusta jo Suomessa. Näin kynnys yrittämiseen ja kenties myös pää-
oman hankkimiseen oli matalampi.

Tässä Mikkelin lääni muodostaa merkittävän poikkeuksen, jota ei voi selittää
muulla kuin mikkeliläisten yrityshenkisten ihmisten muuttohalukkuudella ja
yrittäjyyden perinteellä Mikkelin läänistä muuttaneiden keskuudessa. Myös su-
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kulaiset ja tuttavat auttoivat liiketoimissa eteenpäin: paitsi velkojen takaajina,
myös antamalla neuvoja omiin kokemuksiinsa nojaten.213

Itäsuomalaisista muuttajista oli käsityöläisiä 33 eli kahdeksan prosenttia.
Kuopion läänistä muuttaneista peräti 27 eli 11 % harjoitti Kanadassa käsityö-
läisammatteja. Mikkelin läänistä muuttaneilla vastaava luku oli kuusi eli seitse-
män prosenttia. Sen sijaan ei löytynyt yhtään kainuulaista käsityöammatin-
harjoittajaa (ks. liite 7). Kuopion vaikutus näkyy selvästi jakaumassa. On sel-
vää, että kaupungeista muuttaneissa oli huomattavasti enemmän käsityöläisiä
kuin maalta tulleissa, joita taas kainuulaiset leimallisesti olivat.

Kaikista suomalaismuuttajista seitsemän prosenttia oli sosiaaliselta taustal-
taan käsityöläisiä, Kuopiosta muuttaneilla vastaava luku oli sama ja Mikkelin
läänistä muuttaneilla kuusi prosenttia. Kainuulaisista käsityöläisiä oli viisi pro-
senttia.214 Tämä näyttää muiden paitsi kainuulaisten osalta noudattavan myös
Kanadaan asettuneiden ammattijakautumaa. Tosin Kuopion läänin alueelta
muuttaneista maanviljelijöistä osa hakeutui käsityöläisammattiin. Kainuulais-
ten otos on niin pieni, että ero selittynee sattumalla eli sillä, ettei tilastoista löy-
dy kainuulaisia käsityöläisiä juuri tuolloin.

Suurin osa käsityöläisistä harjoitti ompelijan, räätälin tai suutarin ammattiaan
jo Suomessa. Osa oli maanviljelijöiden tai torpparien lapsia, jotka olivat oppi-
neet käden taidot kotonaan. Joillekin käsityö oli harrastuksenomaista, mutta
suurin osa siirtolaisista pyrki elättämään sillä itsensä.

Anna Annie Ruotsalainen oli syntynyt 1905 Kuopiossa ja muuttanut Kana-
daan 19.10.1929. Aluksi hän meni kotiapulaiseksi perheeseen, mutta loi lopulta
uran räätälinä Torontossa, jossa hänet 1931 vihittiin toisen räätälin kanssa. Taa-
vetti Savolainen oli syntynyt Kuopion maalaiskunnassa 1893, mutta muutti
Kanadaan Helsingistä. Hän työskenteli räätälinä Torontossa ja meni naimisiin
Lydia Riikosen kanssa. Lydia oli syntynyt Kontiolahdella 1897. Hän oli amma-
tiltaan kotiapulainen. Heidät vihittiin Torontossa 24.6.1931.215

Torontossa toimi räätälien ohella myös useita suomalaisia suutareita. Esimer-
kiksi August Kaplas, joka oli syntynyt Pieksämäellä 1889 ja tullut Kanadaan
1929, omisti Torontossa kenkäkorjaamon. Jo Suomessa ollessaan hän oli työs-
kennellyt kenkätehtaan työnjohtajana eri kaupungeissa (ja samalla näyttämön
johtajana Kotkassa ja Vaasassa sivutoimisesti).216 Myös Taavi Paavilaisella oli
suutarinliike, mutta Port Arthurissa, jonne hän oli muuttanut 1927 ja jossa hän
asui kuolemaansa 1.12.1952 saakka. Hän oli syntynyt Anttolassa 1885 ja har-
joittanut suutarin ammattia jo Suomessa. Eino Armas Siiskonen puolestaan
omisti jalkineliikkeen Lansingissa Ontariossa. Hän oli syntynyt Mikkelin maa-
laiskunnassa Väänälässä 1901 ja siirtynyt Kanadaan 19.6.1927. Hän kuoli

○ ○ ○ ○ ○ ○

213 RG 26. Immigration Branch. Monthly Statistics Tables 1930. Vol. 34 ja Vol. 38. Via Ocean
Ports, Calendar Year 1930.

214 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930, Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930 ja
Oulun läänin passiluettelot 1918–1930.

215 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I; Agricola Church Records. MFN 191;
Hebron Finnish Evangelical Lutheran National Church Of Toronto Records 1927–76. MFN
193.; MG 28 V 46. Vol. 92 MU 9917.9.

216 MU 3334.09. Theatre.
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30.8.1974 Torontossa. Suomessa hän oli harjoittanut kauppiaan ammattia.217

Muunkin alan pienyrittäjiä löytyi. Esimerkiksi Viktor Kumpulainen toimi
parturina. Hän oli syntynyt 1887 Kuopiossa ja muuttanut Viipurista. Kanadaan
hän muutti 1925.218

Traagisesti päättyi Antti (Andrew) Ojan elämä. Hän oli syntynyt Iisalmessa
ja kuoli 47-vuotiaana. Hän oli omistanut taksin ja ajanut sitä itse. Hän meni hau-
taustoimistoon ja maksoi hautauksensa ja sen jälkeen ampui itsensä, koska lää-
käri oli kertonut hänet sairastavan vatsatautia ja hänelle oli annettu vain puoli
vuotta elinaikaa.219

Itäsuomalaisia työskenteli myös vaatetusalalla käsityöläisinä. Yksi heistä oli
Emma Lydia Keinänen, joka oli syntynyt Karttulassa 1877 ja toimi ompelijana.
Myös Rosemary Kivikoski elätti itsensä ompelijattarena. Hän oli syntynyt 1898
Tuusniemen Ukonlahdella ja saapunut Kanadaan 29.5.1927.220

Käsityöläisiin lukeutui myös Helmi Matilda Putkonen, joka oli syntynyt
1900 Kuopiossa. Hän oli aloittanut ompeluopissa ja myöhemmin omistanut
ompeluliikkeen. Kanadassa mies työskenteli autonkorjaajana ja Helmi ompeli-
jana. Helmi Maria Rönkkö, 30-vuotias räätälityöntekijä Soinlahdesta, jonka
kotipaikka oli Iisalmen maalaiskunta, vihittiin toukokuussa 1934 valimo-
työläisen kanssa. Suomessa hän oli lähtöisin torppariperheestä.221

Näyttää siltä, että useinkin eri tai saman alan käsityöläiset avioituivat keske-
nään. Esimerkiksi ompelija Tyyne Esther Smolander avioitui 29-vuotiaana lo-
kakuussa 1932 suutarin kanssa. Tyyne oli kotoisin Kuopion Inolahdesta.222

Menestynein itäsuomalainen esimerkki on Johannes Kankkunen Varpaisjär-
veltä. Varsinainen vauraudenlähde Jussille tuli sattuman kautta ”hiekkabisnek-
sestä”. Siitä hän sai liikanimensäkin ”Räveli-Kankkunen” (gravel= hiekka).
Suomalaiset rakentajat luottivat Jussiin, saattoivat jopa sanoa, että ”ota lomp-
sani autosta, ota niin paljon, että riittää” Näin hänestä tuli yksi paikkakunnan
merkkimiehistä. Hiekkansa hän sai 1944 ostetusta maasta. Hänellä oli omat
kuormaajat ja autot sekä yli 600 eekkeriä maata. Sodanjälkeisen rakennus-
buumin aikana 1950-luvulla Johannes ajoi hiekkaa yötä päivää. Kankkuset sai-
vat aikoinaan maatilansa 30 vuoden maksuajalla, “koska edellinen omistaja ha-
lusi myydä köyhälle”.223

Amanda Lehtola, joka oli syntynyt Mikkelissä Santalan kylässä,  piti puoles-
taan ravintolaa pula-aikana Kirkland Lakella. Laman aikana kaupunki maksoi
tukea 25 centtiä asiakkaalta.224

○ ○ ○ ○ ○ ○

217 MU 3354.02. Biographical Sketches; MU 3356.02. Port Arthur: Mounted newspaper
clippings ja Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.

218 MG 28 V 68. Vol. 4. File 12. Appl. Free membership 1933.
219 MG 28 V 46. Vol. 91. File 51. Published aritcles newspaper clips Port Arthur nd 1909–1952;

CU 1.2.1950 ja Kähärä, 1985, Liite A.
220 MU 3358. Vancouver ja MG 28 V 68. Vol. 4. File 12. Appl. Free membership 1933.
221 MU 3356.06. Local histories and biographies ja Agricola Finnish Lutheran Church Records

1931–74. MFN 191. Reel 1.
222 Agricola Finnish Lutheran Church Recocords 1931–74. MFN 191. Reel 1.
223 Haastattelu, Kankkunen, Iida, 1992.
224 MHSOP. Haastattelu Lehtola Amanda, 31.10.1980, Sault Ste Marie. Int. Hilkka Vuorimies.
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Yrittäjien työlle oli ominaista itsenäisyys. Toisaalta taloudellinen riski oli
suuri. Osa pienyrittäjistä yrittikin vaikuttaa yhteiskuntaan esimerkiksi Workers
Partyn kautta, mutta räätäleitä lukuun ottamatta yrittäjien määrä työväenliik-
keessä oli varsin pieni.225 Itäsuomalaisten yritykset olivat yleensä ottaen varsin
pieniä ja työvoimavaltaisia, koska heillä ei vielä 1930-luvulla ollut suurta pää-
omaa sijoitettavaksi liiketoimintaan. He työllistivät ensisijaisesti itsensä ja mah-
dollisesti myös perheensä, mutta melko harvoin ulkopuolisia. Yritykset keskit-
tyivät palvelusektorille. Kannattavuus riippui suomalaisesta asiakaskunnasta,
joka halusi saada peruspalvelunsa omalla kielellään. Suomalaisyritykset toimi-
vat lähinnä kaupungeissa ja erityisesti suomalaisten suosimissa keskuksissa,
jossa ne tarjosivat suomenkielisiä palveluja suomalaisille. Lähinnä vain metsä-
urakoijat toimivat maaseudulla.

Suurin osa yrittäjistä näyttää eläneen talonpoikaisen “elämän pakkoraon”-
tyyppisen elämän. Heidän elämänsä oli yleensä monipuolinen ja tapahtuma-
rikas. He arvostivat omaa työntekoaan ja pitivät oman kodin hankkimista itses-
täänselvyytenä.

Ammattikierto

Yhteensä peräti 18 % itäsuomalaisista työskenteli Kanadassa luokittelematto-
massa ammatissa (ks. liite 7). Kainuulaisista sekatyöläisiä oli 24 % eli 12 ja
Kuopion läänistä muuttaneista 19 % eli 48 sekä Mikkelin läänistä muuttaneista
14 % eli 13. Suurin osa näistä oli sekatyöläisiä, jotka tekivät mitä tahansa sopi-
vaa työtä. Toki joukossa oli esimerkiksi autonkuljettajia, merimiehiä, opettajia,
poliiseja, mekaanikkoja jne.

Tämä tulos ei ole tietenkään yllätys, sillä olihan 38 % Kuopion läänistä muut-
taneista ja 32 % Mikkelin läänistä muuttaneista työläisiä. Kainuulaisista työläi-
siä oli 27 %.226 Monet heistä eivät olleet hankkineet mitään varsinaista ammat-
tia, joten he jakautuivat satunnaisesti eri aloille työtilaisuuksien mukaan.

1930 kaikista 79 174:stä siirtolaisesta työläisiä oli yhteensä 5 179 eli seitse-
män prosenttia. Ruotsalaisista 1 022 muuttaneesta työläisiä oli 48 eli vain viisi
prosenttia. Japanilaisista joita muutti Kanadaan 217, työläisiä oli 66 eli 30 %.
Italialaisia muutti Kanadaan 1 104, joista työläisiä oli 208 eli 19 %. Suomalai-
sista 2 749 muuttaneesta, työläisiä oli 424 eli 15 %. Näin itäsuomalaiset eivät
mitenkään ratkaisevasti poikenneet yleissuomalaisesta linjasta. Toukokuussa
1930 muuttaneista 833 suomalaisesta ammattitaidottomia oli 136 eli 16 %.227

Tämäkin myötäilee edellä todettua linjaa. Kanadaan muuttaneiden ammatti-
jakauma oli hieman toisenlainen kuin esimerkiksi vuosina 1916–1946 Australi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

225 Kostiainen, 1978, s. 147.
226 Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930, Mikklein läänin passiluettelot 1918–1930 ja

Oulun läänin passiluettelot 1918–1930.
227 RG 26. Vol. 38. Via Ocean Ports, Calendar Year 1930; Immigration Branch, Monthly

Statistics Tables 1930. Vol. 34.
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aan muuttaneiden skandinaavisiirtolaisten. Heistä peräti 22-23% oli työläisiä
tai ilman ammattia.228 Australiassa oli ilmeisesti tarjolla suhteessa enemmän
työpaikkoja, joihin ei vaadittu erityistä työkokemusta.

Osa itäsuomalaisista siirtolaisista harjoitti niin monia ammatteja, ettei heitä
voi luokitella päätoimisesti mihinkään ammattiin. Esimerkiksi juvalainen 1930
Kanadaan tullut Ada Koskivirta (Piikki), joka oli syntynyt 1902, oli aluksi
metsäkämpällä kokkina, samalla kun mies työskenteli sahalla ja metsäkämpillä.
Pula-aikana he joutuivat ottamaan vastaan mitä tahansa työtä. He ostivat myös
maata viisi eekkeriä, jotta voisivat viljellä omiksi tarpeiksi. Lisäksi elantoa toi-
vat metsästys ja kalastus. Myöhemmin työmahdollisuuksien taas parannuttua
Ada jatkoi kokkina Torontossa. Hänen miehensä oli samassa perheessä työssä
autonkuljettajana, ”oltiin miljonääreillä työssä”. Viimein Vancouverissa asues-
saan Ida kävi päivätöissä ompelijana. Ida kuoli 1977.229

Lukuisia töitä teki myös Amanda Lehtola, joka oli kotoisin Mikkelin maa-
laiskunnasta Santalan kylästä. Hän oli työskennellyt palvelijana jo Suomessa
sekä myös kahvilatarjoilijana. Yrittäjän elämäänkin hän oli tutustunut omistaen
kahviloita Turussa, Naantalissa, ja Helsingissä. Mies oli töissä Suomen tullissa,
mutta hän kuoli 1926. Näin Amanda lähti töihin Sudburyyn veljensä vaimon
sisaren täysihoitolaan. Myöhemmin hän ”runnasi” Ottawassa talvella saunaa.
Tukkityömaat tulivat tutuiksi Windsor Harbourissa metsäkämpällä, jossa hän
toimi keittäjänä. Pula-aikana hän piti ravintolaa Kirkland Lakella. Toinen
Amandan mies oli mainari ja heillä oli Sudburyn Val d´Orissa yhteinen täyshoi-
tola. Kymmenen vuotta myöhemmin he muuttivat farmille 18 mailin päähän
Kirkland Lakesta, jossa heillä oli yhdeksän lehmää ja kuusi kesäasuntoa vuok-
ralla. He elivät myymällä maitoa ja työskentelemällä talvella Hearstissa miehen
kanssa kämpällä, jossa Amanda toimi kokkina. Lopulta he myivät farminsa ja
palasivat 1950 Suomeen. Takaisin Kanadaan he tulivat 1967, mutta mies kuoli
samana vuonna. Amandan kolmas mies oli Massachusettsissa tehtaassa töissä,
mutta hänkin kuoli. Niinpä Amanda siirtyi yksin eläkepäivikseen Soohon.230

Monilla aloilla toimi myös jo aiemmin mainittu Henry Nuuti Pesonen. Hen-
ryn matkustuspäätökseen oli aikanaan vaikuttanut huomattavasti se, että hänen
sisarensa Anni Aho oli tullut Kanadaan noin 1924 ja saanut työtä ompelijana.
Pula-aikana Henry teki mitä töitä sai, mutta onnistui myöhemmin saamaan ns.
pariskunnan paikan vaimolleen ja itselleen. Vaimo Elma työskenteli kokkina ja
Henry sekä puutarhurina että autonkuljettajana. Palkka vaihteli 25 dollarista
100 dollariin kuussa. Palveluspaikastaan he lähtivät pois 1944. Sen jälkeen Henry
rakensi taloja kahdeksan vuotta. Iltakoulussa hän opiskeli moottorimekaniikkaa ja
sähköoppia. Eläkkeelle siirtyessään Henry omisti kolme vuokrataloa.231

○ ○ ○ ○ ○ ○

228 Koivikangas, 1974, s. 208.
229 FIN-tapes. Haastattelu Eila Rauma-Mail 467-0535 18.9.92.
230 MHSOP. Haastattelu Lehtola Amanda 31.10.1980, Sault Ste Marie. Int. Hilkka Vuorimies
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231 Haastattelu, Pesonen, Henry, 1992. Vrt. Myös Arvo Viktor Kähkönen, joka työskenteli

ravintolassa, Air Canadalla ja pula-aikana metsässä ja elopelloilla (Anni Markkasen
haastattelu 16.9.1992 Vancouverissa).
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Moni suomalainen jätti esimerkiksi Ladysmithissä kaivokset ja meni metsä-
töihin talveksi.232 Laman aikana useat suomalaiset kuluttivat ansaitsemansa ra-
hat matkustamalla ympäri maata ristiin rastiin. Esimerkiksi Pohjois-Ontarion
tehtaanrakennuksilla oli aluksi yli sata suomalaista töissä, mutta kun palkka
pieneni, suomalaiset lähtivät epävarmoihin ja raskaisiin metsätöihin ja vain
seitsemän jäi tehtaalle.233

Moni sekatyöläinen ajautui enemmän tai vähemmän luonnostaan metsä-
alalle, kuten esimerkiksi Pekka Hintikka, joka oli syntynyt 1882 Pieksämäellä
ja jonka ammatti oli Kanadassa metsätyömies, mutta Suomessa hän oli sekatyö-
läinen. Hintikka kuoli 1952. Samoin useat maanviljelijät joutuivat turvautu-
maan metsätöihin työllisyytensä turvaamiseksi. Esimerkkinä tästä mainitta-
koon Emil Hokkanen Kuopiosta, joka oli saapunut Kanadaan 1923 nimekkeellä
general worker eli sekatyöläinen; varsinaisen työmaansa hän kuitenkin löysi
metsätöistä. Suomessa hän kuului maanviljelijöiden luokkaan.234

Maanviljelijät voivat saada työtä myös muualta elintarviketeollisuuden paris-
ta. Niinpä John Parta, joka oli syntynyt 1901 Iisalmessa ja oli alunperin amma-
tiltaan maanviljelijä, löysi työtä myllytyöläisenä Port Arthurin teollisuuslaitok-
silta.235

Rakennustöihin jouduttiin hakeutumaan silloin, kun ei saatu oman alan töitä.
Esimerkiksi Evert Rossinen Nurmeksesta elätti itsensä ja perheensä kirves-
miehenä. Suomessa hän oli ollut ammatiltaan autonkuljettaja.236

Itäsuomalaisia rakennustyöläisiä oli töissä myös useilla Quebecin työmailla.
Esimerkiksi Martti Markkanen, joka oli syntynyt 1901 Kuopion pitäjässä ja
muuttanut kaupungin puolelta Kanadaan 1924, kierteli useilla voima- ja tehdas-
työmailla Quebecin maakunnassa. Myöhemmin hän pääsi Ruotsin konsulin
palvelukseen ennen kuin pätevöityi Espanolassa sähkömieheksi. Urallaan hän
ennätti toimia myös autonkuljettajana. Suomessa Martti oli aloittanut kauppa-
apulaisena.237

Itäsuomalaisia oli töissä rautateillä jonkin verran. Yksi heistä, Albin Matilai-
nen, kuoli 15.11.1920 tapaturmaisesti CPR-rautatiellä Martinin-Bonheurin vä-
lillä ollessaan resiinalla matkalla asemalta toiselle. Albinin vaimo piti ruokalaa,
itse Albin oli ratatyöläinen ja kotoisin Pieksämäeltä. Kuollessaan hän oli 39-
vuotias. Matti Puustinen puolestaan oli rautateillä töissä suurimman osan elä-
mästään. Hän oli syntynyt Nilsiässä 1899 ja muuttanut Kanadaan 1923.238

Jotkut kotiapulaiset erikoistuivat tietylle kotitalouden alalle, jolta sitten haki-
vat töitä. Esimerkiksi Hilda Myyrä, joka oli syntynyt 1888 Kuopiossa, mutta

○ ○ ○ ○ ○ ○

232 CU 29.1.1920, 21.9.1922 ja 17.5.1923.
233 CU 5.2.1925, 25.11.1926, 24.11.1927, 26.9.1929, 22.3.1930 ja 18.12.1930.
234 MU 3356.01. Handwritten excerpts. Mounted clippings; myös Tuominen & Valila, 1972, s.
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235 MU 3356.06. Local histories and biographies.
236 MG 8 G 62. Montreal, Quebec: St. Michael´s Finnish Evangelical Lutheran Church Records.
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237 MG 28 V 68. Vol. 3. File 21. Membership applications and renewals 1934–36.
238 MU 3355.09. Thunder Bay and district: Births, deaths and marriages; vrt. Interview with

Matti Puustinen July 5/78, Int. Helena Doherty.

I T Ä S U O M A L A I S T E N    T Y Ö P A I K A T    K A N A D A S S A     103



104     I T Ä S U O M A L A I S T E N    T Y Ö P A I K A T    K A N A D A S S A

muutti Savitaipaleelta Kanadaan 4.3.1928, oli ns. erikoistunut palvelija. Koti-
apulaisen paikan hän sai 8.3., seuraavaan työpaikkaansa hän sijoittui 16.4. ja
sieltä edelleen 31.10. uuteen palveluspaikkaan, sitten jälleen seurasi paikan-
vaihdos Montrealissa ja lopulta hän päätyi Hermitage Clubille Magogiin
Quebeciin. Ammatiltaan hän oli keittäjä. Erikoistuminen auttoi myös Saimi Es-
ter Siposta, joka teki töitä lastenhoitajana. Hän oli syntynyt 1904 Iisalmessa ja
tullut Kanadaan 10.9.1928.239

Toisinaan tytön työllistämisessä oli ongelmia. Esimerkiksi Selma Vilkman,
joka oli syntynyt 1895 Leivonmäellä, mutta muuttanut sieltä ensin Helsinkiin ja
sieltä saapunut Kanadaan 20.2.1928, pääsi aluksi kotiapulaiseksi 23.2.1928, mutta
tuli pois paikastaan seuraavana päivänä, koska hän ei kelvannut rouvalle. Sitten
hänet sijoitettiin 6.3.1928 toiseen paikkaan ja 2.4. kolmanteen sekä vielä 20.4.
neljänteenkin työpaikkaan. Lopulta hän löysi itselleen sopivan paikan tehtaasta.240

Varsinkin pulavuosina turvauduttiin käden taitoihin. Esimerkiksi kangasnie-
meläinen Amos Albrecht, joka työskenteli Northwestern Ontariossa 1937 ja
asui 1930-luvulla sekä Torontossa että Port Arthurissa, joutui kokemaan köy-
hyyttä pulavuosina. Siitä hän selvisi tekemällä kauhoja ja tuohikontteja ja jopa
säkistä vaatteita. Suomesta lähtiessään hänet luokiteltiin maanviljelijän pojaksi.241

Käsityöt auttoivat myös myöhempien lama-aikojen työttömyyskausiin. Esi-
merkiksi Antti Pitkänen, joka oli kotoisin Kuopion läheltä – mahdollisesti Piek-
sämäeltä – ja syntynyt huhtikuussa 1899 sekä saapunut Kanadaan 1929 (jossa
hän myös kuoli 1970) maalasi, teki puutöitä ja mandoliineja aluksi harrastuk-
sekseen. Jouduttuaan 1950-luvun lopulla työttömäksi hän teki mm. harjoja saa-
dakseen elantonsa.242

Osa itäsuomalaisista työskenteli myös tehtaissa, suomalaisille melko harvi-
naisella työalalla. Esimerkiksi Hans Aho, joka oli kotoisin Kuopiosta, oli am-
matiltaan hitsaaja ja töissä Thunder Bayn paperitehtaalla aina 14.8.1959 saak-
ka.243 Itäsuomalaisia hakeutui myös ns. moderneille aloille. Esimerkiksi Antti
Aulis Ahonen Kuopiosta toimi sähköttäjänä 1929. Joukossa oli myös pitemmäl-
le koulutettuja; esimerkiksi Helmi Aune Ester Brander Kajaanista oli ammatil-
taan opettajatar ja toimi aktiivisesti Montrealin Suomi-Seurassa.244

Teknisiinkin virkoihin hakeutui väkeä. Esimerkiksi Otto Maunu Colanus
Haukivuoren Alatalosta työskenteli mekaanikkona vuosina 1930–36. Teknisen
ammatin harjoittajiin kuului myös Yrjö Palkeinen, 28-vuotias mekaanikko,
joka avioitui toukokuussa 1931 Torontossa. Hän oli kotoisin Virtasalmelta.245
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239 MG 28 V 68. Vol. 3. Files 19, 20, 21. Membership applications 1933 ja 1934–36 ja MG 28 V
128. Vol. 1. File 13.

240 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
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Itäsuomalaisissa oli myös korkeasti koulutettuja teknisen alan miehiä. Esi-
merkiksi Juho Emil Ingberg, oli ammatiltaan insinööri. Hän oli syntynyt 1874
Kuopiossa, mutta muutti Ruokolahdelta Kanadaan 1927. Hän asui Montrealissa.246

Monia itäsuomalaisia leimasi kuitenkin ammattitaidottomuus. Heidät luoki-
teltiin yksinkertaisesti työläisiksi. Yleisin luokittelematon ammatti lienee ollut
”sekatyöläinen”. Tällainen oli esimerkiksi Toivo Hiltunen Kuusjärveltä. Taval-
lisiin työmiehiin kuului myös Matti Komulainen, joka muutti Kuhmoniemeltä.
Hän oli syntynyt 1899. Suomesta hän lähti jo 1.2.1918. Hänen lähtönsä syy
saattaa olla poliittinen. Kainuulaisiin sekatyöläisiin kuului Aarne Johannes
Pyykkö. Hän oli syntynyt Säräisniemellä 1900 ja tullut Kanadaan 1927.247

Eliel Nenonen teki töitä tavallisena työmiehenä Kirkland Lakella. Suomessa
hän oli tehnyt kauppa-apulaisen töitä. Hän oli syntynyt 1901 Haukivuorella.
Kanadaan hän muutti 14.3.1927.248 Myös naisia työskenteli työläisinä. Esi-
merkkinä mainittakoon Elli Helena Kolehmainen, joka muutti Suonenjoelta
1923. Hän oli syntynyt 1903.249

 Itäsuomalaisia oli töissä kauppaliikkeissäkin. Esimerkiksi Siiri Tellervo
Halme, joka oli syntynyt 1902 Kotkassa, mutta jonka kotipaikka oli Kajaani,
tuli Kanadaan 11.9.1927 ja pääsi töihin T. Eaton Companylle.250

Joissakin ravintoloissa oli myös itäsuomalaisia työntekijöitä. Esimerkiksi
Kusti Juvonen työskenteli tarjoilijana Montrealissa. Hän oli syntynyt Juan-
koskella 1901. Kanadaan hän tuli siirtolaiseksi 30.8.1929. Samoin ravintola-
alalla toimi Marja Mielikki Ruuni, joka oli syntynyt 1911 Kuopiossa ja tullut
Kanadaan 18.4.1929. Hän työskenteli Murray-ravintolassa päätarjoilijana.251

Myös Urho Kivikoski työskenteli tarjoilijana, mutta myös kirvesmiehenä ja
hovimestarina. Hän oli syntynyt 1914 Haukivuoren Kantolassa ja tullut Kana-
daan 23.6.1930. Hänen vaimonsa oli kotiapulainen.252

Hierojana itsensä elätti Kaarlo Arttur Kiiskinen. Hän oli syntynyt 1892
Karttulassa, mutta muutti Kuopiosta Kanadaan 13.4.1928.  Myös Ida Sofia Vil-
jander, joka oli syntynyt 1877 Kuopiossa ja asunut aiemmin Viipurissa, oli am-
matiltaan hieroja. Hän muutti Kanadaan 3.6.1928.253

Siirtolaisten joukkoon oli eksynyt yksi lääketieteen ylioppilaskin eli Kaarlo
Kilpeläinen. Hän oli syntynyt 1901 Kuopiossa ja muutti Kuopion pitäjän puo-

○ ○ ○ ○ ○ ○

246 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32 ja MG 8 G 62. Vol. 8. File 2.
Registration of Marraiges 1936–61.

247 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1 ja RG 76. C 4683
(MFN). File 651. Part 3. Emigration from Finland 1903–1933.

248 MU 3344. Loyal Finns in Canada: Kirkland Lake. Membership information 1935–1940.
249 MG 28 V 46. Vol. 141. File 9. Minute Book Workers Party of Canada Toronto Finnish

Sections Meetings 1922–1926.
250 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I.
251 MG 28 V 68. Vol. 3. File 18. Membership applications and renewals 1927–32; St. John´s

Lutheran Church Papers. MFN 151. Reel 1. South Porcupine 1935–76 ja MU 4610.26.
Quebec Finns in Montreal.

252 MG 28 V 68. Vol. 4. File 12. Appl. Free membership 1933; MG 8 G 62. Vol. 7. File 1.
Membership applications A nd.; File 24. Birth Certificates 1929–1961.

253 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32 ja MG 28 V 68. Vol. 3. File 18.
Membership applications and renewals 1927–32.
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lelta Kanadaan 2.4.1928. Hän lienee oleskellut Kanadassa vain ohikulku-
matkalla tai kenties hän täydensi opintojaan.254

Petter Päivärinta Joensuusta tuli Kanadaan 1920. Hän oli toiminut Suomessa
poliisina ja joutui sen vuoksi aluksi vaikeuksiin ”punaisilla työmailla”, mutta
hyväksyttiin lopulta joukkoon. Kanadassa tämä 1893 syntynyt mies työskenteli
valajana. Meriltä Kanadaan rantautui puolestaan Johan Väänänen (Wilson),
joka oli syntynyt Kuopiossa 1874.255

Ammateissa näkyi elämän koko kirjo. Esimerkiksi sotkamolainen Matti Ha-
verinen, joka tuli maahan 1929, ilmoitti ammatikseen saarnaaja. Hän oli synty-
nyt 1898. Hän lienee ollut käännytysmatkalla.256

Myös autoteollisuus Fort Williamin ympäristössä työllisti suomalaisia, sa-
moin terästeollisuus. Jotkut suomalaiset menestyivät ”valkokaulusalallakin”.
Esimerkiksi Dunblaneen, Saskatchewaniin, nimitettiin suomalainen rauhan-
tuomari. Port Arthurissa melkein kaikilla autoliikkeillä oli suomalainen myy-
jä257 – tietenkin siksi, että useat suomalaiset tunsivat auton hankkimisen osoitta-
van menestystä elämässä.

Suomalaiset harjoittivat myös laittomia ammatteja. Naiskoiratorpparit eli
salakapakoitsijat olivat vaikutusvaltaisia ja varakkaita. Lestinheitto oli kana-
dansuomalaisessa yhteisössä naisten työtä. Osa myi pulloja tai kotipolttoista
kaduilla, työmailla tai satamissa. Osa myi viinaa kotonaan ja toiset omistivat
hienostuneen salakapakan. Suomalaisia naisia työ kiinnosti, koska se oli itse-
näistä, miehet hyväksyivät sen ja se kannatti taloudellisesti. Monet yrittäjät oli-
vat naimisissa olevia naisia, joilla oli lapsia. Myös lesket ja muut vanhemmat
naiset harrastivat lestinheittoa. Työhön ei tarvittu paljon alkupääomaa ja asiak-
kaita riitti. Myös itäsuomalaisnaisia toimi koiratorppareina. (Tästä on esimerkki
yrittäjien yhteydessä). 1924 Vancouverissa asui eräs Hanna Karjalasta, vanha-
piika, joka asui aluksi sisarensa kanssa, mutta kun sisar muutti Torontoon, Han-
na alkoi myydä viinaa kotonaan. Hän teki myös abortteja. Mentyään naimisiin
Hanna lopetti lestinheiton.258

Koiratorpissa miehet tapasivat toisiaan, joivat ja pelasivat korttia. Port Arthu-
rissa toimi 30 koiratorppaa 1920-luvulla. Naiset kontrolloivat lestinheittoa Van-
couverissa, Winnipegissä, Torontossa ja kaikissa kaivoskaupungeissa Pohjois-
Ontariossa. Usein poliisi tiesi toimista, mutta heidät lahjottiin. Koiratorpissa oli
poliittisten kantojen mukaan omat huoneet ”punikeille”, valkoisille ja IWW:n
kannattajille (anarko-syndikalisteille). Koiratorpat olivat suosittuja, koska niillä
ei ollut varsinaisia aukioloaikoja ja ne olivat auki myös sunnuntaisin. Omistajat
tunsivat asiakkaansa. Kilpailu piti hinnat kohtuullisina. Suomalaisilla klubeilla
oli tavallisesti suomalaiset asiakkaat. Miehet saattoivat tapella keskenään, mut-

○ ○ ○ ○ ○ ○

254 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32 ja Vol. 2. File 1.
255 MG 28 V 46. Vol. 45. File 18. Minute Book Finnish Society of Toronto Education

Committee Meetings 1919–1922 ja MU 3358. Vancouver.
256 MG 28 V 46. Vol. 189. File 8. Sudburyn osaston johtokunnan pöytäkirjat 1932–33.
257 CU 30.3.1922, 21.4.1927 ja 28.4.1927.
258 Lindström-Best, 1986, ss. 261–264.
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ta omistajaa vastaan ei hyökätty. Kirkko ja lehdistö sen sijaan sotivat koira-
torppia vastaan. Miehet tekivät kotipolttoista ja heitä jahdattiin enemmän. Nai-
sia, jotka tuotetta myivät, ei rangaistu. Jos naiset tuomittiin, asiakkaat maksoi-
vat sakot. 1920-luvulla 300 suomalaista naista eli koiratorpilla Kanadassa.259

Toinen pahennusta herättävä ammattikunta olivat prostituoidut. Ilotaloja sa-
nottiin suomalaisten keskuudessa kissataloiksi. Joskus mies myi viinaa ja vai-
mo oli prostituoitu. Miehet johtivat taloja. Jos prostituoitu työskenteli yksin,
hänellä oli yleensä keskitasoa parempi koulutus, hän oli kaunis eikä ollut tottu-
nut ruumiilliseen työhön. Hän asui yksin eikä pitänyt melua itsestään. Nämä
naiset ottivat asiakkaita vastaan kotonaan. Puhtaus oli heidän tavaramerkkinsä.
Suomalaisilotytöt olivat 30–40-vuotiaita (kun muunmaalaiset olivat yleensä
14–25-vuotiaita). He pysyivät kotonaan eivätkä liikkuneet kadulla. Asiakkaat
suojelivat heitä, samoin muu yhteisö. Heidän olemassaolonsa salattiin, jotta
suomalaisten hyvä maine säilyisi.260

Suomalaismiesten rikollisista ammateista ei ole paljon tietoa. Heitä toimi
kuitenkin niin viinan kuin siirtolaistenkin salakuljettajina. Itäsuomalaisten lait-
tomista ammateista ei juuri ole tietoa, mutta kyse voi olla hienotunteisesta
vaikenemisesta.

Monien eri ammattien harjoittaminen lähti yleensä taloudellisesta pakosta.
Varsinkin lama-aikana ei pystynyt valikoimaan työtehtäviä, vaan oli otettava
vastaan kaikki työt, joista vain sai palkkaa. Itäsuomalaisille oli etua pienviljeli-
jätaustasta, sillä he olivat oppineet monia erilaisia käden taitoja, joita voitiin
hyödyntää mitä erilaisimmissa ammateissa. Toisaalta työpaikkojen pysyvyy-
den esteeksi saattoi varsinkin miehillä muodostua kielitaidon puute.

Räätälit, suutarit, parturit, leipurit ja teurastajat sekä kellosepät menestyivät
yleensä hyvin. Osa saattoi palkata muita suomalaisia töihinsä.261

Koska suomalaiset pääsääntöisesti joutuivat työhierarkian alemmille askel-
mille, myös palkka oli tämän mukainen. Hyvinä vuosina rahaa jäi säästöön sen
verran, että pystyttiin hankkimaan oma talo ja ehkä auto tai maatila. Huonoina
aikoina oli hyvä, jos perhe sai edes elantonsa. Kiertelevien työläisten työ oli
satunnaista ja varsinkin sekatyöläisillä työsuhteet vaihtuivat jatkuvasti eikä elä-
ke- tai työttömyysturvaa ollut.

Monet siirtolaiset elivät päivän kerrallaan. He ottivat vastaan sitä työtä, mitä
kulloinkin oli tarjolla. Varsinkin miehet joutuivat työskentelemään satunnaisis-
sa työsuhteissa, erityisesti jos heillä ei ollut ammattia. Niinpä monet joutuivat-
kin tekemään tuttavuutta työttömyyden kanssa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

259 Lindström-Best, 1986, ss. 265–274.
260 Lindström-Best, 1986, ss. 275–281.
261 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 83.
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Mistä leipä työttömälle?

Siirtolaisten työt olivat yleensä luonteeltaan sentyyppisiä, että nousu- ja lasku-
suhdanteet muuttivat niissä tarvitun työvoiman määrää lyhyinäkin ajanjaksoina
huomattavasti. Noususuhdanteen aikana oli mahdollisuus valita työpaikka use-
asta eri vaihtoehdosta, mutta laskukauden sattuessa siirtolainen oli ensimmäise-
nä menettämässä työpaikkansa. Uusi paikka saattoi löytyä vasta sitten, kun ta-
loudelliset suhdanteet kääntyivät jälleen nousuun. Säästöt hupenivat työtä et-
siessä. Työttömät kiertelivät kulkureina eli ”hoopoina” paikkakunnalta toiselle
kerjäten. Naisten ammateissa työvoiman kysyntä oli huomattavasti tasaisem-
paa.

Jo 1920-luvun alun laman aikana vankilat olivat täynnä rahattomia kulkijoi-
ta. Vuoden 1921 maaliskuussa työttömyys Kanadan ammattiyhdistysten jäsen-
ten keskuudessa oli 16 % (vuotta aiemmin vain 4 %). Vancouverin työttömät
koottiin työleirille, joka oli tarkoitettu naimattomille miehille ja jossa vallitsi
sotilaallinen kuri. Vuoteen 1922 tultaessa työttömyys väheni asteittain ja 1923
työttömyys ammattiyhdistysten jäsenten keskuudessa oli enää vain 6 %. Silti
Suomesta kannatti tulla siirtolaiseksi vain raskasta työtä tekevän ja työpaikkaa
ei saanut valikoida, mikäli ei ollut omia varoja ryhtyä yrittäjäksi. 1920 siirto-
laisten maihinnousurahaa korotettiin. Tarkoituksena oli huojentaa työttömyyttä
ja vähentää saapuvien metallityömiesten sekä käsi- ja sekatyöläisten määrää.262

Kaikki työttömät eivät tyytyneet kohtaloonsa. 1921 Torontossa 300 työtöntä
marssi kaupungintalolle vaatimaan työttömyysavustusta. 1922 nälkäiset työläi-
set murtautuivat Sudburyssa ravintoloihin. Toisaalta työttömille järjestettiin
mm. Reginassa soppakeittiöitä hyväntekeväisyyden nimissä.263

Vuoden 1924 lopulla mentiin kohti uutta lamaa. Kaupunkeihin aikovia ei
haluttu päästää maahan lainkaan. Konsuli Rauanheimon mukaan ongelma pa-
lauttamisista olisi poistunut, jos siirtolaisille pakollinen tutkinto olisi pidetty jo
lähtömaassa. Tuolloin noin joka kymmenes pyrkijä käännytettiin takaisin sata-
massa.264  1925 Montrealissa oli jo 30 000 työtöntä. Kiristyvien työolojen vuok-
si siirtolaisuus väheni. Kaikista suomalaisista 1925 muutti vain 1 561 siirtolais-
ta, kun esimerkiksi edellisenä vuonna siirtolaisia oli lähtenyt peräti 6 123 – pie-
nin siirtolaismäärä aikavälillä 1918–1930 tilastoitiin 1919 eli 1 077 siirtolaista.
Kuopion läänistä muutti 1925 vain 59 ihmistä Kanadaan, kun taas 1923 heitä oli
peräti 567. Mikkelin läänistä lähti siirtolaiseksi 1925 vain 30 ihmistä, kun heitä
oli 1923 ollut 253. Kainuulaisia muutti 1925 vain 13, mikä oli tutkimus-
aikavälin pienin vuosimäärä. Enimmillään heitä oli vuositasolla 146 (1923).265

Viranomaiset ja erilaiset järjestöt yrittivät lievittää työttömien ahdinkoa. Suo-
men pääkonsulinvirastosta jaettiin 1927 nälkäisille suomalaisille ruokalippuja.

○ ○ ○ ○ ○ ○

262 CU 2.12.1920, 21.4.1921, 1.12.1921, 20.3.1924, 26.4.1923 ja 9.12.1920.
263 CU 28.4.1921, 11.5.1922, 10.11.1921; Vapaus 1.4.1922 ja 7.1.1926.
264 Rauanheimon raportti. Työolot Canadassa ja siirtolaisuus. 27.12.1924.
265 CU 13.11.1924, 5.2.1925; vrt. Kuopion läänin passiluettelot 1918–1930, Mikkelin läänin

passiluettelot 1918–1930 ja Oulun läänin passiluettelot 1918–1930.
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Esimerkiksi Vihtori Holopainen, joka oli syntynyt 1891 Kuopiossa ja tullut
Kanadaan 1923 sai ilmaisia aterioita siirtolaiskodissa Montrealissa konsulaatin
suosituksesta. Oikeutta yleiseen avustukseen Kanadassa ei saanut ellei ollut asunut
maassa vähintään viisi vuotta ja ollut yhdessä asuinpaikassa kirjoilla vuoden.266

Vielä suurta lamaa edeltävänä vuonna Baltian Amerikan linja toimitti sata
suomalaista töihin rakennuksille Dalhousiehen. Sen sijaan Brittiläisessä Ko-
lumbiassa työolot huononivat nopeasti, koska vehnäsato oli heikko, joten
maataloustyöläisiä ei tarvittu.267

Suuren laman koittaessa 1930 perinteiset siirtolaisalat eivät aluksi kärsineet
suuresti, mutta muilta aloilta työttömäksi jääneet valtasivat siirtolaisten työpai-
kat. Esimerkiksi Quebecin maakuntahallitus määräsi, ettei töihin saanut ottaa
siirtolaisia, jos oman maakunnan väkeä oli tarjolla. Myös Torontossa miesten
työnsaanti oli miltei mahdotonta 1930.268

1930 Kanadaan ei päästetty työmiehiä edes maanviljelijöiksi, paitsi brittejä.
Jonkin verran siirtolaisia pääsi viljelemään omaa maata. Muuttokielto koski
myös naisia. Säädökset oli tehty työttömyyden ehkäisemiseksi.269

Port Arthurissa metsätöitä oli vähemmän kuin aiemmin, mutta paperitehtaat
olivat vielä täydessä käynnissä. Satamatöitä oli, mutta uittotöitä taas ei. Rauta-
ja autoteille otettiin lisää työväkeä, myös rakennustyöt elpyivät. Brittiläisessä
Kolumbiassa tukkityömaat olivat seisauksissa. Varsinkin Suomen ruotsinkieli-
set kärsivät tästä ja palasivat Suomeen. Sudburyssa oli vielä rakennustöitä. Kai-
vostyöt kärsivät osakkeiden hinnan laskusta. 1930 Nova Scotian hiilikaivokset
suljettiin melkein kokonaan, minkä seurauksena 10 000 miestä jäi työttömäk-
si.270 Myös naisten työnsaanti saattoi huonontua, kun palvelusväkeä supistettiin.271

1930-luvulla työttömien oli luotettava töihinottotoimistojen palveluksiin.
Hallituksen toimiston lisäksi toimi yksityisiä toimistoja. Esimerkiksi pelkästään
Ontariossa toimi 12 toimistoa.272

Kaikki eivät saaneet edes tilapäistä työtä. Alle viisi vuotta maassa olleita alet-
tiin karkottaa mm. Reginassa, Saskatchewanissa, 1930. Seuraavana vuonna
Kanadassa oli virallisesti 962 763 työtöntä. Edellisenä vuonna työttömien mää-
rä oli ylittänyt miljoonan rajan.273 Siirtolaiset eivät liene luvuissa täysilukuisina
mukana, koska he eivät ilmoittautuneet viranomaisille karkotusten pelossa.

1931 suomalaisilla työttömillä oli ”jungelikänki” eli leiri mm. St.Lawrence-
joen varrella Montrealissa. He nukkuivat jokitörmään kaivetuissa, vanhalla
kattohuovalla päällystetyissä komeroissa.274

○ ○ ○ ○ ○ ○

266 Rauanheimon raportti 19.4.1927; MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–
32.

267 Rauanheimon raportit. Työolot Kanadassa 11.9.1929; Työolot British Columbiassa
27.8.1929.

268 Rauanheimon raportti 1.11.1930 ja Suomen varakonsuli Saarimäen raportti 3.7.1930.
269 Rauanheimon raportti. Kanadan uudet siirtolaismääräykset 22.8.1930.
270 CU 26.11.1931; Vapaus 6.12.1930 ja 22.12.1930.
271 Konsuli Korte. Port Arthur 2.7.1930 ja Rauanheimon raportti. Työolot Kanadassa 4.3.1930.
272 Jalava, 1983, s. 27.
273 Vapaus 6.12.1930, 22.12.1930; CU 8.1.1931.
274 CU 9.4.1931 ja 27.8.1931.
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Työttömiä rekisteröitiin työttömyystöitä varten. Esimerkiksi Manitoban hal-
litus toimitti talveksi rakennustöitä. Montrealissa yli 16 000 työtöntä sai töitä 1–
2 päivänä viikossa hallituksen toimesta. Länsimaakunnat kärsivät pahimmasta
työttömyydestä ja ne anoivat Ottawasta työttömyysavustusta.275

Eniten työttömyys koetteli maahan vastasaapuneita siirtolaisia, jotka eivät
olleet onnistuneet löytämään vakituista työpaikkaa. Esimerkiksi kolmestatoista
itäsuomalaisesta työttömästä kuusi oli muuttanut Kanadaan vasta 1929 tai
1930, lisäksi kahden tarkkaa muuttovuotta ei ole tiedossa. Suomalaisten työttö-
myys koetteli kipeimmin kierteleviä työläisiä.

Helmikuussa 1931 karkotettiin 13 suomalaista, joista kuusi miestä ilmeisesti
työttömiä (public charge). Maaliskuussa 1931, karkotettiin 13 suomalaista,
joista viisi työtöntä miestä. Huhtikuussa 1931, karkotettiin 27 suomalaista, jois-
ta seitsemän työtöntä miestä, kolme naista ja neljä lasta. Toukokuussa 1931 kar-
kotettiin 27 suomalaista, joista 13 työtöntä miestä, yksi nainen ja yksi lapsi.
Perhe ilmeisesti seurasi karkotettua miestä. Vuosina 1930–31 karkotettiin 95
suomalaista, joista 12 miestä ja kolme naista työttömyyden takia.276

Suomalaiset karkotettiin herkemmin, jos he hakivat yhteisön avustuksia kuin
esimerkiksi ruotsalaiset. “Public charge” eli julkinen rasite- pykälän perusteella
karkotetuilla suomalaisilla oli keskimäärin 33 dollarin edestä saatuja avustuk-
sia. Vastaava luku ruotsalaisten kohdalla oli peräti 510 dollaria.277

Suomalaisten karkotukset olivat kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Yleensä
suomalaiset joko muuttivat vapaaehtoisesti takaisin Suomeen tai vaihtoehtoi-
sesti Neuvosto-Karjalaan tai yksinkertaisesti keinottelivat jotenkin hengissä la-
man yli vaimon työpaikan turvin tai nälkävyötä kiristämällä.

Ammattiyhdistystoiminta voi koitua työn kannalta kohtalokkaaksi. Esimer-
kiksi eräs jugoslavialainen oli mennyt lakkokokoukseen, minkä vuoksi hänet
oli pantu mustalle listalle ja näin pois töistä. Hänelle ei koskaan enää luvattu
töitä samasta yhtiöstä. Froodistakin vähennettiin miehiä Sudburyssa lokakuus-
sa 1930.278

On siis aivan selvää, etteivät itäsuomalaiset siirtolaiset voineet välttyä työttö-
myydeltä. Se kosketti eri aloilla työskennelleitä eri tavoin ja joitakin ammatti-
ryhmiä ei juuri lainkaan.

Pahin ammatti työttömyyden osalta oli kaivosala. Peräti 13 % sen ammatin
harjoittajista joutui kokemaan ainakin kausittaista työttömyyttä. Ala seurasi
maailmanmarkkinoiden heilahteluita. Toiseksi alttein ala oli rakennustyö – sen
harjoittajista joka kymmenes koki työttömyyden. Rakennustyökin oli suhdan-
teista riippuvaista ja myös talvikausi hiljentyneine rakennustyömaineen aiheutti
tilapäistä työttömyyttä.

Myös metsätöissä olleista kuusi prosenttia joutui työttömiksi. Tällä alalla
työttömyys oli kaikkein eniten kausiluonteista. Metsätöitähän tehtiin nimen-
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275 CU 26.9.1929, 24.7.1930, 9.4.1931 ja 27.8.1931.
276 RG 26. Immigration Branch. Vol. 16. Fiscal Year Statement 1931.
277 Roberts, 1988, s. 190.
278 Mauno X:n kirjeet vaimolleen Kainuuseen v. 1930.
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omaan talvisin ja keväisin. Pula-aikana puiden menekki romahti ja työttömyys
muuttui pysyvämmäksi. Käsityöläiset ja muiden ammattien harjoittajat olivat
satunnaisesti työttöminä. Sen sijaan yksikään metsästäjä, kalastaja, palvelija tai
yrittäjä ei joutunut työttömäksi (ja vain yksi maanviljelijä). Alkutuotanto oli siis
enemmän omavaraista, joten se ei riippunut niin paljon markkinoista. Palvelija-
naiset taas näyttävät työskennelleen sellaisissa perheissä, joita lama ei kaatanut
ja näin he saivat pitää työpaikkansa. Suomalaisyrittäjät taas palvelivat sellaisilla
aloilla, joiden menestys ei ollut riippuvainen suhdanteista. Ilmeisesti myös
rahoituspohja ei ollut laina-, vaan säästöpainotteinen. Heillä ei ollut paljon työ-
voimaa, vaan puuttuva rahaosuus supistettiin omasta tai perheen palkasta.

Todennäköisesti työttömien määrä oli suurempi kuin näiden virallisten tieto-
jen nojalla voi päätellä. Työttömyys oli kuitenkin hävettävä asia, jota ei kerrottu
haastatteluissa tai elämäkerroissa. Työttömät joutuivat todella päivänvaloon
vasta, jos he kiinnittivät viranomaisten huomiota joko joutumalla turvautumaan
hätäapuun tai järjestäytymällä työttömien yhdistyksiin.

Yhteensä noin kolme prosenttia itäsuomalaisista joutui varmuudella kohtaa-
maan työttömyyden ja suurin osa heistä 1930-luvun pula-aikana. Erot eri lääni-
en kohdalla ovat varsin pienet: Kuopion lääni 3 % ja Kainuu sekä Mikkelin lää-
ni 4 %. Kainuulaisten osuutta nostaa heidän painottumisensa suhdanneherk-
kään kaivostyöhön. Mikkelin läänistä muuttaneet taas olivat tavallista useam-
min rakennustöissä, mikä sekin oli suhdanteiden heilahteluille varsin herkkää.

Itäsuomalaisista työttömistä löytyy joitakin esimerkkejä, kuten lapinlahte-
lainen maanviljelijä Antti Kokkonen, joka oli tullut Kanadaan 10.10.1923 ja oli
ollut työttömänä 24 kuukautta 9.3.1933 mennessä. Myös Pielisensuusta muut-
tanut Kalle Nikolai Närhi, joka tuli Kanadaan 1.6.1929 ja työskenteli aluksi
metsäalalla, joutui työttömäksi 1933. Vuosi 1933 näyttää olleen itäsuomalai-
sille erityisen huono. Esimerkiksi karttulalainen Taavetti Pakarinen, joka tuli
Kanadaan 25.5.1929 ja työskenteli metsätalouden parissa, oli joutunut olemaan
työttömänä kymmenen kuukautta 19.3.1933 mennessä.279

Kaivosalalla voi kestää hyvinkin pitkään ennen kuin pääsi uudestaan töihin.
Esimerkiksi juvalainen Arvi Teodor Pulkkinen, joka tuli Kanadaan 7.6.1930 ja
aluksi työskenteli sahalla ja sen jälkeen hakeutui metsätöihin, joutui työttömäk-
si 1932. Hän hakeutui työttömien yhteyteen, jossa 300 miestä majaili ns. junke-
likänkissä. Miehet salamatkustivat 1.5.1932 tavaravaunuissa keskelle metsää
45 mailia Cochranesta. Sieltä hän käveli 35 mailia sahalle töihin. Kaiken kaik-
kiaan kesti kaksi vuotta ennen kuin Arvi pääsi kaivoksiin töihin – hän pyydysti
jäniksiä ruuakseen ja kaivosmiehet toivat ruokaa ja kahvia. Lopulta hän meni
epätoivoissaan yhtiölle katkaisemaan polttopuita pelkällä ruokapalkalla.280

Osa työttömistä pyrki välttämään yhteiskunnan avun saamista, kuten esimer-
kiksi juvalainen Toivo Luukonen, joka tuli Kanadaan 1927. Vuodesta 1931 läh-
tien hän oli 18 kuukautta työttömänä, mutta ei mennyt ”soppalainiin”, koska
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279 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32; Vol. 3. File 5; Vol. 2. File 8;
MG 28 V 68. Vol. 3. File 18. Membership applications.

280 Haastattelu, Pulkkinen, Arvi, 1992.
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hänellä oli pankissa rahaa. Hän kävi Torontossa piittaamalla eli salakyydillä ju-
nassa. 1933 hän lopulta pääsi Sudburyn Incoon töihin. Hän oli ennen työttö-
mäksi joutumistaan töissä Copper Cliffin sulimorakennuksilla ja Froodin
kaivoksilla rakentamassa.281

Kirvesmiehetkin tekivät tuttavuutta työttömyyden kanssa. Esimerkiksi rauta-
lampilainen Juho Pakarinen, joka tuli Kanadaan 1924 ja oli töissä patoraken-
nustyömaalla, joutui työttömäksi kahdeksi vuodeksi (ja oli edelleen työttömänä
9.3.1933). Myös lapinlahtelainen kirvesmies Eeti Tuppurainen, joka tuli Kana-
daan 1923, joutui työttömäksi 1933.282

Mauno X Kainuusta joutui myös kokemaan työttömyyden. 1930 hän kertoi
kirjeessään, että kansalaisiltamme on luotto hävinnyt ”ruokatalotkin ilmoittele-
vat lehdissä saamisiaan nimeämällä henkilöt”. Tämä lienee johtunut työn puut-
teesta, jolloin maksut jäivät maksamatta. Huhtikuussa Sudburyssa tiedettiin
kertoa kurjuuskuvia Torontosta (kertojana oli eräs puolalainen). ”Parhaassa iäs-
sä olevilla miehillä on kaatopaikalta pikattu naisten päällyskenkä toisessa ja
oma repale toisessa jalassa tahi pelkät ohuet riekaleet päällään talvikylmässä.”
Mauno sai tuttavaltaan kirjeen Montrealista, jossa tämä valitti, ettei ole saanut
töitä. Sudburyssakin oli talven jälkeen paljon ”raitin mittaajia”. Kesäkuussa
1930 tilanne huononi entisestään. Creightonista, jossa Mauno oli ensimmäisellä
Kanadan matkallaan töissä, pantiin pois 400 miestä ja Froodissa, jossa Mauno
oli nyt töissä, vähennettiin työpäiviä. Työttömyys aiheutti kaikenlaisia lieveil-
miöitä. Muuan suomalainen oli mennyt lääkäriin saadakseen todistuksen
mielenvikaisuudestaan, että saisi ilmaisen kyydin Suomeen. Moni muukin olisi
tullut kiireen kaupalla pois, jos olisi päässyt eli jos rahat olisivat riittäneet koti-
matkaan. Marraskuussa vähennettiin 800 miestä – 400–500 Froodista ja loput
Cliffistä, Creightonista ja Conistonista; kaikki olivat INCO:n miehiä. ”Monen
perheellisen naama meni vakavaksi, ovat rakentaneet haussejaan ja ovat
veloissa, ilmassa tyytymättömyyden käryä työttömyyden vuoksi ja kaupunki
varustautunut levottomuuksiin lisäämällä poliisivoimiaan”.283

Marraskuussa Maunokin joutui työttömäksi. Hän kirjoitti vaimolleen, että
”jos olisi matkaraha tulisin luoksesi kiireen kaupalla”. Uutta työtä ei saanut, el-
lei ollut aivan erinomainen onni. ”Poikia oli mennyt pohjoiseen toisille maini-
perukoille saamatta käsivarsiaan kaupaksi mihinkään”, osa tuli takaisinkin;
metsätöitä ei ollut, ”sama meni minne meni”. Maunolla ei ollut rahaa matkustel-
la työtä etsimässä.

Vuoden 1930 lopulla työttömiä karkotettiin maasta ja maan kansalaisten ja
ulkomaalaisten siirtolaisten välille syntyi riitaa  työpaikoista. Kansalaiset olivat
tietenkin etusijalla töihin otettaessa ja vallankin kaupungeissa suuret joukot ul-
komaalaisia kärsivät nälkää ja vihaa. Vuoden 1931 alussa Sudburyssa osa sai
lähtökäskyn Froodista, Creighton- ja Levack-kaivokset pysäytettiin samoin
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281 MHSOP. Luukonen, Toivo, Sept. 2, 1977, int. L. Sillanpää.
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Conistonin sulimo. Nälkäiset työttömät kävelivät kuin varjot hoippuen; suu-
remmissa kaupungeissa oli sattunut nälkäkuolemiakin, pienillä farmeillakin
nähtiin nälkää. Maaliskuussa 1931 Erkki X kirjoitti Montrealista Maunolle, että
siellä vallitsi suuri työttömyys.

Long Lakella, Sudburya ympäröivällä maaseudulla, oli elokuussa 1931 tu-
hansia miehiä mustikoita poimimassa päivittäin noin dollarin ja 25 centin edes-
tä. Saalinsa he kiikuttivat 15 kilometrin päähän kaupunkiin. Elokuussa 1931
siirtolaisiin alettiin soveltaa uusia poikkeuslakeja, joilla työtä annettiin vain
maan kansalaisille ja perheellisille. Ne, joilla perhe oli muualla olivat ”singeli-
miehen” asemassa. Suomalaisista jotkut menivät Ukrainaan, toiset Karjalaan.
Yhtiöllä oli joukossa urkkijoita sosialististen ainesten löytämiseksi, ”parasta te-
keytyä tyhmäksi”; arveli Mauno.

Helmikuussa 1932 Sudburyssa miehiä vähennettiin INCO:sta eikä sinne otet-
tu yli 40-vuotiaita enää työhön. Mauno ”piittasi” työn perässä 200 kilometrin
päähän pohjoiseen uudelle kulta-alueelle, mutta ei saanut töitä. Mauno jatkoi
entisessä työpaikassaan, vaikka hänet uhattiinkin laittaa pois, kun timperi eli
puutyökalu putosi jalkapöydälle ja hänen piti käydä lääkärissä.

Toukokuussa 1932 Sudburyssa odotettiin kaivoksen ”toppaamista” milloin
tahansa, ”tullessani siellä oli työssä viidettätuhatta miestä, nyt herroineen noin
500 – jokaista kolmea työmiestä kohti yksi herra”. Mauno sai potkut 23.9.1932
ja epäili kommunistisen työnjohtajan olevan potkujen takana. Potkut olivat vain
väliaikaiset, sillä hän sai työnsä takaisin jo 27.9. Lokakuussa 1932 Mauno jou-
tui työvoiman vähentämisen kautta työstä pois, ”kommunistiset työtoverini
ryhtyivät joka suunnalta joukolla syömään, lappuun pistetty not competent – ei
ole riittävä”. Näin taloudellinen ahdinko kärjisti myös poliittisia ristiriitoja.

Kultamainit ”runnasivat”, mutta Mauno ei tuntemattomana uskaltanut mennä
sinne, sillä monet olivat menneet ja tulleet tyhjin toimin pois. Aikansa kuluksi
Mauno oli erään kuhmolaisen luona Quaritzissa palkatonta työtä tekemässä
marraskuussa 1932. Joulukuussa 1932 heitä oli kuusi suomalaista kolme päivää
töissä metsässä, mutta kun työmaalle tuli ranskalaisia jo edellisinä talvina ollei-
ta ”saimme lähteä”. Mauno sai vuoden 1933 alussa töitä kahdeksi kuukaudeksi,
”jos ei ole työssä niin kukaan ei enää tunnekaan” ja ”paikkakunnan ainoassa
työmaassa suomalaiset syövät toisiaan myötäänsä”. Maunon tehtävänä oli luo-
da ”karia” hevosen rekeen ja porata käsin. Mauno matkusteli työn perässä
Sudburyssa ja South Porcupinessa. Hän pyrki syyskuussa 1933 rahatonna jopa
piittaamaan tavarajuniin, mutta poliisit ajoivat niistä salamatkustajat aina pois.

Tionagasta lokakuussa 1933 lähetetyssä kirjeessään Mauno kertoi, että nuo-
rista miehistä toiset ovat harhailleet 3–4 vuotta yhtään työpäivää tekemättä.
Maunon vaimo kertoi kirjeessään vuoden 1933 lopulla, että Kainuuseen oli tul-
lut kyydillä Kanadasta miehiä perheittensä luo, ”se ei ole nykyisin häpeä, vaan
ajan kohtalo”.

Joulukuussa 1933 metsäkämpällä työtätekevien joukossa oli high schoolin
käyneitä “kielisiä” englantilaisia, koska parempaa työtä ei ollut. Sieltäkin Mau-
no joutui pois jo tammikuussa ja suuntasi sen jälkeen Manitobaan, Bissetin
kaivokseen. Sen työmaan Mauno menetti elokuussa 1934 ”akkojen takia, jotka
olivat käyneet valittamassa, ettei heidän turvallisuutensa ole taattu”.
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Winnipegissä elokuussa 1935 pienimmilläkin asemilla seisoi 20 miestä odot-
tamassa työtä ja suuremmissa paikoissa satoja. Maunokin oli taas toista kuu-
kautta työstä pois, kun maini ”toppasi”. Vuoden lopulla Mauno palasi Suo-
meen.284

Monen itäsuomalaisen vaurastumisunelmat tuhosi 1930-luvun lamakausi.
Jotkut jäivät Kanadaan tavallaan loukkuun, kun heillä ei ollut varaa palata Suo-
meen ja konsulinkyydillä Suomeen palaaminen oli häpeällistä siirtolaisten mie-
lestä. Siirtolaiset eivät myöskään halunneet palata kotiin köyhempinä kuin mat-
kalle lähtivät. Niin vaihtoehdoiksi jäivät selviytyminen ”kädestä suuhun”-me-
netelmällä Kanadassa tai jos vakaumus sen salli, muutto Neuvostoliittoon.

Palkkaansa tyytymättömät ja tulevaisuudestaan epävarmat siirtolaiset näki-
vät sosialismissa ratkaisun ongelmiinsa. Työläisten ammattilain järjestämiseen
keskittynyt American Federation of Labour (AFL) ja sen kanadalainen jaosto,
Trades and Labour Congress (TLC) eivät kiinnittäneet huomiota joukkotuotan-
toteollisuuden työoloihin. Työnantajat luonnollisesti vastustivat järjestäytymis-
tä.285

Canadan Suomalainen Sosialisti Järjestö (FSOC) – vuodesta 1923 Canadan
Suomalainen Järjestö (FOC) – perustettiin 1911. Vuoteen 1921 mennessä sillä
oli lähes 50 paikallisjärjestöä. Sen tarkoituksena oli sulattaa Kanadan suomea-
puhuvaa kansaa syntyperäiseen asujaimistoon (koska Kanadan kansalaisuudes-
ta oli hyötyä) opettamalla englantia ja levittämällä tietoa Kanadasta. Yhtenä
puhetorvena tässä oli oma lehti Vapaus. Lamakauteen mennessä FOCilla oli yli
sata paikallisosastoa. Sen johtajat organisoivat ammattiliittoja, johtivat lakkoja
ja osallistuivat mielenosoituksiin.286

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen FOC alkoi etsiä kanadalaista vasem-
mistopuoluetta, johon se voisi liittyä suomenkielisenä alajärjestönä. Siitä tuli
vapaaehtoinen One Big Unionin kannatusjärjestö. OBU oli perustettu 1919
protestiksi suurinta ammattiyhdistysliittoa TLCtä vastaan, jota Länsi-Kanadan
radikaalit työläiset pitivät liian konservatiivisena. OBUn kannattajien pääjouk-
ko tuli ammattitaidottomista työläisistä, varsinkin kaivos-, metalli-, rakennus ja
metsäteollisuudesta.287

1922 perustettiin Kanadaan The Workers Party of Canada (vuodesta 1923
The Communist Party of Canada). FOCin johtajat päättivät hylätä tehottomaksi
osoittautuneen OBUn ja liittyä kommunistipuolueeseen. 1931 CPChen kuului
alle 5 000 jäsentä, joista suomalaisia 3 000, ukrainalaisia 800, juutalaisia 400 ja
brittiläistä alkuperää olevia 200. Noin joka kymmenes kanadansuomalainen
kuului FOCiin. 1930-luvun alussa se menetti aktiivisia kannattajiaan Neuvosto-
Karjalaan.288 Suomalaisten aktiivisuus sosialistiliikkeessä selittyy osittain luku-
taidolla. Lukutaitoisen siirtolaisryhmän piirissä aatteen levittäminen oli paljon
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helpompaa kuin lukutaidottoman, joita Itä- ja Etelä-Euroopasta muuttaneet siir-
tolaiset usein olivat.289

FOCissa toimi myös naisia. Palvelijatarryhmiä perustettiin Torontoon, Sud-
buryyn, Sault Ste Mariehen, Port Arthuriin ja Timminsiin. Niiden jäsenmäärä
jäi kuitenkin pieneksi, vain 200 jäseneen. Palvelijat olivat varsin liikkuvaa vä-
keä, joten heidän oli hankalaa sitoutua kovin pitkäksi aikaa mihinkään liikkee-
seen.290

Laman aikana poliittinen aktiivisuus lisääntyi, kun työttömät siirtolaiset al-
koivat korottaa ääntään. Kanadan hallitus pelkäsi ”punaista vaaraa” ja vastasi
suomalaisradikalismiin sensuurilla, maastakarkoituksilla ja estämällä suoma-
laisten pääsyn maahan. Suomalaiset olivat myös yhtiöiden mustilla listoilla.291

Syndikalisteja edustivat OBU292 ja The Industrial Workers of the World.
IWW oli perustettu 1905 koordinoimaan toimintaa ammattiyhdistysrintamalla.
Siitä oli pian tullut anarko-syndikalismiin taipuvainen liike, jonka iskulauseita
olivat ”suora toiminta”, ”sabotaasi” ja ”yleislakko”. Sen tavoitteena oli saattaa
tehtaat ja samalla koko yhteiskunta työväestön kontrollin alaisuuteen.293 OBU
alkoi hajota 1920-luvun alussa, jolloin mm. FOC hylkäsi sen. Yhdysvalloista
johdetulla IWWllä oli vahva asema varsinkin metsäkämpillä. Sitä vainosivat
sekä kapitalistit että vanhoilliset ammattiyhdistysliikkeet.294 Sitä mukaa kun
OBU menetti otettaan, ammattiyhdistysliikkeen kannattajat siirtyivät IWWn
leiriin. Koska siirtolaisuus Yhdysvaltoihin suurisuuntaisena muuttoliikkeenä on
ajallisesti vanhempaa, suomalaiset ovat siellä järjestäytyneet aiemmin ja myös
alkaneet ottaa osaa yhteiskunnalliseen toimintaan varhaisemmassa vaiheessa.295

Vilkas muuttoliike maiden välillä on myös aiheuttanut sen, että suomalaiset
ovat saattaneet toimia molemmissa maissa samantyyppisessä yhdistystoimin-
nassa. Lisäksi erilaisilla siirtolaisten yhdistyksillä on ollut vilkasta yhteistoi-
mintaa valtionrajan yli.296

Suomalaiset harrastivat myös pienimuotoista, paikallista yhdistystoimintaa.
Kaivosyhteisöissä organisoitiin keskinäistä apua. Tarkoituksena oli turvata
kunniallinen hautaus tapaturmien uhreille ja auttaa uhrin perhettä.297

Myös itäsuomalaiset joutuivat mukaan politiikan pyörteisiin. Kirkollisesti
suuntautuneet suomalaiset valittivat joutuvansa punaisten vainon kohteeksi ja
päinvastoin. Mauno X kertoi kuinka Beech Streetillä entisessä majapaikassa
entiset asuintoverit huomasivat Canadan Uutisista ilmoituksen seurakuntaan
liittymisestä, sen jälkeen ”työmiehetkin olivat tulleet niin viisaiksi, etteivät sa-
noneet, jos joku sai työtä tietoonsa”.298
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Janne Voutilainen oli metsätyöläisten ammattiliiton mies; hän oli kotoisin
Varpaisjärveltä. Voutilainen sai surmansa hämärissä olosuhteissa Onion Laken
lähellä. Vasemmistosuomalaiset uskovat yhä, että hänet surmattiin. Oikeisto-
suomalaiset ovat tapaturmateorian kannalla. Hänen tiedettiin olleen värväämäs-
sä miehiä liittoon oikeistosuuntautuneella kämpällä.299 Yleensä Tarmolan
maanviljelysyhdyskunnan jäsenet kuuluivat vasemmistojärjestöön ja heillä oli
oma paikallisyhdistyksensä.

Naisten aktiivisuus ammattiyhdistysliikkeessä oli itäsuomalaisten osalla mel-
ko vähäistä osuustoimintaa lukuun ottamatta. Kuitenkin joitakin organisoijia
heidänkin parissaan oli. Esimerkiksi Martta Tamminen Sulkavan Heikkurilasta
toimi perustavana jäsenenä piikojen yhdistyksessä Torontossa. Hän kuoli
6.6.1966.300

Itäsuomalaisia toimi siis sekä sosialistiseen ideologiaan myönteisesti että
kielteisesti asennoituvien piirissä. Välissä oli aina myös niitä, jotka koettivat
säilyttää puolueettomuutensa, mutta yleensä joutuivat kärsimään ennakkoluu-
loista molempien ääripäiden taholta.

Karjalan Autonominen Sosialistinen Neuvostotasavalta tarvitsi työläisiä ra-
kentamaan teollisuuttaan ja tekemään siitä näyteikkunan Naapuri-Suomelle.
Neuvosto-Karjalan johtaja Edvard Gylling halusi suomeapuhuvia ja lähetti kut-
suja myös Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Yli 2 000 kanadansuomalaista seurasi
kutsua. CPC pelkäsi voimiensa ehtyvän muuton myötä. Lähtöön myötävaikutti
myös se, että Neuvosto-Karjalassa pärjäsi Suomen kielellä. Lähdön voi aiheut-
taa myös pelko karkotuksesta (Kanadasta Suomeen). Laman aikana työn saami-
nen Karjalasta houkutteli. Varoittavia ääniä kuului lähinnä Vapaan Sanan piiris-
tä. Peräti 5,23 % kanadansuomalaisista muutti Karjalaan (2 295 henkilöä);
1920-luvulla tulleista jopa 9,84 %. Muuttajat olivat FOCin jäseniä, jotka muut-
tivat vuosina 1930-35 Soviet Karelian Technical Aidin välittäminä. Järjestö pe-
rustettiin New Yorkissa 1931. Noin joka viides muuttanut tuli takaisin Kana-
daan tai pakeni Suomeen.301

FOC heikkeni selvästi muuton seurauksena. Monet Karjalaan muuttaneet
joutuivat vainon kohteeksi. Sudburysta muuttajia lähti 78 eli 5,7 % suomalaisis-
ta. Sudburyssa oli 1 374 suomalaista 1931. FOCissa oli 2 500 jäsentä, joista
Sudburyn paikallisosastossa 206. Näin ollen isku oli raskas. Noin 400–500
palaajaa siirtyi FOCin oppositioon. ”Suomalaisten proletariaattien ei ollut hyvä
missään, koska he eivät sopeutuneet”.302

Karjala kutsui myös itäsuomalaisia. Esimerkiksi Martti Heikki Gröhn Lipe-
ristä muutti Vancouverista Neuvosto-Karjalaan, mutta palasi takaisin vuoteen
1933 mennessä. Petter Juhana Kupiainen Kesälahdelta muutti Montrealista
Neuvosto-Karjalaan, mutta hän tuli myös takaisin Kanadaan vuoteen 1933
mennessä. Hän oli ammatiltaan maanviljelijä.303

○ ○ ○ ○ ○ ○

299 Haastattelu Lyyti Väänänen, Tarmola, April 27, 1992. Haast. Jorma Halonen.
300 MG 28 V 46. Vol. 28. File 12. Funeral analogies etc 1959–1961.
301 Jalava, 1983, ss. 231–237 ja 245.
302 Ibid.
303 MG 28 V 46. Vol. 13. File 25. FOC-Organizers 1933–35.
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Hiskias Brynolf Poutiainen Kuopiosta tuli Kanadaan 1923 ja muutti vaimoi-
neen Sudburysta Neuvosto-Karjalaan, mutta hänkin tuli muutaman vuoden ku-
luttua takaisin Kanadaan. Ammatiltaan hän oli sorvari. Viljam Elo muutti Sää-
mingistä 1925 Kanadaan ja oli sittemmin muuttanut Windsorista Neuvosto-
Karjalaan ja hänkin tullut sieltä pois vuoteen 1933 mennessä. Ammatiltaan hän
oli työläinen.304

Martti Eusebius Pekkala Kajaanista tuli Kanadaan 1928 ja siirtyi Port Arthu-
rista siirtolaiskotiin 13.6.1930. Hänkin kävi Neuvosto-Karjalassa ja palasi ta-
kaisin Torontoon työläiseksi.305 Ehkä hän pyrki käyttämään matkaa helpotus-
keinona laman ahdistusta ja työttömyyttä vastaan.

Eino Johannes Pynnönen Kangasniemeltä tuli Kanadaan 1928 ja työskenteli
Levackissa, Frood Minessa INCOn palveluksessa. Hänet hyväksyttiin 24.2.1929
jäseneksi Levackin sosialistiosastoon, mistä hän siirtyi 4.11.1930 Sudburyn
osastoon. Hän pääsi Neuvosto-Karjalaan lähtevien joukkoon 24.8.1931. An-
selm Kukko, Kaministiquiassa metsätöitä tehnyt entinen puumalalainen, muutti
Port Arthurista Neuvosto-Karjalaan syyskuussa 1930.306

Muutto Karjalaan ilmeisesti toimi jonkinlaisena lamalääkkeenä. Kun kuul-
tiin, että Neuvostoliitossa oli työtä tarjolla, ja Kanadasta se näytti 1930-luvun
alussa täysin loppuneen, ei ole ihme, että jotkut liittyivät kommunisteihin pel-
kästään päästäkseen Karjalaan töihin. Tosin kaikki eivät kestäneet edessään
avautunutta näkyä. Esimerkiksi inkeriläissyntyinen toimittaja Rudolf Sykiäinen
kertoo muistelmissaan ”...eräskin tavattoman siisti poika kertoi ylimielisesti,
että hänen isänsä oli ollut amerikoissa taksinkuljettaja ja he olivat ”uiskennel-
leet hajuvedessä ja puuterissa”, mutta nyt he olivat joutuneet näin alkeellisiin
oloihin. Ainakin hän muutti perheineen takaisin Yhdysvaltoihin.”307

Tutkimusaineiston valossa näyttää siltä, että suurin osa itäsuomalaisista vain
kävi Neuvosto-Karjalassa. Paluuseen vaikuttivat monet tekijät: yleinen viihty-
mättömyys Neuvostoliitossa, poliittiset erimielisyydet tai pettymys taloudelli-
siin oloihin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

304 Ibid.
305 Ibid.
306 MG 28 V 46, Vol. 52. File 19. Minute Book. Sudbury FOC Local General Meetings 1930–

1936. Johtok. Ptk. 24.8.1931; Vol. 189. File 8. Sudburyn osaston johtok. Ptk. 1932–1933,
19.5.1932; RG 18 Records of the Royal Canadian Mounted Police. Manitoba District
4.9.1930 to the Officer Commanding ja MG 8. Bay Street Project I Box 4. Folders 4,6.
Correspond. And Reports on Finnish Immigr., 1899–1930.

307 Sykiäinen, 2000, s. 29.
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   Työ määrää asuinpaikan

Asuinpaikan valinnan perusteita valaisee tutkimus, jossa haastateltiin 56 Suo-
mesta muuttanutta Thunder Bayssa asuvaa suomalaista. Vuosina 1902–1958
muuttaneista suomalaisista Thunder Bayn valitsi asuma-alueekseen yksi siksi,
että sen ilmasto-olot muistuttivat Suomea; 16 siksi, että siellä oli töitä saatavilla,
15 siksi, että siellä oli suomalainen yhteisö, ystäviä ja sukulaisia ja vain yksi
siksi, että oli utelias näkemään tuon paikan.1 Tästä käyvät selvästi ilmi ne seikat,
jotka määräsivät asuinpaikan valinnan. Ensisijaisesti töiden saatavuus saneli
asuinpaikan; sen lisäksi oli vielä parempi, jos alueella oli muitakin suomalaisia
ja parasta tietysti, jos nämä suomalaiset olivat jo Suomesta lähtiessä tuttuja.
Näin esimerkiksi Tarmolan asutus laajeni. Monet ei-suomalaiset väittivät, että
suomalaiset muuttivat Thunder Bayn alueelle siksi, että se maastoltaan muistut-
ti Suomea, mutta edellämainittu kysely todistaa toista.

Taulukko 13. Suomalaisten sijoittuminen Kanadassa2

1921 1931

Prince Edward Island 1 1
Nova Scotia 45 99
New Brunswick 35 35
Quebec 76 2 973
Ontario 12 835 27 137
Manitoba 506 1 013
Saskatchewan 1 973 2 313
Alberta 2 926 3 318
British Columbia 3 112 6 558
Yukon 21 34
North West Territories – 4
Yhteensä 21 494 43 585

Kuten edelläolevasta Jouni Korkiasaaren laatimasta taulukosta huomataan, On-
tario, Brittiläinen Kolumbia ja Alberta vetivät suomalaisia eniten puoleensa.
Huomattavaa on myös Quebecin suosion kasvu 1920-luvun kuluessa. Myös
Brittiläinen Kolumbia ja Ontario kasvattivat tasaisesti suomalaismääräänsä
koko 1920-luvun. Sen sijaan preeria-alueille muuttaneiden määrä väheni. Que-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Tuominen & Valila, 1972, s. 10 b.
2 Korkiasaari, 1989, s. 32.
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becin suosio perustuu pitkälti suomalaisten naisten hakeutumiseen kotiapulai-
siksi Montrealiin, varsinkin siirtolaiskodin perustamisen jälkeen. Maanviljelys-
työn saatavuuden heikkeneminen taas puolestaan näkyy läntisten alueiden
asukaskehityksessä.

Yhteensä 875 tapauksessa on mainintoja itäsuomalaisten asuinpaikasta Ka-
nadassa 1920- ja 1930-luvuilla. Heistä Kuopion läänistä muuttaneita oli kaikki-
aan 644. Mikkelin läänistä muuttaneita löytyi 244 ja kainuulaisia 89. Miesten
osuus oli 53 % (514) ja naisten siis 47 % (458). Lääneistä muuttaneiden yhteis-
määrä kohoaa 972:een, koska useat muuttajat asuivat useammassa kuin yhdessä
provinssissa, joten he esiintyvät useammassa eri tilastossa (ks. liite 14). Seuraa-
vassa vertaillaan eri kansallisuuksien sijoittumista alueellisesti ja suhteutetaan
luvut toisaalta kaikkiin suomalaisiin sekä toisaalta itäsuomalaismuuttajiin.

Merimaakunnat – lojalisteja ja laivanrakennusta

Siirtolaisten sijoittuminen ns. merimaakuntiin  eli Prince Edward Islandille,
Nova Scotiaan ja New Brunswickiin oli erittäin harvinaista. Kaikista siirtolai-
sista vain noin neljä prosenttia suuntasi matkansa itäisiin merimaakuntiin.(ks.
liite 10) Vuosina 1919–1925 ilmoitti Suomesta saapuneista 14 793:sta siirtolai-
sesta 128 (0,9 %) päämääräkseen merimaakunnat. 1928 suomalaisia oli meri-
maakunnissa yhteensä 400.3 Suomalaisten keskuudessa merimaakunnat olivat
vielä epäsuositumpia kuin siirtolaisten keskuudessa yleensä (ks. liite 9).

Suhteellisesti vertailtuna merimaakuntien suosio oli suurinta mustien, tans-
kalaisten ja englantilaisten keskuudessa. Ne vetivät siis todella erityyppistä vä-
estöä puoleensa. Mustien siirtolaisuus johtunee heidän asemastaan palvelijoina
Yhdysvalloista lähtöisin olevien ja brittien perheissä. Myös kaivoksissa saattoi
työskennellä jokunen musta työläinen.

Tanskalaiset pyrkivät lähinnä New Brunswickiin, jonne heitä asettui 106 ja
Nova Scotiaan, jonne saapui 1928 noin 80 tanskalaista. Prince Edward Islandin
osuus jäi yhdeksään tanskalaismuuttajaan. (ks. liite 10) Selityksenä tälle muista
skandinaaveista poikkeavalle muutolle voisi olla esimerkiksi vanhempi tanska-
laisasutus meriprovinsseissa. Lisäksi merimaakunnat tarjosivat mahdollisuudet
Atlantin kalastukseen, mistä tanskalaisilla oli kokemusta (norjalaiset suosivat
Tyyntä Valtamerta). Suurin osa muuttajista lienee kuitenkin pyrkinyt maanvil-
jelyksen piiriin.

Englantilaisten suhteellisen suuren muuton ymmärtää, kun ottaa huomioon
kaivostyöläisten ja teknisten alojen asiantuntijoiden tarpeen Atlantin provinssien
työmailla. Englantilaisista Nova Scotiaan suuntasi 833 siirtolaista, New Bruns-
wickiin 440 muuttajaa ja Prince Edward Islandille 18 henkilöä. (ks. liite 10)

Myös skotteja, walesilaisia ja ranskalaisia suuntasi Atlantin rantojen äärelle
hieman keskimääräistä enemmän. Skottien ja walesilaisten muutossa vaikutti-

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Rauanheimo, 1930, ss. 207–208.
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vat todennäköisesti myös kaivosten työntekijöiden tarve. Ranskalaisille maa-
kunnat olivat lähellä ranskaapuhuvaa Kanadaa, joten sinne oli helpompi sopeu-
tua kuin täysin englanninkieliseen ympäristöön. Myös ranskalaisissa lienee ol-
lut kaivosmiehiä, maanviljelijöitä ja kalastajia.

Suomalaisia muutti merimaakuntiin hieman keskimääräistä vähemmän, mut-
ta ero ei ole kovin merkittävä. Sen sijaan venäläisiä, italialaisia ja ukrainalaisia
alueelle muutti hyvin vähän. Venäläiset ja ukrainalaiset lienevät pyrkineet mie-
luummin preerioille suuremmille maatiloille kuin meriprovinssien pienimuo-
toiseen maatalouteen. Italialaiset taas suosivat mieluummin kaupunkeja, joissa
he voivat tehdä tehtailla töitä. Myös saksalaisia alueelle muutti yllättävänkin
vähän. Olettaa olisi voinut, että heillä olisi ollut kysyntää teknisillä aloilla
mekaanikkoina ja insinööreinä, mutta ilmeisesti he vierastivat alueen vahvasti
brittipainotteista asutusta.

1921 Prince Edward Islandilla oli 88 615 asukasta, joista suomalaisia vain
yksi. Tämä mies asui Charlottetownissa vielä kymmenen vuotta myöhemmin
eikä ollut edelleenkään saanut seurakseen muita suomalaisia.4 Ilmeisesti suo-
malaiset karttoivat saarta toisaalta sen eristyneisyyden vuoksi ja toisaalta siksi,
ettei siellä ollut tilapäisansiomahdollisuuksia.

Tiettävästi tämä Prince Edward Islandilla asunut mies ei ollut itäsuomalai-
nen. Tosin mikäli hän oli tullut ennen vuotta 1918, hän ei ole mukana tilastois-
sani.

Vuoden 1931 väestönlaskennassa suomalaisia löytyi Nova Scotiasta 99, jois-
ta 68 miehiä ja 31 naisia. Yli 10 000 asukkaan kaupungeista heitä oli Sydneyssä
edelleen 12 (kuusi miestä ja kuusi naista) sekä Halifaxissa kymmenen (kuusi
miestä ja neljä naista).5 Halifaxin naiset olivat palvelijoita ja miehet työläisiä.
Osa miehistä työskenteli Cape Bretonin hiilialueella. Maanviljely oli taantunut,
joten autiofarmeille yritettiin saada siirtolaisia. Nova Scotia toimi niin suoma-
laisten kuin muidenkin siirtolaisten läpikulkupaikkana.6 Ansiomahdollisuuksia
ei ollut riittävästi pysyvää asettumista varten.

Itäsuomalaisia Nova Scotiasta löytyi 1929 yksi. Hän muutti jo seuraavana
vuonna Ontarion puolelle Timminsiin ja jatkoi sieltä edelleen Quebecin puolel-
le Montrealiin 1931, jonne sitten asettui pysyvästi perheineen. Hänen nimensä
oli Taavetti Pakarinen ja hän oli syntynyt 1892 Karttulassa. Kanadaan hän saa-
pui 25.5.1929 ja majoittui aluksi siirtolaiskotiin. Hän työskenteli paperitehtaan
palveluksessa 1929.7 Itä-Suomesta muuttaneista siis 0,1 % asettui siis Nova
Scotiaan.

New Brunswickin osalta vuoden 1931 väestönlaskennassa suomalaisia kir-
jattiin 135, joista miehiä 104 ja naisia 31. Tällöin yli 10 000 asukkaan St.
Johnissa asui 36 suomalaista (21 miestä ja 15 naista).8 New Brunswickiin halut-

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Raivio, 1979, s. 303.
5 Raivio, 1975, ss. 138–142.
6 Rauanheimo, 1930, ss. 210–211; ks. myös Vapaus 15.11.1926.
7 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32; Vol. 3. File 5 ja Vol. 2. File 8.
8 Raivio, 1975, ss. 138–142.
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tiin pohjoismaalaisia maanviljelijöiksi. St. Johnissa oli naisille tarjolla palvelus-
paikkoja.9 1920-luvulla suomalaismiehiä näyttää tulleen alueelle suhteellisen
paljon. Maanviljelyksen ohella heitä houkuttelivat metsä- ja kaivostyöt.

Itäsuomalaisia asui New Brunswickissa kaksi eli 0,2 % muuttaneista. He oli-
vat molemmat miehiä ja kotoisin Kuopion läänistä. Molemmat muuttivat kui-
tenkin jo pari vuotta myöhemmin Quebecin puolelle Montrealiin.

Toinen näistä miehistä oli Kalle Nikolai Närhi Pielisensuusta. Kanadaan hän
saapui 1.6.1929. Hän asui aluksi siirtolaiskodissa, kunnes kierteli eri metsätyö-
mailla Quebecissa ja kävi myös Atholvillessa New Brunswickin puolella
kämpällä tammikuussa 1930. Lopulta hän muutti 1932 Montrealiin.10

Atholvillessa oli metsätöissä myös rautalampilainen Juho Pakarinen, joka oli
tullut Kanadaan 1924. Hänkin kierteli rakennustyömailla Quebecissa 1925–
1929 ja käväisi New Brunswickissa syyskuussa 1929. Varsinaisen asuinsijansa
hän löysi 1931 Montrealista.11

Merimaakunnat olivat hyvin harvinainen asuinkohde itäsuomalaisten kes-
kuudessa eli yhteensä vain 0,3 % muuttaneista todellakin asui näissä provins-
seissa. Se oli vielä pienempi luku kuin suomalaisten tai yleensä siirtolaisten kes-
kuudessa keskimäärin.

Meriprovinssien väestö oli vähemmän heterogeenista ja asenteiltaan konser-
vatiivisempaa kuin asukkaat hivenen sisempänä Kanadassa. Siirtolaisten so-
peutuminen vakiintuneeseen yhteiskuntajärjestelmään oli hankalampaa. Maata
ei ollut vapaasti tarjolla siirtolaisten ostettavaksi. Elinkeinojen harjoittaminen
oli rajoitettua, varsinkin kouluttamattomille työläisille, jotka eivät osanneet
maan kieltä.

Monen siirtolaisen ensimmäinen määränpää oli metsäinen
Quebec

Keskimäärin 12–13 % kaikista siirtolaisista pyrki Quebecin maakuntaan (ks.
liite 10). Kansallisuuksista erityisesti ranskalaiset, sveitsiläiset ja juutalaiset
suosivat Quebecia sijoittumispaikkanaan. Kahdelle ensinmainitulle ryhmälle
valinta oli luonnollinen, koska he voivat tässä maakunnassa puhua äidin-
kieltään. Sen sijaan juutalaisten sijoittuminen herättää kysymyksiä. Tosin
heissäkin saattoi olla joukossa ranskaapuhuvia. Suurin osa heistä sijoittui joko
kaupan tai tekniikan alalle.

Vähiten Quebec herätti innostusta venäläisten ja ukrainalaisten keskuudessa.
He pyrkivät mieluummin kohti preeriaa. Ilmeisesti heille ei myöskään löytynyt
sopivia (lähinnä maataloustyöläisten) työpaikkoja (ks. liite 8). Sen sijaan mus-
tia siirtolaisjoukossa oli melko paljon, mutta he lienevät toimineet palvelijoina
perheissä, aivan kuten merimaakunnissakin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Rauanheimo, 1930, ss. 210–211.
10 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32 ja Vol. 2. Files 8, 10, 13, 14.
11 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32 ja Vol. 2. Files 5, 10.
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Kaiken kaikkiaan Quebeciin muutti valtameren yli 1930 tasan 13 440 siirto-
laista eli maakunnan osuus koko siirtolaisuudesta oli 17 % (ks. liite 10). Suoma-
laiset ylittivät reippaasti keskitason, mikä johtui erityisesti suomalaisnaisten
muutosta parempien palvelusansioiden perässä. Esimerkiksi muut skandinaavit
asettuivat huomattavasti harvemmin Quebecin seudulle. Ilmeisesti varsinkaan
skandinaavinaisilla ei ollut samaa tavoitetta asettua kotiapulaisiksi Montrealin
seudulle, vaan he pyrkivät mieluummin muihin työläisammatteihin.

Suomalaisten määrä kasvoi Quebecissa nopeasti työpaikkojen lisääntyessä.
Heitä oli töissä mm. rautatierakennuksella. Vuosina 1919–1925 Suomesta saa-
puneista 1 756 ilmoitti päämääräkseen Quebecin. Niinpä jo 1925 suomalaisia
oli esimerkiksi St. Joseph D´Almassa noin tuhat. 1929 kaikista siirtolaisista il-
moitti Quebecin määränpääkseen 11 %, mutta suomalaisista peräti 28 %.12

Vuoden 1931 väestönlaskennassa Quebecista löytyi 2 973 suomalaista –
1 621 miestä ja 1 352 naista (46 %). Yli 10 000 asukkaan kaupungeista suoma-
laisia asui Montrealissa 1 542 (807 miestä ja 738 naista), Westmountissa 156
(yhdeksän miestä ja 147 naista), Quebec Cityssä 52 (44 miestä ja kahdeksan
naista), Verdunissa 32 (16 miestä ja 16 naista), Outremontissa 22 (mies ja 21
naista), Lachinessa neljä (mies ja kolme naista), St. Hyacinthessa, Sher-
brookissa ja Valleyfield dde Salaberryssä kussakin yksi mies.13 Kaupungeissa
naisia oli palvelijoina. Myös miehet löysivät töitä, vaikka kaupungin varsinai-
nen työläisaines – ranskalaiset – vastusti siirtolaistyöläisiä. Quebecin merkitys
suomalaisten asuttajana oli siis noussut niin, että seitsemän prosenttia suomalai-
sista asui siellä 1931. Tähän vaikuttivat paitsi palvelijattaren työn saatavuus
Montrealissa, myös laajat vesivoimaprojektit koko maakunnassa. Samoin suo-
malaiset löysivät töitä tukkikämpiltä. Beauharnois, Timiskaming, Papineau,
Abitibi, Chicoutimi ja Quebec City vetivät uutta väestöä.14

Useat suomalaissiirtolaiset joutuivat oleskelemaan Quebecin maakunnassa
ainakin väliaikaisesti, sillä siirtolaisten yleisimmät läpikulkupaikat olivat
Montreal ja Quebec City. Suomalaisia asettui asumaan runsaasti tilapäisten
rakennustyömaiden liepeille. Siirtolaistyöläiset joutuivat kuitenkin kärsimään
vierasmaalaisuutensa vuoksi. Suomalaisten määrä pysyikin suhteellisen piene-
nä maakunnan ranskalaisuuden vuoksi. Useimmat työt nimittäin varattiin rans-
kalaisille. Suomalaiset ja ranskalaiset eivät viihtyneet kovin hyvin yhdessä. Silti
suomalaisia pidettiin hyvinä työntekijöinä, vaikkakin juoppoina ja helposti työ-
paikkaa vaihtavina. Suomalaiset taas epäilivät ranskalaisten pettävän heitä.15

Suomalaisten muuton suurimpia esteitä lienevät olleet molemminpuoliset
ennakkoluulot ja varsinkin kieli. Ranskaa oli vielä hankalampi oppia kuin
englantia, mikä eristi siirtolaisen tehokkaammin kuin englantilaisella kieli-
alueella.

○ ○ ○ ○ ○ ○

12 Lindström-Best, 1986, s. 109; ks. myös Rauanheimo, 1930, s. 207; samoin CU 26.2.1925.
13 Raivio, 1975, ss. 138–142.
14 Lindström-Best, 1985, s. 11 ja Lindström-Best, 1986, ss. 101–109; ks. myös Raivio, 1975,

ss. 131, 139; vrt. Rauanheimo, 1930, ss. 173–174.
15 Lindström-Best & Sutyla, 1984, ss. 11, 29; ks. myös Rauanheimo, 1930, ss. 211–213.
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Itäsuomalaisista asui Quebecin maakunnassa ainakin väliaikaisesti peräti
370 eli 36 % (ks. liite 14). Suuri osa heitä muutti myöhemmin muualle, varsin-
kin Ontarioon. Luvun suuruuteen on syynä myös Montrealin suomalainen siir-
tolaiskoti, joka tilapäisesti asutti tuhansia suomalaisia 1920-luvun lopulla ja
1930-luvun alussa. Siirtolaiskodin olivat perustaneet pääkonsuli Rauanheimo
ja merimieskirkko 1927, jotta suomalaisilla olisi paikka, jossa he voisivat odo-
tella työpaikan löytymistä ja jossa he voisivat tavata toisiaan sekä esimerkiksi
lukea lehtiä. Monien siirtolaisten kirjeenvaihtokin sujui aluksi siirtolaiskodin
kautta (esimerkiksi usein työpaikkaansa muuttavat urakkatyöläiset antoivat
siirtolaiskodin osoitteen, johon omaiset voivat kirjoittaa). Varsinkin palvelijat
saivat sen kautta työpaikkoja ja se toimi myös ”turvasatamana”, jos äkillinen
työttömyys tai sairaus ahdisti. Lähes kaikki 1929–1930 Suomesta saapuneet
siirtolaiset ainakin käväisivät siirtolaiskodissa ennen sijoittumistaan työpaik-
koihin.16

Noin 34 % kaikista Kuopion läänistä muuttaneista asui jonkin aikaa myös
Quebecin provinssissa. Mikkelin läänistä muuttaneilla vastaava luku oli 39 % ja
kainuulaisilla 45 % (liite 14). Quebec oli siis varsinkin kainuulaisten suosiossa
suurine metsätyömaineen ja rakennushankkeineen sekä monine urakkatöineen.
Tässä suhteessa itäsuomalaiset kainuulaisia lukuun ottamatta, eivät juuri poi-
kenneet muiden suomalaisten yleislinjasta. Muistakin suomalaisista noin 37 %
ainakin pysähtyi hetkeksi Quebeciin.

Miehiä itäsuomalaisista Quebecin provinssissa oli 167 eli 45 % ja naisia pe-
räti 205 eli 55 %. Montrealissa oli runsaasti piian paikkoja tarjolla, mikä näkyi
tietenkin naimattomien naisten määrän lisäyksenä Quebecin maakunnassa.
Miehet keskittyivät enemmänkin syrjäisille seuduille metsäkämpille ja tilapäi-
sille pato- yms. työmaille. Huomattavaa on, että varsin monille Quebec oli vain
väliaikainen pysähdyspaikka. Yleensä Quebecistä muutettiin runsaasti muualle,
mutta muista maakunnista muutettiin sangen harvoin Quebeciin, muuten kuin
pula-aikana pakon sanelemina. Jotkut muuttivat muista maakunnista Quebeciin
saadakseen hetken levähtää siirtolaiskodissa ennen paluumatkaa Suomeen.

Suurin osa itäsuomalaisista muuttajista oli palvelijoita; erityisesti naisia,
mutta myös muutama mies ansaitsi leipänsä hovimestareina. Joukossa oli myös
koulutettua väkeä, kuten insinöörejä, lääkäreitä, opettajia jne. Ilmeisesti heille-
kin löytyi lähellä koulutusta olevaa työtä. Liikemiehiäkin muutti Quebeciin.
Suurin osa miehistä matkusti kuitenkin metsäkämpille tai rakennustyömaille,
joilla ei kysytty koulutusta eikä niin paljon kielitaitoakaan.

Joistakin suomalaisista tiedetään vain, että he todella saapuivat Kanadaan ja
käyttivät siirtolaiskotia turvapaikkanaan. Esimerkiksi Otto Mononen, Polvijär-
veltä Kanadaan 23.8.1929 muuttanut mies, oleskeli jonkin aikaa siirtolaiskodis-
sa. Hänen myöhemmistä vaiheistaan ei ole tietoa.17

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 Rauanheimo, 1930, s. 174.
17 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I.
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Jotkut käyttivät Montrealia ja varsinkin siirtolaiskotia vain läpikulku-
paikkana. Ida Ihalainen Liperistä tuli Kanadaan 10.9.1927 ja majoittui siirto-
laiskotiin, mutta jatkoi jo 26.9. Torontoon palvelijaksi. Monet miehetkin muut-
tivat Kanadaan siirtolaiskotia välietappinaan käyttäen, kuten Tauno Vihtori
Elomaa Mikkelin pitäjästä marraskuussa 1929.18

Siirtolaiskotiin voitiin palata myös myöhemmin. Esimerkiksi Pekka Eskeli-
nen Iisalmesta tuli Kanadaan jo 1925, mutta rekisteröityi siirtolaiskotiin
9.12.1930. Ilmeisesti syynä tähän oli joko taloudellinen ahdinko tai pyrkimys
takaisin Suomeen.19

Osa itäsuomalaisista tuli Montrealiin saamaan hoitoa sairauksiinsa, koska
siellä sijainneeseen suomalaiseen siirtolaiskotiin saattoi turvautua myös toipi-
lasaikana. Esimerkiksi kangasniemeläinen Jaakko Langinkoski, joka oli muut-
tanut Kanadaan 5.7.1924, tuli potilaaksi 9.4.1931 Montrealin yleiseen sairaa-
laan.20

 Monet Montrealissa aloittaneet kotiapulaiset eivät viihtyneet siellä vuotta
kauempaa. Esimerkiksi Hanna Selja Haapalainen Kajaanista oli tullut siirtolais-
kotiin 18.11.1928 ja saanut sen kautta paikan 29.11.1928, mutta lähti jo
3.9.1929 Sudburyyn, Ontarioon.21

Yksi harvoista kuolemaansa saakka Montrealissa asuneista naisista oli Marja
Mielikki Ruuni Kuopiosta; hän tuli Kanadaan 1929. Aluksi hän oli töissä Osha-
wassa, Ontariossa, mutta palasi Montrealiin jo seuraavana vuonna, missä hän
kuoli työnsä ääressä tarjoilijana 1950.22

Joidenkin tiedetään jääneen heti Kanadaan tultuaan pysyvästi asumaan
Montrealiin. Eeva Huttunen Iisalmesta tuli Kanadaan 24.6.1928 ja oli vielä sa-
massa kaupungissa toisen maailmansodan päättyessä.23

Erikoisempiin muuttajiin kuului kuopiolainen Antti Aulis Ahonen, joka asui
Montrealissa toimien sähköttäjänä. Hänen ei tiedetä oleskelleen muilla paikka-
kunnilla. Yhtenä syynä paikallaanpysymiseen täytyi olla ammatti, koska kuten
edellä on todettu, teknisen koulutuksen saaneilla oli hyvät mahdollisuudet löy-
tää ammattiaan vastaavaa työtä Montrealista, mikäli kielitaito ei asettanut estei-
tä.24

Myös muita teknisen koulutuksen saaneita työskenteli Montrealissa. Esimer-
kiksi Otto Maunu Colanus Haukivuorelta työskenteli Montrealissa ainakin vuo-
desta 1930 vuoteen 1936 saakka. Tämä vahvistaa äsken esitettyä käsitystä siitä,
että teknisen alan työntekijät voivat selviytyä laman puristuksesta helpommin
kuin kouluttamattomat työläiset. Ammatiltaan Colanus oli mekaanikko.25

○ ○ ○ ○ ○ ○

18 Ibid.
19 MG 28 V 128. Vol. 6. File 3.
20 Ibid.
21 MG 28 V 128. Vol. 2. File 10.
22 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32 ja MU 4610.26. Quebec Finns

in Montreal.
23 MG 28 V 68. Vol. 4. File 3. Membership applications 1942–51.
24 MG 8 G 62. Vol. 8. File 15. Marriage licences 1952.
25 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32 ja MG 28 V 68. Vol. 3. File 21.

Membership applications and renewals 1934–36.
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Yleensä asettuminen asumaan Montrealiin edellytti ennemmin tai myöhem-
min sitoutumista suomalaisyhdistyksiin, olivatpa nämä seurakuntia, kansallis-
seuroja tai sosialistiliikkeitä. Liittyminen toi mukanaan yhteenkuuluvaisuuden
tunteen ja ehkä myös henkistä turvaa ranskalaisen valtaväestön asemaa vastaan.
Haastattelutilanteissa monet totesivat, että suomalaisuuteen sitoutuminen eri
yhdistysten kautta hidasti sulautumista valtaväestön joukkoon ja näin se tieten-
kin vahvisti myös omaa kansallista identiteettiä. Erityisen tärkeää tämä oli juuri
Quebecissa, jossa ranskalaistamispyrkimys oli voimakkaampi kuin esimerkiksi
englantilaistaminen Ontariossa. Suomalaisyhdistyksiä olivat esimerkiksi St.
Michaelin seurakunta, Montrealin Suomi-Seura tai ”Kalakukkolaesten yhis-
tys”. Viimemainittu perustettiin Suomi-Seuran yhteyteen joulukuun 28 päivänä
1933. Sen tarkoitus oli seuraava: “Yhistys meinoo suaha a) mukavoo ja lystiä
olloo jäsenillee ja suattaa sitä illaottoo muitae ja täöttee kalakukola toestennij
mahhoo b) lupsakkaa luatuu koettaa yhistys tehä Savolaesija tunnetuks suoma-
laesille”. Johtokunta mm. ”valavoo, ettei mittää riähkyyttä tehhä yhistyksen
keskuuvessa”. Vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi ”jonnij paremma im-
meisen”. Ilmeisesti yhdistys ei toiminut kovin aktiivisesti, koska siitä ei löydy
juuri mainintoja eli viimeinen pykälä toetutui (“Jos sattusj niij, että joutusj
yhistys makkoomaa herreemätä niij jiäp sen ommaesuus Suomi Seoralle”).26

Edellämainitut yhdistykset olivat kaikki oikeistosuuntautuneita. Vasemmisto-
suuntautuneet itäsuomalaiset toimivat ammattiyhdistyksissä, mutta ilmeisesti
vähemmän kommunistipuolueessa, kuten aiemmin on todettu.

Suomalaisia asui Montrealin ydinalueen ohella myös sen esikaupungeissa,
joista yksi oli Val Morin. Esimerkiksi Lempi Maria Palkki Leivonmäeltä työs-
kenteli apulaisena mm. Pinehurst Innissä.27

Monet itäsuomalaistytöt, jotka aloittivat siirtolaistaipaleensa palvelijoina
Montrealissa, muuttivat avioiduttuaan Ontarion puolelle. Siellä oli aviomiehille
paremmin töitä tarjolla. Esimerkiksi Hilja Maria Pynnönen Hankasalmelta tuli
Kanadaan 1929, aloitti kotiapulaisena, mutta heti, kun hän meni naimisiin
1936, perhe muutti South Porcupinen kaivos- ja metsäteollisuusalueelle. Välillä
he kävivät Torontossa, mutta palasivat uudelleen South Porcupineen.28

Aika harvat Montrealissa työskennelleet itäsuomalaiset päätyivät nykyisen
Thunder Bayn alueelle. Yksi näistä poikkeuksista oli kuopiolainen Aino Elina
Turunen, joka tuli Kanadaan 31.7.1929 ja pääsi kotiapulaiseksi. Hän suuntasi
myöhemmin samana vuonna Fort Williamiin.29

Montrealissa työnsaanti oli lama-aikana heikompaa kuin useimmissa muissa
kaupungeissa. Niinpä esimerkiksi Arvi Joel Rönkkö Sonkajärveltä siirtyi To-
rontoon Montrealista 1932.30
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26 MG 28 V 68. Kalakukkolaesten Yhistys.
27 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
28 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32; MG 8 G 62. Vol. 8. File 5.

Marriage Banns and Licences 1936 ja MFN 389. Kirkonkirja St. John´s.
29 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
30 Hebron Finnish Lutheran National Church of Toronto Records 1927–76. MFN 193.
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Toisaalta 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa Montrealissa työskentelevien
siirtolaisnaisten työtilanne oli niin hyvä, että sinne muutti suomalaisia kotiapu-
laisia Ontarion puolelta. Elsa Laatikainen Kajaanista tuli 1930 Schumacherista,
Ontariosta, kotiapulaiseksi Montrealiin ja sai töitä jo saapumistaan seuraavana
päivänä.31

Yleisintä muutto Quebecista Ontarion puolelle oli kuitenkin 1930-luvun lo-
pussa. Annikki Korhonen (Saari) Kuusjärveltä oli tullut Kanadaan 1929 ja kuu-
lui mm. Montrealin Suomi-Seuraan, muutti 1940 Torontoon, jossa hän myös
kuoli 7. 4.1964.32 Syynä muuton kiihtymiseen lienee ollut palveluspaikkojen
väheneminen yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena ja ranskankielisen Ka-
nadan kasvava itsenäistymispyrkimys.

Montrealin seudut alkoivat muuttua ranskalaismielisemmiksi ja siirtolaisvas-
taisemmiksi varsinkin toisen maailmansodan jälkeen. Tämä johti monet viimei-
sistäkin suomalaisista Ontarioon. Eino Arvid Partanen Iisalmen maalaiskunnas-
ta asui Montrealin seudulla vuodesta 1929 lähtien, mutta muutti Wahnapitaeen
1945, joka oli tyypillinen maanviljelysyhdyskunta. Lopulta hän päätyi Sud-
buryyn.33

Ympäri itäisiä provinsseja liikkui myös Selma Kakriainen  myöhemmin Vir-
tanen, Mikkelin pitäjästä. Hän tuli Kanadaan 6.6.1930 ja aloitti kotiapulaisena
Montrealissa. Hän asui Montrealissa myös Westmondissa eli esikaupunki-
alueella. Myöhemmin hän matkasi South Porcupineen, jossa hän sai tyttärensä
1939. Torontoon hän muutti 1958.34 Selityksenä jatkuvalle asuinpaikan vaihta-
miselle lienee tässäkin tapauksessa ollut se, että miehen työpaikat vaihtuivat
tiuhaan.

Jotkut eivät tyytyneet muuttamaan Montrealista Torontoon, vaan haluttiin
vielä kauemmas, suurempiin kaupunkeihin, kuten New Yorkiin. Esimerkiksi
Elisabet Ruuska Liperistä tuli Kanadaan 1928 ja oltuaan aluksi parissa palve-
luspaikassa muutti New Yorkiin. Se saattoi olla alunperinkin hänen todellinen
muuttokohteensa, mutta se ei vain ollut suoraan mahdollista Yhdysvaltojen
siirtolaisrajoitusten vuoksi.35

Vaikka Montreal olikin yleisin itäsuomalaisten muuttokohde Quebecissa,
muutti joitakin siirtolaisia myös muihin kaupunkeihin. Esimerkiksi Heikki An-
tikainen Kuopiosta etsi töitä 1928 Quebecin kaupungista.36 Kyseeseen lienevät
lähinnä tulleet kaupungin lähistöllä valmisteilla olleet padonrakennushankkeet.
Muuten Quebec City oli melko huono työalue suomalaissiirtolaisille, koska
kaupungin viranomaiset suosivat ranskankielisiä työläisiä.

Itäsuomalaisia asettui asumaan pienillekin paikkakunnille Quebecin maa-
kunnassa. Esimerkiksi Bernhard Happonen Riistavedeltä asettui vaimonsa Ma-
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31 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I.
32 MG 28 V 68. Vol. 3. File 20. Membership applications Mar.16-Dec.31, 1933; Agricola

Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
33 MU 3356.06. Local histories and biographies.
34 MFN 389. Kirkonkirjat St. John´s.
35 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
36 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32.
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rian kanssa Loreliin 30.1.1930. Kanadaan he olivat tulleet 1928.37 Vaikka Hap-
posten ammatista ei ole löytynyt informaatiota, asuinpaikan valinta viittaa
maanviljelyn harjoittamiseen.

Kuhmolainen Salmon Herman Heikkinen, jonka kotipaikka muuttohetkellä
oli Sotkamo, saapui Kanadaan 5.11.1927 ja siirtyi Lachuteen 9.5.1928 omalle
farmille.38 Suurin osa tämän metsäisen Quebecin suomalaismaanviljelijöistä
harjoitti talvisin sivuelinkeinonaan tukkitöitä.

Yksi suosituimmista pienistä palveluspaikkakunnista Quebecissa oli Co-
wansville eli ”Kaunisville”, kuten sitä savolaisittain kutsuttiin. Hanna Juliana
Ojala Sysmästä aloitti kotiapulaisena 1930 Cowansvillessa. Myöhemmin 1950-
luvulla hänkin löytyy Montrealin Suomi-Seuran rekistereistä.39

Cowansville houkutteli joitakin tyttöjä myös tehdastyöhön. Martha Räsänen
Kaavilta työskenteli aluksi 1928 parissa palveluspaikassa, kunnes siirtyi silkki-
tehtaaseen Cowansvilleen.40

Oman lukunsa muodostavat lukuisilla metsätyömailla kierrelleet itäsuoma-
laiset miehet. Esimerkiksi Otto Hotti Haukivuorelta ennätti 28.12.1927 Aske-
lano Riverin varteen Camp Lamattelle sekä seuraavana vuonna Grand Fla-
mandin pohjoiselle tukkikämpälle Champlainiin; ennättipä hän vielä 23.8.1930
StAnne de Beaupreenkin. Yksi tunnetuimmista metsätyöpaikkakunnista oli
Amos, jossa työskenteli esimerkiksi Viktor Riikonen Kontiolahdelta.41

Casey Ban Tigaenne Companyn kämpät olivat suosittuja itäsuomalaisten
keskuudessa. Erkki ja Juhana Korhonen Pielisjärveltä työskentelivät siellä
1928.42 Todennäköisesti miehet hankkivat työnsä yhdessä joko ystävien suosi-
tuksesta tai työnvälityksen kautta. He halusivat saman pitäjän miehinä asettua
myös asumaan lähekkäin ja kiertelivät samoja työmaita.

Metsätyömaalla Quebecin provinssissa oleskeli todennäköisesti myös Väinö
Liukkonen Mikkelin kaupungista. Hän matkusti heti Kanadaan tultuaan Trout
Lakelle, Quebeciin (3.7.1929), jossa hän asui suomalaisen Leo Laineen täys-
hoitolassa.43 Ilmeisesti hänellä oli tuolla paikkakunnalla tuttavia, jotka auttoivat
työpaikan hankinnassa.

Varsinkin kainuulaiset olivat erikoistuneet hakkuutyömailla kiertämiseen.
Esimerkiksi Niilo Johannes Niskanen Sotkamosta tuli Kanadaan 1928 ja kierte-
li mm. seuraavilla metsätyöpaikkakunnilla: Lake StJohn, La Philippe River,
Kenogami (Ontario), Pemiskaming Riviere Kenogamis, Quebec, Lac Violan
Ivry Nord ja Quebec.44 Jatkuvien osoitteenmuutosten vuoksi monet siirtolaiset
olivat sukulaisten ja ystävien kirjeiden tavoittamattomissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 MG 28 V 128. Vol. 7 Index Cards. Guests Lists I ja Vol. 2. File 14.
38 MG 28 V 128. Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I ja Vol. 1. Files 12, 9.
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43 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32.
44 MG 8 G 62. Vol. 7. File 4. Membership applications II nd.
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Jotkut naisetkin kävivät kokeilemassa onneaan pienillä metsätyömailla joko
keittäjinä kämpillä tai yrittäjinä lähimmässä asutuskeskuksessa. Helmi Nokka
Mäntyharjulta tuli Kanadaan 1927 ja jatkoi aluksi matkaa Kenogamin metsä-
työalueelle, mutta palasi siirtolaiskotiin, mistä hänelle välitettiin työpaikka
Montrealissa.45

Jotkut metsäkämpillä siirtolaiselämänsä aloittaneet päätyivät lopulta kaupun-
kiin. Vilhelm Nieminen Heinolasta tuli Kanadaan huhtikuussa 1930. Aluksi hän
sai metsätyöurakan Fontainista, mutta päätyi jo muutamia viikkoja myöhem-
min Quebec Cityyn ja seuraavana vuonna Montrealiin.46 Kaupungeissa työn-
saanti oli jopa mahdotonta, mutta edes hieman turvaa voi saada maanmiehistä.

Hyvä koulutus voi taata suomalaisille ammattia vastaavan työpaikan, varsin-
kin teknisillä aloilla. Tämä vaati kuitenkin kielen hallintaa. Yksi tärkeimmistä
Quebeciin houkutelleista tekijöistä 1920-luvun lopulla oli Montrealin suoma-
laisen siirtolaiskodin avaaminen, jonka kautta saatiin työpaikkoja, sosiaalisia
yhteyksiä ja sairauden sattuessa myös taloudellista turvaa. Sitä käytettiin vä-
lietappina niin töihin pyrkiessä kuin työpaikan vaihdon yhteydessäkin. Lisäksi
monet muuttivat sen kautta Suomeen. Itäsuomalaisten naisten työpaikat Mont-
realissa olivat yleensä lyhytaikaisia ja useat päätyivät ajan mittaan Ontarion
puolelle, viimeistään avioiduttuaan. Miesten työpaikan saanti oli huomattavasti
helpompaa Ontarion kuin Quebecin puolella. Mikäli itäsuomalaiset asettuivat
pysyvästi Montrealiin, he tavallisesti liittyivät suomenkieliseen seurakuntaan,
Suomi-Seuraan tai paikalliseen suomalaiseen sosialistiyhdistykseen. Ilmeisesti
ympäröivän väestön paine oli niin kova, että se edellytti rivien tiivistämistä, jot-
ta oma identiteetti olisi voitu säilyttää.

Tilapäisesti Quebecin alueella oleskelivat myös ne yleensä naimattomat mie-
het, jotka vaelsivat tukkikämpältä toiselle. He vaihtoivat työpaikkaa ja provins-
sia sen mukaan, missä töitä sattui olemaan saatavissa. He viettivät erittäin liik-
kuvaa elämää ja voivat vaeltaa esimerkiksi pareittain työmaalta toiselle työtä
etsimässä. Monelle tästä tuli suorastaan elämäntapa eläkeikään asti.

Elinkeinorakenteeltaan monipuolinen Ontario

Kaikista siirtolaisista noin 34 % tuli Ontarioon 1920-luvulla (ks. liite 10). Onta-
riossa sijaitsi esimerkiksi suuri rakennuskeskus Sault Ste Marie. Kaivos-
kaupungeista olivat tärkeimpiä Sudbury, Timmins, Kirkland Lake ja Cochrane.
Rautatie ja metsäteollisuuskeskuksiin kuului mm. Thunder Bay (Port Arthur ja
Fort William).47

Suomalaisten ohella varsinkin bulgarialaiset, kreikkalaiset ja italialaiset suo-
sivat muutossaan Ontariota. Italialaiset olivat ensi sijassa kaupunkilaistyöläisiä
ja todennäköisesti samansuuntainen pyrkimys selittää myös Ontarion suosiota
kreikkalaisten keskuudessa. (ks. liite 10)
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45 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32.
46 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32 ja Vol. 3. File 3. 1930.
47 Korkiasaari, 1989, s. 32.
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Ontario oli myös Brittein saarelta muuttaneiden suosiossa; todennäköisesti
siksi, että sen elinkeinorakenne oli niin monipuolinen ja tarjosi eri aloilla etene-
mismahdollisuuksia englanninkielisille (ks. liite 8). Myös suomalaiset suosivat
Ontariota keskimääräistä enemmän. Tämä johtunee pienviljelys- ja metsätyö-
mahdollisuuksista Pohjois-Ontariossa ja Thunder Bayn seudulla. Toronto oli
suosittu muuttokohde naisille, jotka matkustivat valtameren yli palveluspaikan
toivossa.

Sen sijaan Itä-Euroopasta saapuneet ja muut skandinaavit (suomalaisia lu-
kuun ottamatta) muuttivat mieluummin muihin maakuntiin kuin Ontarioon. He
suuntasivat mieluummin maanviljelijöiksi preerioille.

Kaikkiaan Ontarioon muutti 1930 yhteensä 26 251 siirtolaista eli enemmän
kuin mihinkään muuhun provinssiin (ks. liite 10). Sen osuus kokonaissiirtolai-
suudesta oli 33 %. Suomalaiset olivat selvästi tuon keskiarvon yläpuolella, var-
sinkin itäsuomalaiset. Suomalaisten ammattitaitoa tai -taidottomuutta suosivat
työpaikat selittävät osittain Ontarion suosiota kohdemaakuntana. Myös muiden
suomalaisten asettuminen edesauttoi työpaikan hakua samoilta seuduilta.

Merkittäviä suomalaiskeskittymiä olivat Port Arthur, Copper Cliff, Cobalt,
Timmins, Sudbury, Sault Ste Marie, Fort William ja Toronto. Näihin keskittyi-
vät sekä miehet että naiset. Suurin osa kaupungeista eli kaivoksista. Sopiva ruu-
miillinen työ houkutteli miehiä ja palveluala (ravintolat ym.) naisia. Sault Ste
Mariehen oli suomalaiset houkutellut aluksi Soo-kanavan rakennustyö.48

Vuosina 1919–1925 Suomesta saapuneista ilmoitti päämääräkseen Ontarion
peräti 11 184. Niinpä vuoden 1931 väestönlaskennassa Ontariossa asui 27 137
suomalaista, joista 15 428 miehiä ja 11 709 naisia.49 Eniten suomalaisten määrä
oli lisääntynyt Torontossa. Tämä koskee erityisesti naisia. Myös vanhat keskuk-
set Port Arthur, Sault Ste Marie ja Sudbury olivat pitäneet pintansa (ks. liite 13).

1931 Ontariossa asui 62 % suomalaisista. Erityisesti suomalaisten siirtolais-
naisten historiaa tutkineen Varpu Lindström-Bestin mukaan heistä 43 % oli nai-
sia. Suurin osa suomalaisnaisista asui Thunder Bayssa eli Port Arthurissa, Fort
Williamissa tai läheisillä farmialueilla. Toronto oli toiseksi suurin naisyhteisö.
Yorkin piirikunnassa 61 % suomalaisista oli naisia. Naisia oli enemmistö myös
Wentworthin ja Essexin piirikunnissa. Sen sijaan naisille ei löytynyt ansiotöitä
Pohjois-Ontariosta eli Cochranesta tai Timminsistä. Silti jopa Cochranessa asui
842 suomalaisnaista. Ontario oli suomalaisten keskuudessa ehdottomasti suosi-
tuin maakunta. Sinne suuntasi esimerkiksi 1929 noin 60 % suomalaisista, kun
vastaava luku kaikkien siirtolaisten kohdalla oli vain 28 %.50 Ontariossa oli val-
miiksi toisia suomalaisia luomassa yhteyksiä ja toisaalta suomalaisille sopivia
töitä.

Port Arthurissa ja Fort Williamissa naisia oli lähes yhtä paljon kuin miehiä.
Torontossa naisia oli jopa enemmistö. Tämä johtui toisaalta naisten palvelus-
paikkojen saatavuudesta ja toisaalta miesten kaupunkiansioiden vähäisyydestä.
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48 Rauanheimo, 1930, ss. 218, 226, 228, 236, 238, 241, 245.
49 Raivio, 1975, s. 138.
50 Lindström-Best, 1986, ss. 101–109.
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Timminsin seudulla naisia oli paljon vähemmän, koska kaivosalueella oli mie-
hille paremmin töitä tarjolla. Silti ensimmäinen Timminsissä syntynyt valkoi-
nen lapsi oli suomalainen.51

Merkittävin suomalaiskeskittymä sijaitsi Thunder Bayn alueella. Suomalais-
ten osuus väestöstä kasvoi Port Arthurissa vuoden 1921 noin 11 prosentista 16
prosenttiin 1931. Kaiken kaikkiaan suomalaisia oli Thunder Bayn alueella 1921
jo 5 258 ja 1931 saman verran 5 197(ks. liitteet 11 ja 13). Alue oli voimakkaan
siirtolaisuuden kohteena, joten suomalaisten kokonaisosuus laski noin seitse-
mään prosenttiin, vaikka absoluuttinen väestömäärä pysyi suunnilleen ennal-
laan. Thunder Bay Lake Superiorin pohjoisrannalla viehätti sekä maaseutu- että
kaupunkiasujia. Sen länsipuolelle syntyi maanviljelysyhteisöjä: Intola, Kivi-
koski, Lappe, Toimela, Sintonen´s Corners, Tarmola, Pohjola, Alppila ja
Ostola. Vuoden 1921 jälkeen maalaissuomalaisten määrä ei kasvanut Thunder
Bayssa, mutta kaupunkilaisten määrä moninkertaistui. Suomalaiset muuttivat
alueelle niin myöhään, että parhaat viljelysmaat oli jo varattu. Suomalaisia
houkuteltiin alueelle hallituksen toimesta. Kielitaidon puute ajoi suomalaiset
yhteen. Suomalaisilla ei kuitenkaan ollut kunnianhimoa, joten he eivät saaneet
yhteiskunnallista valtaa suuresta lukumäärästään huolimatta.52

UkrainAlaiset Thunder Bayssa ovat suosineet kaupunkiasutusta; he ovat alu-
een neljänneksi suurin väestöryhmä. Ukrainalaiset suosivat Fort Williamia. Fort
Williamissa on myös paljon slovakkeja ja tsekkejä. Italialaisetkin ovat sijoittu-
neet pääasiassa kaupunkikeskukseen. Myös puolalaiset ovat ajan mittaan siirty-
neet maalaisasujista kaupunkilaisiksi. Juutalaisten määrä on vähentynyt aina
vuodesta 1921 lähtien. Hollantilaiset ovat suosineet maanviljelystä. Thunder
Bayn aasialainen yhteisö on varsin pieni.53

Suomalaiset, jotka muodostavat vain 3 % Kanadan väestöstä, olivat myö-
hemminkin vahvasti edustettuina Thunder Bayn alueella. 1961 heitä oli mel-
kein 10 % tämän alueen väestöstä. Suomalaisten edustus oli Port Arthurin puo-
lella suurempi kuin Fort Williamissa. Suomalaisten edustuksen vahvuus tulee
ilmi, kun todetaan, että kaikkiaan 59 436 suomalaisesta peräti 12 607 asusti
Thunder Bayn alueella. Suomalaiskeskittymän väestönmäärää lisäsivät korkea
syntyvyys ja muuttoliike muista Kanadan osista. Suomalaisten sijoittumiseen
liittyy myös skandinaavinen asutus. He muodostavat vain 3–5 % väestöstä,
mutta he asuttavat samoja alueita kuin suomalaisetkin.54

Suomalaista asutusta syntyi myös Port Arthurin rautatien varrelle, kuten
Pearsoniin, Gilliesiin, Lybsteriin, Marksiin ja Strangeen. Kaikkia Port Arthurin
suomalaisia ei laskettu väestönlaskennassa suomalaisiksi, sillä kansalaisuuden
saaneet laskettiin luonnollisesti kanadalaisiksi. 1920-luvulla suomalaiset olivat
Port Arthurin kolmanneksi yleisin kansallisuus brittien ja ranskalaisten jäl-
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51 Lindström-Best, 1986, ss. 96–97.
52 Tolvanen, 1985, ss. 115–116; Rasmussen, Siirtolaisuus/Migration 4/1982, ss. 73–80; Varjo,

1985, ss. 82–83, 88–91; ks. myös Rauanheimo, 1930, s. 249.
53 Orr, 1970, ss. 63–69.
54 Orr, 1970, ss. 60–62.
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keen.55 Thunder Bayta ympäristöineen voi siis täydellä syyllä kutsua ”suoma-
laisalueeksi”.

Myös Sudburyssa eli ”Supperissa” oli voimakas suomalaiskeskittymä. 1931
vaalipiirissä asui 4 633 suomalaista.56

Taulukko 14. Etnisen alkuperän mukaan jaoteltu väestö Sudburyssa 1921 ja
1931

1921 1931

kansallisuus määrä % määrä %
britit 4331 50,24 7598 41,03
ranskalaiset 3091 35,85 6649 35,91
suurin eurooppalainen 281= 3,26 1374= 7,42
ryhmä italialaiset suomalaiset
II suurin eurooppalainen 206= 2,39 761= 4,11
ryhmä suomalaiset ukrainalaiset
muut 712 8,26 2136 11,53
yhteensä 8621 100,0 18518 100,0

Britit menettivät enemmistönsä väestöstä, vaikka heidän osuutensa säilyikin
suurimpana. Ranskalaiset säilyttivät asemansa hyvin. 1921 suurin siirtolais-
ryhmä olivat italialaiset, mutta suomalaiset ohittivat heidät 1920-luvun kulues-
sa. Toiseksi suurimmaksi ryhmäksi kohosivat ukrainalaiset. Väestö muuttui yhä
enemmän siirtolaisvoittoiseksi. Sudburyn ympäristön tärkeimmät maalais-
alueet olivat Beaver Lake, Vermillion River, Trout Lake, Whitefish, Wahna-
pitae, Estaire, McKerrow, Wabigizig, Neelon ja Naughton.57

Torontossa asuneista 3 000 – 4 000 suomalaisesta oli palvelijattaria noin tu-
hat. Myös Copper Cliffissä oli voimakasta suomalaisasutusta. Seurakunnan
kirkonkirjojen mukaan Copper Cliffissä oli seurakunnan jäseninä 1920-luvulla
ainakin yksi karttulalainen, kolme rautalampilaista ja yksi ilomantsilainen.
Muut olivat miehiä, mutta Rautalammilta oli tullut myös yksi nainen.
Kirkkoonkuuluminen oli harvinaista kanadansuomalaisten keskuudessa, joten
kirkonkirjojen tiedoilla on vain suuntaa-antava merkitys. Kirkonkirjojen mu-
kaan Copper Cliffissä asui 1920-luvulla ainakin yksi haukivuorelainen nainen
ja yksi hirvensalmelainen mies.58

St. Catharinesissa oli runsaasti suomalaisia kirvesmiehiä. Haliburtonissa suo-
malaisia houkuttelivat metsätyöt ja maanviljelys. Suomalaisia työskenteli myös
Galettan vanhoilla lyijykaivoksilla. Yleensä suomalaisseudut keskittyivät rau-
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55 CU 6.1.1921, 23.11.1922; Vapaus 25.11.1924.
56 Jalava, 1983, s. 19.
57 Finns in North America, 1988, s. 191.
58 Raivio, 1975, ss. 353–354.
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tateiden varsille. Cobaltissa väkeä työllistivät hopea- ja kobolttikaivokset.
Kirkland Laken ”Kirkan Leikin” kultakaivokset avattiin 1923 ja 1930 siellä
asui jo 600 suomalaista. Porcupinen Dome- ja Timminsin Hollinger-kultakai-
vokset työllistivät monia suomalaisia. 1920-luvun lopulla tosin Timmins me-
netti työläisiään Kirkland Lakeen. Suomalaisten merkittävimpiä metsätyö-
seutuja olivat Connaught, Brander, Driftwood ja Gregoire Miles.59

Tyypillisimmät suomalaisasutukset sijaitsivat keskellä Ontarion erämaita.
Pikkutiloja perustettiin lähelle Sault Ste Marieta ja muita kaivoskaupunkeja.
Monet asettuivat lähelle pääkaupunkia Ottawan-joen rantamille sekä Niagaran
niemen hedelmänviljelysalueille.60 Suomalaisten tilapäisesti asumat paikat ei-
vät näy virallisissa tilastoissa. Suomalaiset muuttivat työn perässä ympäri
Ontariota eivätkä välttämättä olleet kirjoilla missään.

Itäsuomalaisista Ontarioon muutti 583 eli 57 % kaikista itäisistä lääneistä
muuttaneista. Tämä vastaa suunnilleen suomalaisten keskiarvoa, mutta on sel-
västi enemmän kuin muiden kansallisuuksien keskuudessa. Kaikkiaan 59 %
(399) Kuopion läänistä muuttaneista asettui Ontarioon (liite 14). Mikkelin lää-
nistä muuttaneilla vastaava luku oli 56 % (140) ja kainuulaisilla 45 % (44).
Ontarion suosio Kuopion läänistä muuttaneiden keskuudessa oli siis poikkeuk-
sellisen suurta. Mikkelin läänistä muuttaneiden suhteellinen määrä vastaa mel-
ko tarkasti suomalaista keskiarvoa. Ainoastaan kainuulaiset poikkeavat linjasta,
sillä heidän suosituin provinssinsa oli Quebec; kaikilla muilla Ontario oli suosi-
tumpi. Monet kainuulaiset pyrkivät metsätöihin ja Quebec tarjosi niitä vähin-
tään yhtä lailla kuin Ontariokin. Monilla kainuulaisilla oli myös se käsitys, että
he eivät viivy maassa kauan, vaan palaavat perheidensä luo; siksi he halusivat
pysytellä itärannikolla, josta oli helpompi matkustaa valtameren yli. Kainuu-
laisten muuttajien joukossa oli keskivertoa enemmän perheellisiä miehiä. Itä-
suomalaisista muuttajista olikin miehiä 55 % (318) ja naisia 45 % (265). Tämä
sukupuolijakaumakin vastasi suomalaisten keskiarvoa.

Yli 13 % Ontariossa asuvista oli asunut muuallakin kuin tässä provinssissa,
tavallisimmin aluksi Quebecin puolella. Ilmeisesti Ontario voitti englanninkie-
lisyytensä takia muuten varsin samankaltaiset olot omaavan Quebecin suoma-
laissiirtolaisten silmissä.

Itäsuomalaisnaisista suurin osa oli joko kotiapulaisia tai ompelijoita. Miehis-
tä suurin osa oli maanviljelijöitä tai metsätyöläisiä, mutta joukossa oli myös
suutareita ja räätäleitä.

Toronto oli monien itäsuomalaisten tyttöjen määränpää Kanadassa. Esimer-
kiksi Emmi Eliina Nenonen työskenteli kotiapulaisena Torontossa joulukuussa
1931. Hän oli kotoisin Suonenjoelta. Lamasta huolimatta hänelläkin oli turvattu
työpaikka.61

Ida Hänninen (Walli) Hankasalmelta työskenteli myös kotiapulaisena Toron-
tossa 1930. Hän muutti Kirkland Lakelle, kun hän oli solminut avioliiton Kalle
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59 Rauanheimo, 1930, ss. 222, 224, 226–228, 233.
60 Lindström-Best, 1986, ss. 29, 43, 59, 75.
61 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
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Wallin kanssa 1945. Tässäkin tapauksessa miehen ammatti vaikutti asuinpaikan
valintaan.62

Toronto työllisti myös itäsuomalaisia pienyrittäjiä. Esimerkiksi August Kap-
las Pieksämäeltä harjoitti suutarin ammattiaan Torontossa. Samaan ammattiin
oli perehtynyt myös Eino Armas Siiskonen Mikkelin maalaiskunnasta. Hän
asui Lansingissa ja Torontossa, jonne hänet myös haudattiin. Hänen vaimonsa
Helvi Maire Lappalainen oli kotoisin Ristiinasta ja heillä oli kolme lasta, joista
yksi oli syntynyt jo Suomessa. He siis muuttivat Kanadaan yhtenäisenä per-
heenä. Suomessa syntynyt poika Veini päätyi lopulta Collingwoodiin.63

Aaro Kinnunen Rantasalmelta kuului räätälien ammattiliittoon Torontossa
1924, joten hänkin lienee kuulunut niiden poikkeuksellisen runsaslukuisten
suomalaisten räätälien joukkoon, joilla oli oma pienyritys Toronton kaupungis-
sa tai sen lähistöllä. Taavetti Savolainen Kuopion maalaiskunnasta harjoitti sa-
maten Torontossa räätälin ammattia. Hänen vaimonsa Lydia, joka oli kotoisin
Kontiolahdelta, työskenteli ennen avioitumistaan kotiapulaisena.64

Evert Rossinen Nurmeksesta vietti suurimman osan siirtolaisajastaan Toron-
tossa, vaikka hän 1920–1930-luvuilla asuikin Norandassa ja Montrealissa. Hän
asui Torontossa vuodesta 1945 lähtien kuolemaansa 1972 saakka. Ammatiltaan
hän oli kirvesmies, jonka voi olettaa saavan rakennustöitä kaupungeista.65

Alli Emilia Rönkkö Nurmeksesta työskenteli kotiapulaisena yksityisessä per-
heessä Ottawassa. Ensimmäisen työpaikkansa hän sai Montrealista, mutta
muutti myöhemmin pääkaupunkiin. Ottawan työmahdollisuudet kävi katsasta-
massa myös Martti Torniainen Varkaudesta 1929. Keväisinhän Ottawan lähei-
syydessä tehtiin monena vuonna rakennustöitä.66 Tehdaskaupungit työllistivät
suomalaisia eri tavoin. Eva Soininen Kuusjärveltä oli todennäköisesti koti-
apulaisena Windsorissa. Hän oli tullut Kanadaan 1928.67 Elsa Koikkalainen
(Alfors) työskenteli puolestaan Oshawassa palvelijana. Hän oli kotoisin
Rantasalmelta. Myöhemmin 1930-luvulla hän asui myös Torontossa.68

Kun itäsuomalaiset päätyivät Port Arthurin seudulle, he yleensä jäivät sinne
pitkäksi aikaa. Esimerkiksi Valfrid Paavo Hiltunen Nilsiästä asui Port Arthu-
rissa 32 vuotta työskennellen metsänostajana.69 Aino Pitkänen taas kiersi
Thunder Bayn ympäristön maanviljelyspaikkakuntia. Hän oli syntynyt Varpais-
järvellä ja tullut Kanadaan syksyllä 1920. Aino asui Port Arthurissa Gorhamin
maanviljelysyhteisössä 1920–1930-luvuilla. Naimisissa hän oli Jere Jäntin
kanssa. Mies kuoli 1948 McEndoessa, tällöin he asuivat jo Tarmolassa. Menty-
ään uusiin naimisiin Aino muutti miehineen McIntyreen, jossa he asuivat 30
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62 MU 3355.07. Biographical information.
63 MU 3354.02. Biographical sketches; samoin Vapaa Sana 12.9.1991.
64 MU 9917.9 ja Hebron Finnish Evangelical Lutheran Church of Toronto Records 1927–76.

MFN 193.
65 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
66 MG 28 V 128. Vol. 8. Ja 9. Index Cards II–III 1927–32.
67 MG 28 V 128. Vol. 6. File 1; Vol. 2. File 11 ja Vol. 7. Index Cards. Guests Lists I.
68 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
69 Everest Funeral Home Register, Thunder Bay, 1960.
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vuotta viljelemässä maata.70 Vaimon asuinpaikka määräytyi tässäkin tapaukses-
sa miehen ammatin mukaisesti.

John Parviainen kuoli Kaministiquiassa eli ”Kommunistikujalla” 8.11.1947.
Hän oli kotoisin Kiteeltä.71 Hän lienee tehnyt pääasiassa metsätöitä ja harjoitta-
nut pienviljelystä, ehkä joitakin urakkatöitäkin Port Arthurin ympäristössä.

Hanna Taivainen Kesälahdelta asui Bonheurissa Port Arthurin lähellä. Hänet
haudattiin Riversiden hautausmaalle 1928. Hänen miehensä William Taivainen
Uukuniemeltä kuoli Port Arthurissa kymmenen vuotta myöhemmin.72

Kuten jo maanviljelyn yhteydessä todettiin, Tarmolassa asui varsinkin
varpaisjärveläisiä. Simo Bernhard Keinänen oli yksi niistä varpaisjärveläisistä,
jotka omistivat pienen tilan Tarmolassa 1930-luvulla. Tarmolassa asui myös
muualta Itä-Suomesta tulleita muuttajia. Esimerkiksi Hjalmar Väänänen Nil-
siästä haudattiin Tarmolaan 1952.73

”Artturin ja Viljamin” vahva siirtolaisyhteisö houkutteli itäsuomalaisiakin
asettumaan maanviljelijöiksi alueelle. Asuinpaikka määräytyi osittain satunnai-
sesti sen mukaan, mistä maata oli kulloinkin ostettavissa. Pekka Laasonen
Kiteeltä viljeli maata perheineen Gorhamissa (Tarmolan lähellä) 1934. Hanna
Peterson (Kankkunen) Kuopiosta asui koko siirtolaisikänsä Kivikoskella
(Thunder Bayn lähellä) viljellen maata miehensä Laurin kanssa.74 Hjalmar
Fredrik Laine Varpaisjärveltä harjoitti maanviljelystä ”ruotsalaisyhdyskun-
nassa” Upsalassa. Hänen setänsä asui Port Arthurissa ja sisar Intolassa Fort Wil-
liamin puolella. Sukulaiset siis pyrkivät hakeutumaan lähelle toisiaan, mikäli se
vain työnsaannin vuoksi oli mahdollista.75

Edward Stedt asui Round Lakella. Hänkin oli kotoisin Varpaisjärveltä, mutta
asunut ennen ensimmäistä maailmansotaa jo Port Arthurissa ja mennyt sieltä
New Yorkiin. Tultuaan toisen kerran Kanadaan hän asettui pysyvästi Port
Arthuriin kierrettyään sitä ennen niin Round Lakella kuin Torontossakin. Hä-
nen tyttärensä Helmi, joka syntyi New Yorkissa 1918 ja tuli perheen mukana
Kanadaan 1927, päätyi 1936 takaisin New Yorkiin.76

Ontarion metsätyömailla asui useita itäsuomalaisia. Esimerkiksi kuopiolai-
nen Tekla Gräsbeck, joka muutti siirtolaiseksi 1927, asettui asumaan metsätyö-
seudulle Kenogamiin. Ilmeisesti hän oli tukkikämpällä kokkina.77

Ontariossa metsätyöläisenä työskenteli myös sotkamolainen Yrjö Kaartinen,
joka tuli Kanadaan 1926 ja asettui North Bayhyn 13.1.1928, mutta palasi
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70 MG 8. I. Bay Street Project. Box 7. Folder 2 33. Aino Pitkänen.
71 MG 8. Bay Street Project I. Newspaper Obituaries from the Scrapbook of Mrs Irma Luhtala.
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72 Riverside Cemetary, Thunder Bay. Headstones.
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75 MU 3356.03. Fort William.
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siirtolaiskodin huomaan jo 22.3.1928.78 Ilmeisesti tukkityömaa loppui varsin
lyhyen hakkuukauden jälkeen, jolloin edessä oli uusi työn etsintä.

Edestakaisin itäisessä Kanadassa metsätöiden perässä vaeltaminen muodos-
tui joillekin elämäntavaksi. Ville Kustaa Markkanen Suonenjoelta kierteli vuo-
sina 1928–29 mm. Clear Lakella, Huntsvillessa, Novarissa, South Riverissä ja
North Bayssa. Myös sotkamolainen Ville Lukkari, joka tuli Kanadaan 1928,
työskenteli metsissä, esimerkiksi useilla Korpelan urakoimilla kämpillä ja
Sudburyssa sekä Quebecinkin puolella Cowansvillessa.79 Aate Jalkanen Nur-
meksesta asui Nipigonissa eli ”Nipikassa”, ilmeisesti metsätöitä tehden 1921.
Timiskamingin metsäkämpillä puolestaan urakoi Juho Emil Räsänen Kuus-
järveltä. Hän asui myös Englehartissa ja North Bayssa 1920- ja 1930-lukujen
taitteessa.80 Kaikki nämä paikkakunnat olivat tunnettuja puutuotantoalueita.

Eemil Venäläinen asui Hearstissa. Hän oli syntynyt Karttulan Haapamäellä.
Hänen muuttoaan helpotti serkku Matti Kolehmainen, joka jo oli Kanadassa.
Kolehmaisen mukana Eemil sitten muuttikin Kenogamiin. Myös kolme muuta
hänen serkkuaan oli Kanadassa metsätyöläisinä.81 Sukulaisten ja tuttavien esi-
merkin vaikutus muuttoon kannustavana tekijänä oli kiistaton.

Kaivoskaupungit houkuttelivat kaivosmiesten ohella myös kirvesmiehiä.
Paavo Kuosmanen Sonkajärveltä työskenteli Timminsissä kaivoksella puusep-
pänä. Lauri Valkonen Juvalta asui myös Timminsissä. Ammatiltaan hän oli kai-
vosmies 1939.82 Yhteen suurimmista kaivos- ja rakennuskeskuksista eli Sault
Ste Mariehen ”Soohon” muutti puolestaan Hemming Ala-Akkola Kuopiosta;
hän saapui maahan helmikuussa 1926. Fabian Kemppi Kangasniemeltä asui
koko Kanadassa olonsa ajan Sault Ste Marien tienoilla (14 vuotta) aina kuole-
maansa saakka 1937.83

Kainuulaisia asui varsinkin Sudburyn kaivosalueella. Kaivostöiden yhtey-
dessä mainittu Mauno X pyrki työllistämään itsensä lähinnä Sudburyn lähialu-
een kaivoksilla. Samoin teki Otto Suutari tai Suutarinen Kajaanin maalaiskun-
nasta. Otto oli tullut Kanadaan 1928 ja asui hänkin Sudburyssa 1929, kunnes
muutti Reesoriin 1936.84 Todennäköisesti hänenkin ammattinsa liittyi kaivok-
siin tai kaivostyön sivuelinkeinoihin. Väinö Evert Karhunen Karttulasta työs-
kenteli “kivityöläisenä” Sudburyssa.85 Käytännössä tämä tarkoittanee kaivos-
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työtä. Tosin hän saattaa olla työskennellyt myös avolouhoksella, josta saatiin
esimerkiksi materiaalia tienparannusta varten.

Sudburyn alueella voi tehdä myös metsätöitä, koska ympärillä avautui laaja
koskematon metsä. Esimerkiksi Tuomas Huotari Kuhmosta asui kaksikymmen-
tä vuotta Sudburyn ja Rheaultin alueella metsästäjänä ja metsätyöläisenä.86

Sudburyn alueella asui myös käsityöläisiä tarjoamassa palveluksiaan suomalai-
sille asiakkaille. Johannes John Pitkänen toimi Sudburyssa räätälinä. Hän oli
kotoisin Siilinjärveltä. Johannes kuoli 1946 Toronton Western-sairaalassa.87

Cobaltiin, tyypilliselle kaivosalueelle, muutti 1920 Heikki Kostian, vangin-
vartija Iisalmen kaupungista, 46-vuotiaana. Hän joutui moniin vaikeuksiin työ-
läisten keskuudessa ”valkoisen” menneisyytensä vuoksi.88 Hän joutui muutta-
maan työpaikkaansa usein, koska häntä pidettiin työläisten keskuudessa hylkiö-
nä ja petturina, joka piti ajaa pois yhteisiltä työpaikoilta. Tiedot eivät kerro,
rauhoittuivatko mielialat ajan kuluessa, vai saiko Kostian jatkaa koko elämänsä
ajan pakoaan.

Myös pienet kaivoskaupungit houkuttelivat itäsuomalaisia, vaikka niissä ei
asunutkaan runsaasti muita maanmiehiä. David Hänninen asui Rheaultissa ja
teki kaivostöitä. Hän oli kotoisin Mikkelistä. Levackin kaivoksessa työskenteli
mm. hankasalmelainen Hannes Varis, joka oli tullut Kanadaan 1928. Paul Antti
Nevalainen Valtimon Karhunpäästä työskenteli kaivosmiehenä Kirkland Lakel-
la.89

Myös naisia asui perinteisillä kaivosalueilla. Esimerkiksi Sanna Johanna
Huovinen, myöhemmin Heiska, asui South Porcupinessa ja aiemmin Torontos-
sa. Hän oli syntynyt Säräisniemellä 1907. Saara Kämäräinen Iisalmesta taas
meni töihin Garson Minen kaivosyhdyskuntaan 1930.90 Naiset voivat lamasta
huolimatta valita asuinpaikkansa vapaammin, koska heidän työllisyystilan-
teensa oli paljon parempi.

Eino Armas Kanerva työskenteli kaivostyöläisenä Copper Cliffissä. Hän oli
syntynyt Ilomantsissa 1891. Kanadaan hän muutti Tampereelta 1923. Hän asui
koko siirtolaisuutensa ajan samassa kaupungissa, missä hän myös kuoli 1943.
Copper Cliffissä asui myös Albin Manninen Kangasniemeltä. Hän päätyi sit-
temmin Beaver Lakelle,91 ilmeisesti hän oli saanut säästetyksi rahaa maatilan
ostoa varten.

August Hjalmar Svensk Rautalammilta puolestaan asusteli Whitefishissä
Copper Cliffin lähellä harjoittaen todennäköisesti maanviljelyä. Hänen vaimon-
sa Vilhelmina Rossi oli myös kotoisin Rautalammilta.92
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86 MG 28 V 46. Vol. 89. File 21. General Correspondence 1948.
87 MG 28 V 46. Vol. 92. File 23. FOC Newsclippings Sudbury Producers and Consumers Co-

operative Dairy 1945–1954.
88 Vapaus 16.4.1921; myös Kuopion läänin passiluettelo v. 1920.
89 St. Timothy´s Lutheran Church Copper Cliff. Marriage Registers. MFN 348. Reel 3; MG 28

V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32; Vol. 3. File 1 ja MU 3346.
Membership applications 1930-luku. Kirkland Lake.

90 MFN 389, 151. Kirkonkirjat St. John´s Lutheran Church Papers ja MG 28 V 128. Vol. 7.
Index Cards. Guests Lists I.

91 St. Timothy´s Lutheran Church. MFN 348. Reel 5. Haudattujen luettelo.
92 Ibid.
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Nestor Laitinen Kangasniemeltä viljeli maata Geraldtonissa 1940. Taavetti
Juhana Kankkunen ”farmasi” Wahnapitaessa, mutta muutti myöhemmin Sud-
buryyn, jossa asui aina kuolemaansa 1958 saakka. Hän oli kotoisin Säämin-
gistä. Kuollessaan Taavetti oli saavuttanut 57 vuoden iän.93

Juvalainen Olga Maria Saarinen, joka oli tullut Kanadaan 1928, aloitti koti-
apulaisena Montrealissa. Myöhemmin hän muutti miehensä Kaarlo Jalmarin
kanssa ensin Sudburyyn vuoden 1928 syyskesällä ja sitten Beaver Lakelle, jos-
sa hän asui kuolemaansa saakka vuoteen 1945.94 Oletettavasti seutu oli sekä
maanviljelys- että metsätalousaluetta.

Monet siirtolaiset vaihtoivat asuinpaikkaa hyvin usein, mutta toki enemmän
paikallaan pysyviäkin itäsuomalaisia oli mukana siirtolaisjoukossa. Esimerkik-
si Matilda Muttilainen (Häkkinen) Hankasalmelta asui Kanadassa 23 vuotta
farmilla Kirkland Laken lähellä perheineen.95 Asuinpaikan pysyvyyteen vaikut-
ti työpaikka, joten maanviljelijät olivat yleensä niitä, jotka asuivat vuosikym-
menestä toiseen samalla paikkakunnalla ja osallistuivat aktiivisesti myös yh-
dyskunnan toimintaan.

Ida Maria Pennanen (Hill) Kesälahdelta tuli aluksi Vermillion Bayhyn sisa-
rensa perheen Anna Hellstenin tilalle ja sieltä Sioux Lookoutiin 1921. Sisar oli
tullut 1917 Yhdysvalloista Kanadaan. Ida kuoli 24.10.1974 maanviljelijän vai-
mona.96

Wabiewaurassa asui Martti Puurunen Pielavedeltä. Hän lienee ollut ns.
kantofarmari eli uudisraivaaja. Siirtolaiset olivat valmiita tekemään kovasti töi-
tä unelmansa, oman maatilkun vuoksi. Jaakko Jack Väisänen, Reesorin Kansal-
lisseuran jäsen Sonkajärveltä, muutti myöhemmin Hornepayneen, jossa asui
aina kuolemaansa saakka (vuoteen 1952).97 Ilmeisesti tässäkin tapauksessa työ-
läinen hankki pääomaa omaa maatilaa varten ja saatuaan tarpeeksi varoja ko-
koon todella toteutti unelmansa.

Itäsuomalaisia hakeutui varsin pienillekin paikkakunnille. Esimerkiksi Via
tai Fia Piiroinen Polvijärveltä kuului Quibellin Suomalaiseen Sosialistijärjes-
töön 1929. Heikki Pitkänen Siilinjärven Kolmisopelta puolestaan oli jäsenenä
Rosegroven kansallisseurassa 1936.98

Eri puolilla Ontariota kiersi mikkeliläinen Amanda Lehtola, joka oli tullut
Sudburyyn vuoden 1926 tienoilla ja jatkoi sieltä Ottawaan, sitten Windsor
Harbouriin, Ottawaan, Rowaniin, Kirkland Lakelle ja Sudburyn Val d´Oriin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

93 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32; MG 28 V 46. Vol. 56. File 5.
Minute Book. Geraldton FOC Local. General meetings 1936–40 ja St. Timothy´s Lutheran
Church. MFN 348. Reel 5. Haudattujen luettelo.

84 MFN 348. Reel 5. Haudattujen luettelo. St. Timothy´s Lutheran Church.
95 MU 3355.05. Mounted newspaper clippings of Kirkland Lake.
96 MG 8. Bay Street Project. Series III. Box 7. Folder 3,2. Research Questionnaires and Letters

C 1978.
97 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32; Vol. 2. File 6 ja MU 3346.02.

Membership applications.
98 MG 28 V 46. Vol. 56. File 24. Minute Book. Quibell Pre-Legalized FOC, FOC Local.

Entertainment Committee Meetings, General and Executive Committee Meetings 1919–33
ja MU 3346. Membership Applications 1930-luku. Kirkland Lake.
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Lopulta säästöt sijoitettiin farmiin 18 mailia Kirkland Lakesta, Amanda teki
miehensä kanssa  metsäkämpillä Hearstissa talvisin töitä. Välillä Amanda kävi
Yhdysvaltojenkin puolella (Floridan Lakeworth vuoden 1967 jälkeen). Hän
meni uudestaan naimisiin Massachusettsissa 1969; sieltä hän jatkoi Floridaan,
kunnes palasi Kanadan puolelle Thunder Bayhyn, ja asettui lopulta asumaan
Suomi-Eesti majalle Sault Ste Mariehen 1977.99

Lempi Lepikko (Tolvanen, os. Putkonen) Kuopiosta asui aluksi Torontossa
vuodesta 1925 lähtien kymmenen vuotta. Sen jälkeen tämä ompelija muutti
Timminsiin 1935 ja Port Arthuriin 1947. Myöhemmin hän kävi Floridassa, jos-
sa hänen toinen miehensä kuoli.100 Asuinpaikan vaihdokset johtuvat myös tässä
tapauksessa miehen ammatin vaatimuksista, ompelijalle olisi löytynyt työtä
mistä tahansa.

Ontarioon syntyi suomalaiskeskittymiä eri paikkakunnille, mikä poikkesi
muista maakunnista. Ontarion ulkopuolella vain Montrealissa vaikutti merkittä-
vä itäsuomalaisyhteisö. Sen sijaan Ontariossa itäsuomalaisia asui joukoittain
Torontossa, Port Arthurissa ja Fort Williamissa sekä näiden ympäristössä, kuten
Tarmolassa ja muissa maanviljelysyhteisöissä sekä Sudburyn alueella. Poikke-
uksellista oli eritoten maanviljelijöiden hakeutuminen yhteen ja heidän
muodostamansa järjestöt ja taloudelliset yhteisyritykset. Ontarion monipuoli-
nen elinkeinorakenne tarjosi siirtolaisille lukuisia työmahdollisuuksia. Näin
myös ammatinvaihto oli helpompaa, koska esimerkiksi kirvesmiehen ammatis-
ta tehtaaseen siirtyminen ei välttämättä vaatinut paikkakunnan vaihtoa. Onta-
rion alueella myös naisilla oli mahdollisuus tehdä palkkatöitä vielä avioitu-
misen jälkeenkin, mikä taas helpotti perheiden asemaa erityisesti laman aikana,
jolloin monet naiset toimivat perheensä pääasiallisina elättäjinä. Tärkeitä olivat
luonnollisesti myös ne sosiaaliset siteet, jotka syntyivät suomalaisyhteisön si-
sällä. Suuri siirtolaisjoukko mahdollisti myös monipuolisen harrastustoiminnan
ja näin lisäsi asumisviihtyvyyttä.

Preeriamaakunnat – Kanadan vilja-aitta

Suomalaisia muutti myös Kanadan preeriamaakuntiin: Manitobaan, Saskatche-
waniin ja Albertaan. 1929 preeriamaakuntiin asettui kaikista siirtolaisista 57 %,
mutta suomalaisista vain neljä prosenttia. 1931 preeriamaakunnissa asui 15 %
suomalaisista.101 1920-luvulla suomalaiset eivät olleet yhtä halukkaita mene-
mään maalle kuin aiemmin. Preerioiden parhaat viljelysmaat oli jo varattu eikä
suomalaisia viehättänyt maataloustyöväen rooli. Sivuansiomahdollisuudet oli-
vat rajalliset.

○ ○ ○ ○ ○ ○

99 MHSOP. Haastattelu, Lehtola, Amanda 31.10.1980, Sault Ste Marie. Int. Hilkka Vuorimies.
Tape no 651.

100  Interview with mrs Tolvanen-Lepikko. Int. TK Mattila 1978.
101 Lindström-Best, 1985, ss. 11–12.
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Suurimmassa osassa preeria-aluetta pakkasetonta kautta kesti alle 100 päivää
vuodessa – olihan esimerkiksi Winnipegin ilmastollinen sisarkaupunki Siperian
Irkutsk. Niinpä siirtolaisten houkuttelemiseksi kiellettiin lumenpeittämien seu-
tujen kuvat siirtolaistoimistoista. Toisaalta Kanada hyötyi Yhdysvaltojen
preeriasiirtolaisuuskokemuksista ja voi näin välttää osan virheistä.102

Kaikista siirtolaisista noin 16 % asettui asumaan Manitobaan (ks. liite 10).
Siirtolaisuus kohosi Manitobassa voimakkaasti, koska hallitus ja rautatieyhtiöt
tukivat lännen asuttamispyrkimyksiä. Maatilojen hinnat pyrittiin pitämään al-
haalla, varsinkin rautatieyhtiöt myivät maitaan edullisesti.

Erityisesti itävaltalaiset, venäläiset ja ukrainalaiset suuntasivat aroilta pree-
rioille eli ensisijaisesti Manitobaan, joka oli preeriamaakunnista lähimpänä Eu-
roopasta tulevia siirtolaisia. Sinne oli myös paremmat yhteydet kuin kauempiin
preeriaprovinsseihin. Kuten edellä jo todettiin, preeriamaakuntien osuus suo-
malaisten muutossa oli aivan marginaalinen. Sen sijaan muita skandinaaveja
preeria kiinnosti hieman enemmän, erityisesti islantilaisia, joita siirtolaisten
keskuudessa oli erittäin harvalukuisesti. 1930 keskimäärin 29 % muuttajista
muutti Manitobaan (ks. liite 10). Lähes kaikki itäeurooppalaiset kansallisuudet
ylittivät tuon keskiarvon. Myös keskieurooppalaiset näyttävät olleen suhteelli-
sen kiinnostuneita Manitobasta. Brittein saarilta muuttaneet ja esimerkiksi ita-
lialaiset sen sijaan suosivat mieluummin muita Kanadan alueita muutossaan –
lähinnä itäisiä provinsseja.

Vuoden 1931 väestölaskennassa suomalaisia oli Manitobassa 1 013, heistä
572 miehiä ja 441 naisia. Yli 10 000 asukkaan kaupungeista suomalaisia oli
Winnipegissä 282, joista miehiä 122 ja naisia 160 ja Brandonissa neljä miestä
sekä St. Bonifacessa yksi nainen. Lac du Bonnet ja Whitemouth menettivät
naisväestöään, koska Winnipeg houkutteli maanviljelijöiden tyttäriä (ks. liite
13). Winnipegissä olikin naisia enemmistö (53 %). Kaupungin suomalaisnaisis-
ta puolet oli syntynyt Suomessa. Rorketonin ja Meadow Portagen alueella asui
noin sata suomalaista. Suomalaisia miehiä asui myös järjestäytymättömällä
vyöhykkeellä pohjoiseen The Pasista, jossa metsästys- ja kalastusmahdollisuu-
det olivat hyvät.103

Manitoban suhteellisen harvalukuiset suomalaisfarmarit asettuivat pääasias-
sa asumaan Lac du Bonnetin ja Elman tai Meadow Portagen ja Rorketonin alu-
eelle. Monet Manitoban suomalaiset tulivat Yhdysvaltojen kautta. Esimerkiksi
Kalevalaan tuli kulmakunnan ensimmäinen isäntä Minnesotasta 1913 tai
1914.104

Asutustoiminta CNR-rautateiden varsilla vilkastui, koska maanviljelysväkeä
Yhdysvalloista siirtyi alueelle. Syntyperältään tulokkaat olivat skandinaaveja,
suomalaisia, brittejä tai kanadalaisia. Asutus keskittyi Manitoban keski- ja poh-
joisosiin.105 Syynä suosioon olivat edulliset maanhankintaehdot. Manitoban
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102 Rees, 1988, ss. 14–15, 111.
103 Raivio, 1975, ss. 138–142; Lindström-Best, 1986, ss. 101–109.
104 Lindström-Best & Sutyla, 1984, s. 17; myös CU 5.2.1920.
105 CU 20.1.1921.
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suomalaisasutus oli siis harvaa farmiasutusta tai keskittyi naisten osalta
Winnipegiin.

Harvoista itäsuomalaisista alueella työskennelleistä siirtolaisista mainitta-
koon Eliel August Kärkkäinen Kiuruvedeltä. Hän oli tullut Kanadaan 1928 ja
asui Flin Flonin kaivosalueella The Pasissa.106

Lauri Siekkinen Rautalammilta tuli Kanadaan 1928 ja meni ystävänsä luo
The Pasiin ja oli töissä Flin Flonin kaivoksessa, mutta sairastui ja joutui
Winnipegiin sairaalaan.107 Arvi Teodor Pulkkinen Juvalta kierteli eri kaivoksis-
sa Manitobassa ja siirtyi syksyllä metsiin Thomson Lakelle. Hän oli Red Lakel-
la kaivoksessa työssä 19 vuotta. Eläkepäivikseen hän vetäytyi Thunder Bayhyn.108

Lauri Määttä kävi Winnipegissä työnetsintämatkalla heinäkuussa 1928, mut-
ta ilmeisesti hän ei saanut pysyvää työpaikkaa, koska seuraavana syksynä hän
oli työssä hakkuukämpällä Ontariossa. Luultavasti hän oli matkalla elonkorjuu-
töihin, jotka alkoivat yleensä heinäkuun lopulla ja päättyivät syyskuussa.109

Polvijärveltä muuttanut palvelijatar Anna Lasaroff avioitui Winnipegissä,
Manitobassa, 1930. Anna muutti Kanadaan 1928 noin 24-vuotiaana ja oli us-
konnoltaan ortodoksi. Winnipegin pappilassa vihittiin myös Armas Rikhard
Karvonen, maanviljelijä Leppävirralta, 1929. Karvonen muutti Kanadaan 1926
noin 23-vuotiaana.110

Manitobasta löytyi kahdeksan itäsuomalaista eli yksi prosentti muuttajista ja
heistäkin puolet oli asunut tai muutti asumaan muissa provinsseissa. Kahdek-
sasta muuttajasta neljä tuli Kuopion läänistä, yksi Kainuusta ja kolme Mikkelin
läänistä. Naisia muuttajista oli vain kaksi ja miehiä siis kuusi (ks. liite 14). Suu-
rin osa näistä miehistä näyttää olleen tilapäistöissä rautateillä; naiset viipyivät
Winnipegissä vain vähän aikaa, todennäköisesti kotiapulaisina. Kaksi miestä
oli myös kaivostöissä. Kaivokset tarjosivat työtä lähinnä Flin Flonin alueella.
Manitoban merkitys itäsuomalaisten muutossa oli siis varsin vähäinen. Suurin
osa niistäkin, jotka oleskelivat siellä pysyivät maakunnassa vain tilapäisesti. He
olivat kausityöläisiä ja tiettävästi eivät sitoutuneet maahan, sillä maanviljelijöi-
nä heistä toimi vain yksi, joten pois muuttaminen oli helpompaa. Maan hinta oli
noussut ja tarjolla ei enää ollut ensiluokkaista maata. Manitobasta ei tullut ko-
vinkaan monille pysyvää asuinpaikkaa, vaan sinne ajauduttiin työnhakuun olo-
suhteiden pakosta ja sieltä muutettiin pois varsin pian joko Ontarioon tai
Brittiläiseen Kolumbiaan.

Keskimäärin 12 % kaikista siirtolaisista suuntasi Saskatchewaniin. Päinvas-
toin kuin Manitobassa Saskatchewanin merkitys siirtolaismaakuntana näyttää
laskeneen. Tämä johtunee vapaan maan puutteesta (ks. liite 10). 1930 keski-
määrin kuusi prosenttia kaikista siirtolaisista suuntasi Saskatchewaniin. Keski-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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määrän ylittivät hollantilaiset ja norjalaiset, ilmeisesti alueella oli perinteisesti
näiden kansallisuuksien yhdyskuntia. Sen sijaan suomalaiset ja italialaiset eivät
olleet lainkaan kiinnostuneita Saskatchewaniin muutosta.

Vuoden 1931 väestölaskennan mukaan Saskatchewanissa asui 2 313 suoma-
laista, joista 1 293 miehiä ja 1 020 naisia. Yli 10 000 asukkaan kaupungeista
suomalaisia oli Reginassa 17 (kuusi miestä ja 11 naista), Moose Jawissa 14 (yh-
deksän miestä ja viisi naista) sekä Saskatoonissa 12 (neljä miestä ja kahdeksan
naista) ( ks. liite 13)111. Suomalaisasutus keskittyi siis maaseudulle. Asutus oli
keskittynyt New Finlandin eli Whitewoodin ja Beechy-Lucky Lake-Dunblane-
Macroirie-Dinsmoren alueelle. Muutamia satoja suomalaisia asui myös Maple
Creekissä ja Shaunavonissa. Suomalaiset muuttivat alueelle perheittäin ja väes-
tön lisääntymisestä huolehti 1920-luvulla luonnollinen väestönkasvu.112

Vanhin ja tärkein suomalaiskeskittymä New Finland sijaitsi Willowdalen ja
Rocanvillen välissä. Kukoistuksensa se koki 1900-luvun alussa. New Finlandin
historiaa tutkineen Nancy Mattson-Schelstrefen mukaan sinne muutti vuosina
1911–1920 13 naimatonta ja yhdeksän perhettä. Vuosina 1921–1930 luvut jäi-
vät kahteen naimattomaan ja seitsemään perheeseen. Tosin kaikki naimattomat
eivät tulleet tilastoiduiksi. Silti New Finlandissa asui vielä 1924 noin 120 per-
hettä eli tuhat asukasta. Yleensä suurimmat asutusseudut sijaitsivat aukealla
preerialla tai aavikkoseudulla. Myös Saskatchewaniin muutti suomalaisväestöä
Yhdysvalloista ja täällä he keskittyivät keski- ja pohjoisosiin.  Dunblanen asu-
tus laajeni 1920-luvulla, koska sinne muutti farmareita Manitobasta.113

Saskatchewanin suomalaisasutus oli Kanadan maakunnista eniten maaseutu-
voittoista ja perhesuuntautunutta.

Vain kuusi itäsuomalaista mainitsee oleskelleensa Saskatchewanin puolella
(ks. liite 14). Yksi heistä oli iisalmelainen David Hill, joka asui Connaught
Stationissa 1926.114 Kaarlo Kilpeläinen Kuopiosta oli tullut Kanadaan 1928 ja
asui Grove Parkissa. Koulutukseltaan hän oli lääketieteen ylioppilas, joten ei
ole täysin poissuljettua, etteikö hän olisi harjoittanut lääkärin ammattia pree-
rioilla.115

Eino Antti Pyykönen Valtimolta oli tullut Kanadaan 1928 asuen aluksi
Bedfordissa, Quebecissa, mutta syksyllä hän lähti kohti länttä. Aluksi hän oli
töissä Widewater Milella numero 172 Albertassa ja sitten Edmontonissa talvella
1929. Välillä hän kävi taas Quebecin puolella metsätöissä, kunnes päätyi As-
siniapoiaan Saskatchewaniin 23.8.1928.116 Hän lienee työskennellyt elon-
korjaajana läheisillä maatiloilla.

Huonosti sen sijaan kävi Connaughtissa, Saskatchewanissa, asuneelle suo-
malaiselle kaivosmiehelle Juho Svenskille. Oltuaan Cobaltissa käymässä eräs
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paikallinen farmari ampui hänet 1925. Svensk oli kotoisin Iisalmen pitäjästä;
hänellä oli vaimo ja kaksi lasta Suomessa. Yhtä huonosti kävi Kalle Heikki Nis-
kaselle, varpaisjärveläiselle maanviljelijälle, joka oli muuttanut Kanadaan 1929
noin 22-vuotiaana. Hän jäi junan alle Hillsportissa, Saskatchewanissa, 1931.117

Saskatchewanissa itäsuomalaisia oli myös New Finlandissa (Adam ja Esther
Holopainen sekä August Wauhkonen Kuopiosta). Tosin New Finlandin itä-
suomalaiset olivat todennäköisesti muuttaneet yhteisöön ennen vuotta 1918.
Clairissa, Saskatchewanissa, asui savolaisia Maaningalta ja Tuusniemeltä.118

Heidän nimistään ei ole tietoa, mutta syntyperä tunnetaan.
Saskatchewanissa oli vielä vähemmän itäsuomalaisia kuin Manitobassa eli

vain kuusi, jotka kaikki olivat miehiä. Heistäkin kaksi asui myös muissa maa-
kunnissa. Kaikki itäsuomalaiset olivat Kuopion läänistä kotoisin. He olivat lä-
hinnä sekatyöläisiä, jotka olivat töissä maatiloilla tai radanrakennuksessa. Kos-
ka itäsuomalaisista tässä maakunnassa pysähtyi vain 0,6 %, ei tällä voinut olla
suurta merkitystä kokonaismuuton kannalta. Saskatchewan oli itäsuomalaisille
tuntematon provinssi, jossa olisi tarvittu viljelykseen enemmän alkupääomaa.
Lisäksi itäsuomalaiset eivät olleet tottuneet suuremman luokan maanviljelyyn.
Samoin metsätöiden lisäansiomahdollisuus puuttui.

Itäsuomalaiset eivät ennättäneet osallistua Saskatchewanin maaseudun asut-
tamiseen, koska heidän muuttonsa ajoittui vasta 1920-luvulle. Siihen mennessä
parhaat maatilat ja -alat oli jo varattu. Suomalaisista Saskatchewan kiinnosti
eniten pohjalaisia, jotka pyrkivät alueelle jo 1900-luvun alussa.

Kaikista siirtolaisista 13 % matkusti Albertaan. Albertankin merkitys siirto-
laisten vastaanottajana väheni 1920-luvun lopulla. Suhdanteet vaikuttivat siir-
tolaisuuteen, koska alueella oli suhdanneherkkää kaivosteollisuutta (ks. liite 10).

1930 keskimäärin kuusi prosenttia muuttajista suuntasi Albertaan. Poikkeuk-
sellisesti se miellytti norjalaisia, unkarilaisia ja ukrainalaisia maanviljelijöitä.
Sen sijaan suomalaisia muutti alueelle erittäin vähän.

Vuoden 1931 väestönlaskennassa Albertassa asui 3 318 suomalaista, joista
oli 1 827 miehiä ja 1 491 naisia. Yli 10 000 asukkaan kaupungeista suomalaisia
löytyi seuraavasti: Calgarysta 110 (50 miestä ja 60 naista), Edmontonista 68 (36
miestä ja 32 naista), Medicine Hatista 17 (kuusi miestä ja 11 naista), Lethbrid-
gestä seitsemän (neljä miestä ja kolme naista) ja Kitcheneristä kaksi naista (ks.
liite 13)119. Alberta oli menettänyt kolme prosenttia naisistaan 1920-luvun kulu-
essa. Tosin Calgaryssa oli selvä naisenemmistö (55 %). Albertassa suomalaiset
asuivat enemmän hajallaan kuin muualla. Tosin Canmoren, Colemanin ja
Blairmoren kaivosalue keräsi 117 suomalaista. Baronsissa asui joitakin suoma-
laisia, samoin Red Deerin alueella. Albertassa ulosmuutto oli suurta, mutta vä-
estömäärä pysyi samana, koska perheet olivat suuria.120

○ ○ ○ ○ ○ ○

117 Kuopion läänin passiluettelo vv. 1923 ja 1929; samoin CU 9.4.1925, 11.6.1931.
118 Mattson-Schelstaefe, 1982, ss. 131–133, 293–295; ks. myös CU 26.6.1924.
119 Raivio, 1975, ss. 138–142.
120 Lindström-Best, 1986, ss. 102–105.
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1921 noin 15 % Albertan suomalaisista asui kaivoskaupungeissa, pääasiassa
juuri Canmoressa ja Blairmore-Coleman-Bellevuessa. Suurin osa Albertan suo-
malaisista asui silti maalla. Noin 36 % heistä oli syntynyt Amerikassa. Baron-
sissa ja Carmangayssa asui suomalaisia suurfarmareita. Baronsissa asui 1925
noin 17–18 suomalaista farmaria.121 Albertan suomalaisasutus koostui siis haja-
naisista farmialueista ja kaivoskeskuksista.

Albertaankin kulkeutui muuttajia myös Itä-Suomesta. Esimerkiksi Verna
Helmiluotoa sanottiin Muuruveden Venukseksi Red Coteaussa ”Punaisenkiven
kaupungissa”, joten hän lienee ollut Savosta kotoisin.122

Väinö Moilanen Jäppilästä oli tullut Kanadaan 1927 ja muutti Albertasta
Suomeen 6.2.1930 työttömyyden vuoksi. Hänen tarkempia asuinpaikkakun-
tiaan ei tiedetä.123

Tervolainen Johannes Nousiainen (North), joka oli tullut Kanadaan 1928,
muutti aluksi Cochraneen Albertaan, mutta siirtyi jo kuukautta myöhemmin
Ontarion puolelle (Cochrane Hawk Lake Island Falls).124

Albertassakin asui vain kahdeksan Itä-Suomesta muuttanutta, joista kolme
asui muissakin provinsseissa. Miehiä heistä oli kuusi ja naisia siis kaksi. Kuopi-
on läänistä muuttaneita heistä oli neljä ja Mikkelin läänistä muuttaneita yksi
sekä Kainuusta tulleita kaksi (ks. liite 14).Yksi nainen oli kaivoskaupungissa
kauppa-apulaisena ja toinen oli ammatiltaan palvelija. Miehet olivat joko met-
sä- tai kaivostyöläisiä, osa voi tehdä myös tilapäisesti radanrakennustöitä. Vain
0,6 % muuttajista pyrki siis tähänkin preeriamaakuntaan. Yhteenvetona voi to-
deta, että preeriamaakuntien merkitys oli todella marginaalinen itäsuomalaisten
siirtolaisten vastaanottajana. Tämä voisi johtua Suomen 1920-luvun elinkeino-
rakenteesta (pienviljelys ei soveltunut preerioille).

Kaikkiaan 1930 siirtolaisista muutti Manitobaan 22 915 eli 30 %; Saskatche-
waniin 4 563 eli kuusi prosenttia ja Albertaan 4 989 eli myös noin kuusi pro-
senttia. Yhteensä siis preeriamaakunnat vetivät 42 % kaikista valtameren yli
tulleista siirtolaisista (ks. liite 10). Manitoba oli suosituin siksi, että siellä oli
vielä vapaata maata jäljellä. Kun verrataan tätä lukua itäsuomalaisiin ero on
huomattava. Tässä suhteessa itäsuomalaiset poikkesivat todella selkeästi yleis-
linjasta. Suomalaisille ei ilmeisesti ollut tärkeintä hankkia mahdollisimman pal-
jon maata, vaan ansaita nopeasti rahaa ja palata Suomeen. Ei siis haluttu tehdä
investointeja, vaan pyrittiin keräämään säästöjä.

Kaikista 1930 muuttaneista suomalaisista 48 suuntasi Manitobaan, 19
Saskatchewaniin ja 17 Albertaan. Heitä oli siis yhteensä 84. Prosentteina vas-
taavat luvut olivat kaksi, 0,7 ja 0,6 eli yhteensä kolme. Hyvin marginaalista oli
preeria-alueille muutto muidenkin suomalaisten keskuudessa; tosin se ei ollut
aivan yhtä harvinaista kuin itäsuomalaisilla.

○ ○ ○ ○ ○ ○

121 Seager, Siirtolaisuus/Migration 2/1983, ss. 9–10; myös Rauanheimo, 1930, ss. 263–268;
samoin CU 28.5.1925.

122 MU 9899.02. Historical information collected by J. P: for the FCHSC 1913–1959
Punaisenkiven kaupunki.

123 MG 28 V 128. Vol. 6. File 3.
124 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
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Vanhenevien siirtolaisten Viimeinen Paras Länsi :
Brittiläinen Kolumbia ja muut alueet

Kaiken kaikkiaan Brittiläiseen Kolumbiaan muutti 1930 noin 4 400 siirtolaista
eli kuusi prosenttia kaikista muuttajista. Suomalaisten kokonaismäärä on varsin
lähellä keskiarvoa, itäsuomalaisten arvo jää siitä vähän alle.(ks. liite 10)

Brittiläisen Kolumbian suosio oli suurinta luonnollisesti itäintialaisten ja ja-
panilaisten muuttajien keskuudessa. Olivathan he tottuneet Tyynen Valtameren
oloihin ja sopeutuneet sen vaatimiin elinkeinoihin. Myös norjalaiset ja ruotsa-
laiset suosivat Tyynen Valtameren rannikkoa. Suurin osa näistä muuttajista pyr-
ki todennäköisesti kalastajiksi tai maanviljelijöiksi. Alue veti puoleensa myös
englantilaisia ja kroatialaisia. Englantilaisia ilmeisesti tarvittiin hallintoon vir-
kamiehiksi. Kroatialaiset lienevät olleet maanviljelijöitä tai kaivosmiehiä.

Sen sijaan ne kansallisuudet, jotka muuttivat suurimittaisesti preerioille, eivät
enää olleet kiinnostuneita Brittiläisestä Kolumbiasta. Myöskään ranskalaiset
eivät olleet kiinnostuneita läntisestä maakunnasta.

Vuoden 1931 väestönlaskennassa Brittiläisessä Kolumbiassa oli 6 558 suo-
malaista, joista 4 311 miehiä ja 2 547 naisia. Yli 10 000 asukkaan kaupungeista
suomalaisia oli Vancouverissa 1 143 (1 078 miestä ja 765 naista) ja New West-
minsterissä 148 (71 miestä ja 77 naista) (ks. liite 13)125. 1931 kanadansuomalai-
sista asui 16 % Brittiläisessä Kolumbiassa. Se sai siis runsaasti uutta väkeä toi-
sen aallon siirtolaisuudesta. Naisten osuus suomalaissiirtolaisista laski 37 pro-
senttiin. Maakunnassa oli kolme suomalaiskeskittymää: Vancouver, New West-
minster ja Nanaimo. Pienempiä yhteisöjä oli Revelstokessa ja Sointulassa. 1929
kaikista siirtolaisista vain neljä prosenttia pyrki Brittiläiseen Kolumbiaan, mut-
ta suomalaisista kahdeksan prosenttia.126 Suomalaisia vetivät työtilaisuudet ja
entinen suomalaisasutus.

Uudisraivaajien ja kantofarmareiden tilat olivat tyypillisimmät suomalais-
asutukset keskellä Brittiläisen Kolumbian erämaita. Useimmat farmarit asuivat
Salmon Armissa, Solsquassa, White Lakessa, Gibson´s Landingissa sekä New
Westminsterin ja Vancouverin kaupunkien lähellä. Sointulassa itäsuomalaiset-
kin kalastajat sovelsivat kalastustaitojaan ja naiset hankkivat elantonsa palveli-
joina Vancouverissa. 1921 noin 25 % Brittiläisen Kolumbian suomalaisista asui
kaivoskaupungeissa, enimmäkseen Nanaimon, Ladysmithin ja Wellingtonin
alueella Vancouverin saarella.127 Suomalaisia löytyi useimmista Brittiläisen
Kolumbian kylistä. Brittiläinen Kolumbia oli suomalaisten keskuudessa huo-
mattavasti suositumpi kuin syrjäinen itä tai preeriamaakunnat. Se tarjosi suo-
malaisille töitä ja sinne oli helpompi sopeutua kuin esimerkiksi preerialle.

Itäsuomalaisista Brittiläiseen Kolumbiaan muutti neljä prosenttia eli selvästi
vähemmän kuin suomalaisista yleensä, mutta suunnilleen saman verran kuin
kaikista siirtolaisista keskimääräisesti (ks. liite 14). Ehkä valtamerikalastus tun-

○ ○ ○ ○ ○ ○

125 Raivio, 1975, ss. 138–142.
126 Raivio, 1975, s. 139; Lindström-Best, 1974, s. 3 ja 1986, ss. 101–109.
127 Lindström-Best & Sutyla, 1984, ss. 29, 59, 67, 75; Seager, Siirtolaisuus/Migration 2/1983, s. 9.
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tui itäsuomalaisista vieraammalta kuin pohjalaisista. Väheksyä ei sovi myös-
kään välimatkojen merkitystä. Pitkä matka voi karsia osan muuttajista. Brittiläi-
sessä Kolumbiassa asui 45 itäsuomalaista, joista 13 (30 %) oli asunut tai tuli
myöhemmin asumaan muissa provinsseissa. Vain neljä prosenttia Kuopion lää-
nistä muuttaneista eli 30 siirtolaista asettui Brittiläiseen Kolumbiaan. Tosin
nämä olivat melko lailla pysyvästi tähän provinssiin sitoutuneita, ehkäpä he oli-
vat päättäneet jäädä pysyvästi Kanadaan ja siksi ”uskalsivat” muuttaa  euroop-
palaisesta näkökulmasta katsottuna kauemmas. Mikkelin läänistä Brittiläiseen
Kolumbiaan tulleita oli samoin neljä prosenttia eli yhdeksän siirtolaista. Kai-
nuusta Brittiläiseen Kolumbiaan suuntasi seitsemän prosenttia muuttajista eli
kuusi henkilöä. Muuttajista miehiä oli 68 % ja naisia 32 %. Jakauma kielii siitä,
että tarjolla olleet työpaikat olivat pääasiassa maa- ja metsätalouden sekä
kaivostyön piirissä, mikä suosi miesvaltaista siirtolaisuutta. Esimerkit tukevat
tätä käsitystä. Toki joukossa oli muutama suutari ja liikemieskin, mutta muiden
ammatit noudattivat edelläesitettyä jakaumaa. Suurin osa naisista toimi mukana
lähinnä maanviljelysyhteisöissä.

Esimerkiksi Anna Gustava Heikkinen, myöhemmin Hoicka, Hyrynsalmelta
asui Whonockissa tilallaan. Pekka Katainen Lapinlahdelta asui tunnetussa
työläis- ja maanviljelysyhdyskunnassa Webster´s Cornerissa.128

Joitakin itäsuomalaisia houkutteli meri. Gustav Verner Kinnunen Hyrynsal-
melta asui Vancouverissa kalastajana. William Pursiainen (Simanson) Karttu-
lan Kuivaniemestä harjoitti kalastusta Lundissa. Johan Väänänen (Wilson)
Kuopiosta seilasi aikansa maailman merillä, kunnes asettui County Lineen.129

Eeli August Mustonen Paltamosta muutti Kanadaan 1927 ja teki metsätöitä
Vancouverin ympäristössä. A Räihä Lapinlahdelta tuli Kanadaan 14.5.1927 ja
asui niin Ontariossa, Albertassa, kuin Brittiläisessä Kolumbiassakin. Vancou-
veriin tämä metsätyöläinen päätyi lopullisesti 1940.130

Eero Lindblad Juuasta tuli Kanadaan 1920 osana Muurmannin legioonan
joukkoja. Hän meni naimisiin 1925 Vancouverissa. Myöhemmin hän teki
metsätöitä Port Hammondissa ja New Westminsterissä 1927.131 Ida Helena
Heikkinen Sotkamosta sen sijaan toimi organisoijana Ladysmithin kaivos-
yhteisössä 1925. Pekka Juho Ruotsalainen (Pete Makie) Pielavedeltä työskente-
li Nelsonissa kaivoksessa.132

Emma Lydia Keinänen Karttulasta puolestaan harjoitti ompelijan ammattia
Vancouverissa. Myös Anna Maria Kinnunen os. Tolonen Hyrynsalmelta asettui
Vancouveriin. Hänen poikansa Emile J Kinnunen, joka oli syntynyt 1899 Hy-
rynsalmella muutti nimensä Kinnoniksi ja harjoitti liiketointa Vancouverissa.133

○ ○ ○ ○ ○ ○

128 MU 3358. Vancouver.
129 Ibid.
130 MU 3358. Vancouver ja Finnish Language Club Project. Archive 18.3. a-at Research

Questionnaire date 26.6.1973. Finnish-Canadian Rest Home. Int. Michael and Daniel
Maunula.

131 RG 76. Vol. 294. File 268449. Part 6 C-7844.
132 MG 28 V 46. Vol. 57. File 11. Minutes Ladysmith CPC Local Women´s Division Meetings

1925–26 ja MU 3358. Vancouver.
133 MU 3358. Vancouver ja Emmaus-kirkon rekisteri. Vancouver 15.9.1992.



146    T Y Ö   M Ä Ä R Ä Ä   A S U I N P A I K A N

Kaikki itäsuomalaiset eivät asettuneet pysyvästi asumaan Brittiläiseen
Kolumbiaan. Esimerkiksi Tuomas Javanainen Juvalta muutti Vancouverista
Torontoon 6.2.1931.134 Taustalla saattoi vaikuttaa lama ja sen aiheuttama työt-
tömyys. Itäisistä provinsseista uskottiin löytyvän paremmin töitä, vaikka se ei
välttämättä pitänytkään paikkaansa.

Artturi Virtanen Heinolasta työskenteli heti Kanadaan tulonsa jälkeen Van-
couverissa vuodesta 1925 vuoteen 1930. Sen jälkeen työttömyys ahdisti hänet-
kin työnhakuun ja hän oleskeli mm. Winnipegissä kuusi vuotta, kunnes siirtyi
Torontoon 27.6.1937 sekatyöläiseksi.135

Myös päinvastaisesta toiminnasta löytyy esimerkkejä. David Johannes Vää-
nänen Kuopiosta, 1930 Kanadaan tullut työläinen, etsi aluksi töitä Torontosta,
mutta havaittuaan sen mahdottomaksi, hakeutui vuoden 1931 alussa Vancouve-
riin.136 Työttömyyden hätä oli lähes kaikilla paikkakunnilla 1930-luvulla niin
suuri, että sen uskottiin helpottavan muutettiinpa minne tahansa muualle.

Monille itäsuomalaisille Brittiläinen Kolumbia oli paikka, jonne voi tulla
viettämään eläkepäiviään. Esimerkiksi Arvo Viktor Kähkönen Kuopiosta asui
ensin Montrealissa 48 vuotta ja tuli sitten Vancouveriin, jossa asui kuolemaansa
saakka vuoteen 1986.137 Henry Nuuti Pesonen Joensuun seudulta tuli Kanadaan
1930 ja asui mm. Kingstonissa, Massonissa, Torontossa ja Unionvillessa.
Vancouveriin, jonne hän jäi asumaan pysyvästi, hän muutti 1966.138

Havaintojeni mukaan Brittiläiseen Kolumbiaan asettuneet siirtolaiset poik-
kesivat tietyissä suhteissa muualle asettuneista itäsuomalaisista. Yleensä he oli-
vat iäkkäämpiä kuin muut muuttaessaan. He pyrkivät hakeutumaan pysyväm-
piin ammatteihin tilapäistöiden sijasta. Paluumuuttajia heissä ei ollut yhtään
(tosin yksi ilmeisesti karkotettiin). Ilmeisesti muutto halki mantereen toiselle
laidalle, vaati jo lähtiessä lujaa päätöstä sitoutua uuteen kotimaahan. Monet
heistä sitoutuivat uuteen kotipaikkaansa myös taloudellisesti investoimalla esi-
merkiksi kalastusalukseen tai maatilaan.

Itäsuomalaiset päätyivät länsirannikolle muiden maakuntien kautta. Harvat
pyrkivät suoraan länteen töihin. Mikäli ensimmäinen työpaikka oli Brittiläises-
sä Kolumbiassa, se yleensä oli ystävien tai sukulaisten hankkima. Tietoisuus
valtameren rannikon oloista ei ollut yhtä suurta kuin esimerkiksi Torontosta tai
Montrealista. Siirtolaiset saivat kuulla esimerkiksi Vancouverin työpaikoista
vasta Kanadaan tultuaan.

Vuoden 1931 väestönlaskennassa suomalaisten määrä Yukonissa oli 34.
Heistä oli miehiä 29 ja naisia viisi.139 Yukon oli kaivosmiesten, kalastajien ja
metsästäjien valtakuntaa.

1930 siirtolaisia muutti Yukoniin ja koillisterritorioon seuraavasti: englanti-
laisia muutti sinne yksi, skotteja yksi, ranskalaisia kaksi, saksalaisia yksi, tans-

○ ○ ○ ○ ○ ○

134 MU 3322.10. ULCA Vancouver Abe Salmisen kirje FOCin pääsihteerille 6.2.1931.
135 MU 3354.02. Biographical sketches.
136 MG 28 V 128. Vol. 9. Index Cards. Guests Lists III 1927–32 ja Vol. 3. Files 1, 4.
137 Haastattelu, Markkanen (Kähkönen), Anni, 1992.
138 Haastattelu, Pesonen, Henry, 1992.
139 Raivio, 1975, s. 138.
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kalaisia yksi ja norjalaisia kaksi. Yhteensä tälle syrjäiselle seudulle pyrki siis
kahdeksan henkilöä eli 0,01 % muuttajista (ks. liite 10).140

Yukonista ei löytynyt yhtään itäsuomalaista. Tämä ei ehdottomasti todista,
etteikö alueella olisi liikkunut myös joitakin savolaisia tai kainuulaisia metsäs-
täjiä ja kullanhuuhtojia.

Kanadan luoteisterritoriossa asui intiaaneja, eskimoita, trappereita eli met-
sästäjiä ja Hudson Bay-yhtiön toimihenkilöitä. Luoteisterritoriossa asusti 1931
neljä suomalaista miestä (metsästäjiä).141 Luoteisten territorioiden pinta-ala on
enemmän kuin yhdeksän kertaa Suomen suuruinen. Sen väkiluku 1927 toimite-
tun väestönlaskun mukaan oli vajaat kahdeksantuhatta henkeä, eskimot, intiaa-
nit ja puoliveriset mukaanluettuina. Tosin Manitoban, Saskatchewanin ja Al-
bertankaan provinssien pohjoisosissa ei ollut asukkaita paljon lukuisammin.142

Täälläkään ei ollut tiettävästi itäsuomalaisia.
Pohjoisilla seuduilla voi harjoittaa vain joko metsästäjän tai kullankaivajan

ammatteja. Niiden kannattavuus riippui toisaalta fyysisestä kunnosta ja toisaal-
ta myös onnesta. Varsinaiseen kultasuoneen siirtolainen iski harvoin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

140 RG 26. Vol. 38. Via Ocean Ports, Calendar Year 1930.
141 Raivio, 1975, s. 138; Radforth, 1981, s. 20.
142 Munsterhjelm, 1945, ss. 31–32.
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   Paluumuutto – voittajia,
häviäjiä ja selviytyjiä

Paluumuutto siirtolaisuuden vastavirtana

Brittiläinen tilastotieteilijä E.G. Ravenstein on todennut jo 1885, että jokaisella
muuttoliikkeellä on korvaava vastavirtansa. Tämän vastavirran tutkiminen on
kuitenkin hankalaa, koska tilastotiedot eivät ole läheskään yhtä kattavia kuin
menomuutosta saatavat luvut. Lähteiden puute hankaloittaakin suuresti paluu-
muuton tutkimista. Tutkimusta paluumuutosta on tehty muista kansallisuuksis-
ta lähinnä ruotsalaisista ja italialaisista. Kreikkalaisista ja irlantilaisista paluu-
muuttajista on tehty pääasiassa haastatteluaineistoon perustuvaa analyysia.1

Paluumuuton määrä vaihteli yleensä taloudellisten suhdanteiden mukaan.
Nämä syklit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: 1) pitkät vaihteluvälit, jotka
voivat kestää jopa vuosikymmenen, 2) nousukauden ja laman vuorottaiset vaih-
telut, jotka yleensä kestivät 3–7 vuotta ja 3) vuodenaikaisvaihtelut, jotka ilme-
nivät joka vuosi. Ensimmäinen pitkän aikavälin sykli kesti siirtolaisuuden
alkuajoista noin vuoteen 1893. Tämän syklin päättyessä paluumuutto kaikkiin
Pohjoismaihin alkoi kasvaa. Pohjois-Amerikan asutus oli tuolloin saatettu suu-
rin piirtein loppuun. Halpaa maatalousmaata ei juuri enää ollut saatavissa.
Myös liikenneyhteydet olivat merkittävästi parantuneet 1890-luvulle tultaessa.
Paluumuutto Suomeen alkoi merkittävässä määrin vasta tuolloin, koska Suo-
men muuttoliikekin oli alkanut vasta 1880-luvulla. Toisen pitkän aikavälin
luonnollinen päätepiste oli ensimmäinen maailmansota, joka katkaisi kaikenlai-
sen muuttoliikkeen moniksi vuosiksi. Kolmas sykli päättyi 1930, kun valtame-
ren takainen siirtolaisuus tyrehtyi lähes kokonaan. Syinä tähän olivat luonnolli-
sesti maailmanlaajuinen lama ja Kanadan päätös lopettaa siirtolaisuus maahan.2

Laman ja talouskasvun aiheuttamia vaihteluita on löydetty kaikkiaan 24 sa-
dan vuoden aikana (1854–1954). Siirtolaisuudessa vaiheet jakautuvat nousu-
kauteen, lamaan ja toipumisvaiheeseen. Ensimmäinen talouskasvun aiheuttama
nousu nähtiin Suomen siirtolaisuudessa 1872 ja 1873, kun Yhdysvaltojen ta-
lous kasvoi ripeästi. Siirtolaisuus oli sen sijaan minimissään vuosikymmenen
lopulla Yhdysvaltojen laman ja Venäjän-Turkin sodan vuoksi. Suomen talou-
den lyhytaikaiset vaihtelut eivät juurikaan vaikuttaneet siirtolaisuuden määriin.
Sen sijaan paluumuutto ei ollut läheskään niin riippuvaista taloussuhdanteista
kuin menomuutto.  Vielä vähemmän vaikuttivat kotimaan taloussuhdanteet,
Suomeen voitiin palata lamasta huolimatta. Vastaava ilmiö löytyy myös esimer-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Virtanen, 1979, ss. 11–12.
2 Virtanen, 1979, ss. 84–85.
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kiksi saksalaisesta paluumuutosta. Paluumuutto oli enemmän riippuvaista yksi-
lön motiiveista kuin siirtolaisuus. Kaupunkeihin palattiin yleisemmin suuren
laman vuosina 1929–1933. Yleisestikin maailmansodan jälkeen kaikkein suu-
rin paluumuuton vuosi oli 1932. Italialaisten paluumuutto seurasi kaikkein her-
kimmin suhdanteita, kun taas juutalaisiin ne eivät vaikuttaneet juuri lainkaan.
Suomalaiset asettuvat näiden ääripäiden välimaastoon.3

Frank Blomfelt, joka on tutkinut Ahvenanmaan siirtolaisuutta jakaa paluu-
muuton kolmeen eri kategoriaan. Ensiksi tulevat ne, jotka vain vierailevat enti-
sessä kotimaassaan. Toisen ryhmän muodostavat ne, jotka jäivät Suomeen pi-
temmäksi ajaksi (vähintään vuodeksi) eli palasivat väliaikaisesti. Kolmantena
ryhmänä ovat varsinaiset paluumuuttajat, jotka palasivat Suomeen pysyvästi.4

Oman värinsä paluumuuton syihin antavat siirtolaisten omat haastattelut.
Yleisimmäksi paluun syyksi määriteltiin koti-ikävä. Seuraavaksi yleisimmät
syyt olivat työttömyys ja lama. Kolmanneksi suurin ryhmä mielsi olevansa Suo-
messa vain käymässä ja aikoi muuttaa takaisin. Monien paluun takana oli myös
sairaus tai vamma. Jotkut palasivat perheensä luo, toiset vanhempiensa toivo-
muksesta tai viljelläkseen perintötilaa. Osa palasi eläkepäivikseen; osa siksi,
että oli saavuttanut tavoitteensa siirtolaisena. Joidenkin puolisot halusivat pala-
ta Suomeen ja taivuttelivat toisenkin palaamaan. Eräät palasivat mielenjohtees-
ta tai yleisen tyytymättömyyden vuoksi. Yleensä ottaen suurin osa palaajista
piti siirtolaisaikaansa onnistuneena.5

Keijo Virtanen on selvittänyt perusteellisesti suomalaisten paluumuuttoa
vuosina 1860–1930. Hän on havainnut, että tietyt tekijät niin Suomessa kuin
vastaanottajamaassakin vaikuttavat paluupäätökseen. Luonnollisesti myös hen-
kilökohtaiset motiivit ovat olennaisia.

Jos siirtolainen oli kotoisin kaupunkialueelta, hänen paluunsa oli epätoden-
näköistä. Paluumuuttajista olikin kaupunkilaisia vain 5–10 %. Myös henkilön
varallisuus ja sosiaalinen asema vaikuttivat. Jos siirtolaisella oli lähtiessään itse-
näinen sosiaalinen asema tai omaisuutta Suomessa, hän palasi herkemmin kuin
sellainen henkilö, jonka sosiaalinen status oli muuttopäätöksen syntyessä alhai-
nen. Edellä mainittu koskee varsinkin korkean siirtolaisuuden alueita, alhaisen
siirtolaisuuden alueilla yhteys ei ollut yhtä selvä. Iäkkäät muuttajat palasivat
helpommin kuin nuoret. Ilmeisesti nuorten oli helpompi sopeutua uuteen yh-
teiskuntaan. Heidän oli myös helpompi vaihtaa ammattia, jos työttömyys uhka-
si. Miehet palasivat useammin kuin naiset. Naiset sulautuivat helpommin väes-
töön eikä heidän työnsä ollut yhtä suhdanneherkkää kuin miesten harjoittamat
ammatit. Lisäksi jos muuttaja oli naimaton lähtiessään tai naimisissa, mutta per-
he seurasi mukana tai muutti perästä myöhemmin, hän ei yleensä palannut.
Sama koskee myös leskiä. Naimattomat useinkin löysivät vastaanottajamaasta
elämäkumppanin, mikä taas vaikeutti paluuta. Ne (yleensä perheenisät), jotka

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Virtanen, 1979, ss. 89–95.
4 Blomfelt, 1968, s. 149.
5 Virtanen, 1979, ss. 176, 185.
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muuttivat rahan ja työn perässä valtameren taakse, mutta joiden perhe ei seuran-
nut mukana, palasivat yleensä muutaman vuoden kuluttua perheensä luo.6

Paluun todennäköisyyttä Kanadassa vähensi, jos muutto oli tapahtunut muut-
toliikkeen varhaisvaiheessa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen muuttaneet
palasivat siis todennäköisemmin kuin ennen sotaa siirtolaisiksi lähteneet. Poh-
jois-Amerikasta palattiin harvemmin kuin muilta mantereilta, kuten esimerkiksi
Australiasta. Pohjois-Amerikastakin palattiin, jos jouduttiin työttömiksi, koska
sosiaaliturva oli heikko ellei olematon. Tästä syystä myös taloudelliset lama-
kaudet lisäsivät paluumuuttoa. Kaupungeissa asuneet siirtolaiset palasivat
myös todennäköisemmin kuin maaseudulle asettuneet. Myös teollisuustyöstä
oli helpompi irtautua paluuta varten kuin esimerkiksi omasta maatilasta. Naiset,
jotka saivat palveluspaikan, eivät palanneet kovinkaan usein. Palvelijanahan
nainen pääsi helposti sisään uuden yhteiskunnan tapoihin. Mikäli siirtolainen
asui Pohjois-Amerikan mantereen itäosissa, hänen oli helpompi palata kuin län-
nestä. Länteen siirtyminen edellytti yleensä etappimuuttoa, joten päätös
vastaanottajamaahan jäämisestä oli usein uuden muuton yhteydessä selvä.7

Ratkaisevinta paluumuuton kannalta olivat kuitenkin henkilökohtaiset teki-
jät. Jos siirtolaisen alkuperäisenä motiivina oli lähteä vain ansaitsemaan rahaa
ja palata kotiin, hän usein myös palasi. Jos taas Suomesta muistona olivat köyhä
koti ja ympäristön kriittinen suhtautuminen siirtolaisuuteen, paluun ajatus ei
kiehtonut. Pitkä siirtolaisuusaika lisäsi siteitä vastaanottajamaahan, joten so-
peutuminen oli todennäköisempää. Sen sijaan lyhyt siirtolaisuusaika (alle viisi
vuotta) ja koti-ikävä ajoivat siirtolaisen takaisin Suomeen. Mikäli siirtolainen
oli muuttanut useampaan kertaan jo kotimaassa tai oli jo aiemmin tilapäisesti
palannut Suomeen, hän saattoi palata myös pysyvästi. Jos taas aiempaa muutto-
kokemusta ei ollut, siirtolaisuus valtameren taakse jäi helposti ainoaksi muu-
toksi.8

Paluumuuttajan uudelleensopeutumiseen vaikuttivat myös asenteet. Sopeu-
tumiseen vaikutti se, miten Suomen valtio, yleinen mielipide ja muuttajan koti-
seutu suhtautui paluumuuttajaan. Myös yksilökohtaiset asenteet vaikuttivat.
Suurin osa Suomeen palanneista oli saanut säästöjä kokoon. Valtaosa paluu-
muuttajista käytti säästönsä joko maatilan tai oman kodin hankintaan. Noin nel-
jäsosa palaajista koki vaikeuksia heti paluunsa jälkeen. Ne voivat olla luonteel-
taan taloudellisia tai Suomi oli muuttunut ilmapiiriltään oudoksi. Jotkut myös
miettivät, pitäisikö muuttaa vielä kerran. Ruotsalaisia siirtolaisia tutkinut Lind-
berg huomauttaa, että jos siirtolainen palasi vasta pitkän ajan kuluttua, hän saat-
toi tuntea itsensä yhtä eristyneeksi kotimaassa kuin oli ollut vastaanottaja-
maassa. Vanhat ystävät ja sukulaiset olivat ehkä jo ennättäneet kuolla. Palaava
siirtolainen voi kohdata ympäristön taholta kateutta ja ennakkoluuloja ja heistä
voitiin yrittää hyötyä taloudellisesti. Kotiseudulla voitiin paheksua mm. sitä,

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Virtanen, 1979, s. 220; Suomen siirtolaisuuden historia osa III, 1986, Virtanen, s. 265;
Finnish Diaspora I, 1981, Virtanen, s. 189.

7 Virtanen, 1979, s. 220; Suomen siirtolaisuuden historia osa III, 1986, Virtanen, ss. 265, 272.
8 Ibid.
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että siirtolaiset pitivät oloja Amerikassa parempina, koreilivat vaatteilla tai pu-
huivat fingelskaa.9

Paluupäätös oli monen yhteistekijän summa. Siihen vaikuttivat niin olot Suo-
messa kuin Kanadassakin. Silti päätös riippui aina yksilöstä. Vain karkotetut
eivät saaneet tilaisuutta valita.

Itäsuomalaisten paluumuutto – pysyvästi vai väliaikaisesti
kotimaahan?

Paluumuuttajan muotokuva meillä ja muualla
Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä yli 300 000 sekä tanskalaista että
suomalaista oli lähtenyt siirtolaisiksi, kun taas vastaava luku oli Ruotsissa
1 100 000 ja Norjassa 750 000. Vuoteen 1930 mennessä Suomesta valtameren
taakse lähteneiden määrä oli noussut lähes 400 000:een. Kun verrataan lukua
muihin Pohjoismaihin, huomataan, että muuton volyymi oli suunnilleen sama
kuin Tanskassa. Suomalainen paluumuutto ei ollut massamuuttoa, kuten meno-
muutto. Suomi sai 380 000 valtamerentakaisesta siirtolaisestaan takaisin vain
75 000 eli noin 20%. Keskimäärin kaikista siirtolaisista 52 % palasi kotimaa-
hansa. Suurinta paluumuutto oli espanjalaisten siirtolaisten keskuudessa. Heistä
peräti 90% palasi kotimaahan, briteistä palasi 49% ja italialaisistakin 43%. Suo-
malaisten paluumuutto ei juuri eronnut muista Pohjoismaista määrällisesti. Esi-
merkiksi tanskalaisista palasi kotimaahansa vain 9%.10 Ruotsalaisista palasi yli
130 000 (12%).11 Vielä suomalaisiakin harvemmin kotimaahansa palasivat uk-
rainalaiset (mikä lienee johtunut poliittisista muutoksista, jotka koettiin ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen) ja juutalaiset. Paluumuutossa poikkeuksen
suomalaisten osalta muodostaa Australia, josta paluusuhde oli korkea. Australi-
aan menneistä noin puolet tuli pysyvästi takaisin. Syynä oli Australian asema
toisen vaihtoehdon kohdemaana eli sinne muutettiin, koska Pohjois-Amerik-
kaan ei enää päästy. Sinne ei myöskään syntynyt siirtolaisyhteisöjä, jotka olisi-
vat helpottaneet sopeutumista. Hypoteesi, jonka mukaan kasvava etäisyys vä-
hentää paluumuuttoa ei päde suomalaisiin muualla kuin Pohjois-Amerikassa.12

Jos verrataan uudempaan paluumuuttoon Ruotsista Suomeen, havaitaan pal-
jon yhtäläisyyksiä aiemman paluutrendin kanssa. Myös ruotsinsuomalaisten
paluumuutosta 85% tapahtui viiden vuoden kuluessa muutosta. Noin puolet
muuttajista palasi. Ihmiset muuttivat taloudellisista syistä, mutta palasivat sosi-
aalisista syistä. Yleisimmät paluun syyt Ruotsista olivat ikävä Suomeen, se että
muutto oli alunperinkin ajateltu väliaikaiseksi ja Suomen parantuneet taloudel-
liset olot.13 ( Ruotsin ja Suomen maantieteellinen läheisyys epäilemättä vaikutti
paluumuuton suuruuteen).

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Virtanen, 1979, ss. 186, 194–195, 197, 199 ja Kero, 1996, s. 259.
10 Virtanen, 1979, ss. 23, 68–69.
11 Utvandring, 1973, Tedebrand, s. 244.
12 Virtanen, 1979, ss. 69, 166 ja Suomen siirtolaisuuden historia osa III, 1986, Virtanen, s. 272.
13 Borgegård, 1976, ss. 1–3.
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Paluumuuttoon vaikutti esimerkiksi se, ettei Pohjois-Amerikassa enää ollut
vapaata viljelysmaata, joten siirtolaiset siirtyivät sellaisiin töihin, joista oli help-
po vaihtaa joko toiseen työhön tai muuttaa muualle. Toinen paluumuuton
ennakkoehto oli liikenneyhteyksien paraneminen. Kun purjelaivalla matka At-
lantin yli oli kestänyt jopa kolme kuukautta, voi saman matkan taittaa höyry-
laivalla parissa viikossa.14

Liikenneyhteyksien parantuessa muuton vuodenaikainen painopiste siirtyi
kesästä kevääseen, jolloin Pohjois-Amerikassa oli eniten työtä tarjolla. Paluu-
muuton osalta on todettava, että siirtolaisuuden aiemmassa vaiheessa kotimaa-
han palattiin ympäri vuoden, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen pa-
luun painopiste siirtyi alkukesään. Paluun ajankohta voi selittyä sillä, että suu-
rin osa palaajista tuli maaseudulle ja näin maataloustöihin, joiden sesonki oli
kesällä. Mainittakoon, että esimerkiksi italialaiset muuttivat Yhdysvaltoihin ke-
väällä rakennustöihin ja palasivat kotimaahan vuoden lopussa, kun työt loppui-
vat – muuttaakseen taas seuraavana keväänä. Tällaista ei ollut havaittavissa suo-
malaisilla. Kesäkuukausien suosiota suomalaisten keskuudessa selittävät myös
ns. Amerikan-vierailijat, jotka tietenkin halusivat käväistä kotimaassa kuk-
keimman kesän aikaan. Pysyväkin paluu ajoittui kesään, koska silloin kotimaa
oli houkuttelevimmillaan.15

Kuopion lääniin palasi 1930 yhteensä 23 siirtolaista, 1931 luku oli 59 palaa-
jaa ja 1932 taas 49 paluumuuttajaa. Mikkelin lääniin taas palasi 1930 myös 23
siirtolaista, 1931 palaajia oli 17 ja 1932 jälleen 23 (ks. liite 15). Näissä luvuissa
ovat mukana myös tilapäisesti palanneet ja vierailijat. Oma aineistoni koostuu
kaikkiaan 62 palaajasta, jotka ovat muuttaneet joko pysyvästi tai tilapäisesti eri
puolille Itä-Suomea (myös Kainuuta, jota ei vuosikirjan luvuissa eritellä, vaan
se on osa Oulun lääniä). Tosin palaajia on ollut jo itsenäistymisen alkuajoista läh-
tien ja myöhäisimmät paluumuuttajat tulivat kotiseudulleen vasta 1970-luvulla.

Yleensä ottaen paluumuutto ei ollut Itä-Suomeen määrällisesti niin merkittä-
vää, että se olisi vaikuttanut yhteisöjen elämään (toisin kuin joissain paikoin
Pohjanmaalla). Kun kynnys lähteä siirtolaiseksi oli Itä-Suomesta korkeampi,
myös paluu oli vaikeampaa, varsinkin jos uudessa maailmassa ei oltu onnistuttu
taloudellisesti. Tämä ei kuitenkaan estä tutkimasta sitä, millainen oli paluu-
muuttajan prototyyppi vai oliko sellaista olemassa.

Voimakkaan siirtolaisuuden alueille (Oulun, Vaasan ja Turun ja Porin läänei-
hin) palattiin herkemmin. Paluumuuttajat palasivat yleensä lähes sataprosentti-
sesti omalle lähtöalueelleen. Lähinnä poikkeuksen muodosti vain avioituminen
ulkomailla. Edellä kerrottu ei koske kaupunkeja, sillä esimerkiksi Kristiinan-
kaupungista muuttanut siirtolainen voi palata muihin kaupunkeihin tai muualle
Etelä-Pohjanmaalle. Osa maaseudulle palaajista muutti itse asiassa vanhalle
kotiseudulleen, mistä he olivat kaupunkiin lähteneet. He olivat siis ns. etappi-
muuttajia. Suurin osa Helsinginkin siirtolaisista lienee vastaavia tapauksia.16

○ ○ ○ ○ ○ ○

14 Virtanen, 1979, ss. 35–36.
15 Virtanen, 1979, ss. 95–98.
16 Virtanen, 1979, ss. 67, 75–77.
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Etelä-Pohjanmaalle palasi Toivosen mukaan kolmannes muuttajista takai-
sin.17 Virtasen mukaan Jokioisissa yllettiin 20% paluutasoon (187:stä vuosina
1902–1930 muuttaneesta palasi 38), kun sen sijaan siirtolaisista palasi Kuusa-
moon  vain joka kymmenes (vuosina 1864–1914 muuttaneista 1934 henkilöstä
palasi vain 209). Leppävirralle palaajia oli 10.8% (36, kun vuosien 1882–1930
kokonaismuutto nousi 333 siirtolaiseen) ja Polvijärvelle 15,7% (38 palasi, kun
muuttajia oli vuosina 1894–1930 yhteensä 1050). Virallisissa tilastoissa paluu-
muuttajien määrä arvioidaan paljon Virtasen antamia lukuja suuremmaksi, kos-
ka niissä ei erotella pysyvästi ja väliaikaisesti palanneita. Jos otetaan mukaan
myös väliaikaisesti palanneet Polvijärven luku nousee 22,4%:iin ja Leppävir-
rankin 20,0%:iin. Ruotsalaista siirtolaisuutta tutkinut Tedebrand on osoittanut,
että kaupungit eivät juuri viehättäneet paluumuuttajia; paluu oli siis luonteel-
taan agraarista. Yleinen paluumuuttoprosentti Kuopion läänin osalta oli vuosi-
na 1894–1930 vain 10.4, kaupunkeihin paluun jäädessä 1,7%:iin ja maaseudul-
lakin yllettiin vain 11,5%:iin. Suurin paluuprosentti löytyy Oulun läänistä ja
Lapista 16,8% ja pienin Viipurin läänistä 3,1%. Vaikka paluu oli yleisempää
maatalouteen, esimerkiksi 1926 Timminsistä muutti paljon työläisiä Suomeen
huonoihin työoloihinsa kyllästyneinä.18 Silti punaiset eivät liene olleet erityisen
halukkaita palaamaan “valkoiseen” Suomeen. Tämä näkyy myös otoksessani,
jonka palaajista tiettävästi vain yksi oli vasemmistosuuntautunut.

Pysyvä paluu oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen suhteellisen yleistä
mm. Leppävirralle. Sen sijaan maailmansodan jälkeen muuttaneista vain ani
harva palasi Leppävirralle tai Polvijärvelle, toisin kuin Lohtajalle ja Kristiinan-
kaupunkiin. Yleensä Itä-Suomeen paluu oli harvinaista ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen, itse asiassa 1920-luvulla muuttaneet eivät palanneet juuri
ollenkaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen eniten paluumuuttajia Leppä-
virralle oli 1921 (esimerkiksi Lohtajan huippuluku saavutettiin vasta 1938).19

Kanadasta palattiin herkemmin kuin Yhdysvalloista. Suomalaiset palasivat
Ontariosta herkemmin, samoin kaupungeista (Montreal, Toronto, Vancouver).
Myös kaivos- ja puutyökeskuksista palattiin usein (Port Arthur, Sudbury, South
Porcupine). Näillä aloilla vaikutti töiden suhdanneherkkyys. Tosin myös Kana-
dan länsivaltioista palasi suomalaisia suuriakin määriä, esimerkiksi katovuonna
1920. Kanadaan ennen vuotta 1930 muuttaneista 60 000 siirtolaisesta palasi
pysyvästi noin 13 000–14 000.20

Yhdysvalloissa (ja osittain myös Kanadassa) uusiksi siirtolaisiksi katsottiin
ne, jotka olivat 1880-luvulta lähtien alkaneet saapua Itä- ja Etelä-Euroopasta ja
jotka asuivat ja työskentelivät suurissa kaupungeissa. Ylivoimaisesti suurin osa
heistä oli miehiä. Heitä pidettiin kohdemaan väliaikaisena työvoimana, joka

○ ○ ○ ○ ○ ○

17 Toivonen, 1963, s. 257.
18 Virtanen, 1979, ss. 61, 63–66; Tedebrand, 1972, ss. 229–233, 313–314 sekä Vapaus

10.9.1926.
19 Virtanen, 1979, ss. 87, 93.
20 Finnish Diaspora I, 1981, Virtanen, ss. 191, 196; Virtanen, 1979, s. 163 samoin CU

13.1.1927 ja 22.7.1920.
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varsin pian palaa takaisin kotimaahansa. Suomalaisistakin siirtolaisista selvä
enemmistö piti itseään kohdemaan väliaikaisena työvoimana.21

Pula-aikana palaajia oli suhteellisen paljon, joten suhdanteilla oli jonkin ver-
ran merkitystä välittömän paluupäätöksen synnyssä. Tosin lamakaan ei näytä
aiheuttaneen itäsuomalaisten keskuudessa joukkopaluuta. Esimerkiksi Peter
Petu Petterinpoika Hujanen palasi vaimonsa Selma Taavetintytär Jäppisen sekä
juurisyntyneen poikansa kanssa Maaningalle 1930. He ennättivät asua Kana-
dassa yli kuusi vuotta, mistä suurimman osan todennäköisesti lapsen syntymä-
paikkakunnalla Thunder Bayssa.22 Taloussuhdanteiden ohella myös lapsen syn-
tymä vaikutti paluupäätökseen. Ehkä Hujaset halusivat lapsensa kasvavan Suo-
messa ja savolaisessa yhteisössä. Tämäkin tapaus osoittaa, että kansallinen
identiteetti oli itäsuomalaisten keskuudessa voimakas ja näin ollen sopeutumi-
nen monikansalliseen yhteiskuntaan oli vaikeaa.

Yhtä kokemusta rikkaampana kotimaahan
Suurin osa siirtolaisiksi lähteneistä halusi ennemmin tai myöhemmin palata
kotimaahan – näin he ajattelivat muuttaessaan. Yli puolet pysyvästi Suomeen
palanneista teki paluunsa viiden vuoden kuluessa muutosta. ”Lähti syksyllä
kuin korskea kurki ja palasi seuraavana keväänä kuin siipirikko varis.” Paluu-
päätöksen lykkääntyminen yleensä merkitsi paluun hylkäämistä. Samansuun-
taista tietoa on saatu myös norjalaisista ja ruotsalaisista siirtolaisista.23

Olen löytänyt 47 pysyvästi palannutta itäsuomalaista. Heistä seitsemän oli
karkotettuja (joista viisi miehiä), ja kymmenen palasi vasta eläkepäivikseen.
Karkotettuja oli suhteellisen vähän siirtolaisten kokonaismäärään verrattuna ja
karkotuspäätökset oli tehty vuosien 1927–1929 välisenä aikana. Karkotuksen
syy oli yleensä terveydellinen. Eläkeläisten osuus paluumuutossa oli melko
suuri. Miehet olivat selvästi halukkaampia palaamaan kuin naiset, sillä palaa-
jista naisia oli vain 13. Yleisin paluumuuttoikä oli 25–40 vuotta, mutta jopa 85-
vuotias voi vielä ryhtyä paluumuuttajaksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa uu-
teen ympäristöön sopeutumista ei ollut koskaan tapahtunut. Yhdentoista paluu-
muuttajan iästä ei ole tietoa. Yli 60-vuotiaita joukossa oli kahdeksan ja yli 50-
vuotiaita kaksi. Yli 40-vuotiaitakin oli vain kolme, kun taas yli 30-vuotiaita pa-
lasi peräti 12 ja yli 20-vuotiaita yhdeksän. Sen sijaan alle 20-vuotiaita oli jou-
kossa vain kaksi.

Palaajien ikä oli luonnollisesti korkeampi kuin lähtijöiden. Palaajien ikära-
kenne keskittyy 26–35 vuoden ikään (koskee myös Leppävirtaa ja Polvijärveä).
Suurin osa palaajista oli siis vielä parhaassa työiässä.  Ruotsissakin paluumuut-
to oli 26–30-vuotiaiden keskuudessa yleisintä, sen sijaan alle 16-vuotiaita
muuttajia oli Ruotsissa lähes viidennes palaajista, kun taas Suomessa vastaava
ikäryhmä muodosti vain muutaman prosentin paluumuuttajista. Ruotsissa lie-

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Suomen siirtolaisuuden historia osa III, 1986, Virtanen, s. 261.
22 F 1405.62.001. MU 3356.05. Thunder Bay District, continued; Maaningan seurakunnan

kirkonkirjat.
23 Virtanen, 1979, ss. 79, 81–82 ja Kero, 1996, s. 258.
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neekin laskettu palaajiksi myös ulkomailla syntyneet lapset. Myös italialaiset
paluumuuttajat palasivat parhaassa työiässään. Tosin on huomattava, että jos
siirtolainen muutti iäkkäämpänä, hänen sopeutumisensa uuteen yhteiskuntaan
oli vaikeampaa, joten myös paluun todennäköisyys kasvoi. Sen sijaan yli 50-
vuotiaat muuttajat eivät juuri palanneet Suomeen. Mutta jos iäkkäämmät paluu-
muuttajat muuttivat kaikesta huolimatta takaisin, heidän päätöksensä oli lopul-
linen.24

Suurin osa tutkimistani muuttajista (18 siirtolaista) palasi vuosien 1929–
1940 välisenä aikana, mikä tukee käsitystä siitä, että takaisin Suomeen tultiin
viiden vuoden sisällä muutosta. Ennen lamakautta palasi Suomeen kymmenen
muuttajaa. Kahdeksan muuttajan tarkasta paluun ajankohdasta ei ole tietoa.
Viiden vuoden paluun sääntöä noudatti esimerkiksi Väinö Arkko, joka oli syn-
tynyt 1903 Kangasniemellä ja muuttanut Kanadaan 1927. Hän palasi Suomeen
1929. Hän ei ollut naimisissa ja ammatiltaan hän oli työmies.25 Kanadaan so-
peutuminen ei ollut siis onnistunut ja heikkenevien työnäkymien uhkaamana
monet valitsivat Suomen. Poikkeuksena on vuosi 1940, jolloin Suomeen palasi
eri ikäisiä miehiä sotimaan. Heillä oli isänmaallinen tausta ja usein he olivat
Kanadassakin seurakuntien jäseniä. Heidän on täytynyt tuntea itsensä vahvasti
suomalaisiksi, vaikka asuivatkin muualla. Identiteetti ja kansallistunne oli säi-
lynyt. Jotkut maksoivat vakaumuksestaan kalliin hinnan. Esimerkiksi Paavo
Ollikainen, joka oli syntynyt Varpaisjärvellä 1904 ja tullut Kanadaan 1927 sekä
asunut Kanadassa olleessaan Port Arthurissa ja Torontossa, palasi Suomeen so-
taan. Hän kaatui talvisodan taisteluissa.26

Miehet palasivat Suomeen todennäköisemmin kuin naiset. Heidän paluu-
lukunsa oli koko Suomessa 8,3% korkeampi kuin naisten. Polvijärvelle palasi
lähes joka viides sieltä muuttanut mies, kun vastaavasti naisista palasi vain 7 %.
Sen sijaan Leppävirralla vastaavaa eroa ei juuri ollut (sekä miehistä että naisista
palasi noin joka kymmenes). Naiset seurasivat usein miehiään valtameren taak-
se eikä muutto ollut näin ollen yhtä riippuvaista suhdanteista kuin miesten siir-
tolaisuus. Samoin kotiapulaisen työ ei ollut yhtä suhdanneherkkää kuin miesten
työpaikat. Myös ennaltamaksetut laivaliput olivat naisilla yleisempiä kuin mie-
hillä. Tämä kaikki viittaa naisten pienempään paluuhalukkuuteen. Suuntaus oli
sama myös Ruotsissa – kun siellä 1861–1910 siirtolaisista 56,1% oli miehiä,
palaajista heitä oli peräti 63,0%. Naiset useinkin sopeutuivat uuteen yhteiskun-
taan nopeammin palveluspaikkojensa kautta. Samoin he oppivat kielen nope-
ammin. Myös työolot valtameren takana olivat paremmat naisille. Miesten työ-
paikat olivat lisäksi usein kausittaisia ja naisten taas pysyviä. Myös Ruotsista
miehet muuttivat takaisin herkemmin kuin naiset. Osittain edellisestä johtui se-
kin, että miehet palasivat useammin tilapäisesti, naiset taas tekivät harvemmin
uutta muuttomatkaa. Taloudelliset suhdanteet vaikuttivat kuitenkin jonkin ver-
ran myös naisten paluumuuttoon. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen perhe-

○ ○ ○ ○ ○ ○

24 Virtanen, 1979, ss. 118–119, 123–124.
25 MG 28 V 124. Vol. 6. File 3; Mikkelin läänin passiluettelot 1918–1930.
26 Agricola Finnish Lutheran Church Records 1931–74. MFN 191. Reel 1.
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muutto lisääntyi tai vaimo seurasi useammin miestään myöhemmin valtameren
taa, joten paluumotivaatio ei ollut sama kuin yksinäisillä muuttajilla. Naisista
on huomattava, että varsin monet naimattomat avioituivat vastaanottajamaassa,
mikä sekin vähensi paluumuuttoa. Suomalaisille miehille oli taas suomalaisia
naisia tarjolla vastaanottajamaissa suhteellisen vähän ja koska kansallisuuksien
väliset avioliitot olivat harvinaisia, eivät suomalaiset miehet avioituneet yhtä
usein. Sen sijaan esimerkiksi irlantilaistytöt palasivat Irlantiin etsimään avio-
miestä. Suomalaisnaisten paluu kaupunkeihin oli yleisempää kuin maaseudulle
– olihan kaupunkimuuttajissakin enemmän naisia kuin maalta tulleissa.27

Itäsuomalaisissa palaajissa oli enemmän miehiä kuin naisia, mutta olihan
muuttajissakin miesenemmistö. Naisten avioituminen uudessa kotimaassa  vä-
hensi paluuhalukkuutta, olihan elämäntilanne toinen kuin kotiseudulta lähdet-
täessä. Usein puoliso oli eri paikkakunnalta, mikä myös esti naisia palaamasta
omalle lähtöalueelleen. Jos he palasivat, he palasivat perheineen yleensä mie-
hen kotiseudulle. Samoin naisten työpaikat olivat vakaampia ja pysyvämpiä,
joten suhdanteet eivät ajaneet naisia yhtä helposti paluumuuttoon lamankaan
aikana kuin miehiä. 1920-luvun loppu ja 1930-luvun alku korostuvat, koska
siirtolaiskodissa pidettiin rekisteriä myös palaajista, aiemmin tai myöhemmin
palanneista saa tietoja lähinnä vain joko Suomen tai Kanadan seurakunnista.
Seurakunnat taas rekisteröivät vain oikeistolaisesti suuntautuneita palaajia, sillä
vasemmistolaiset eivät kuuluneet Kanadassa kirkkoon. Vasemmistolaiset liene-
vät välttäneet siirtolaiskotia eivätkä sosialistiyhdistykset kirjanneet palaajia
yhtä herkästi kuin seurakunnat. Tosin sosialisteilla ei ehkä ollut 1930-luvulla
haluakaan palata oikeistolaistuneeseen Suomeen, heillehän oli vaihtoehtona
tarjolla Neuvosto-Karjala. Niistä itäsuomalaisista, jotka palasivat Suomeen
Neuvosto-Karjalan kautta ei ole tehty tutkimusta, mutta omista lähteistäni en
ole löytänyt yhtään henkilöä. Ne, jotka kyllästyivät neuvosto-oloihin ja pääsivät
lähtemään maasta suuntasivat takaisin Kanadaan tai Yhdysvaltoihin.

Naimisissa olleiden siirtolaisten paluun todennäköisyys oli suurempi kaik-
kialla muualla paitsi Kuopion läänissä (ja Kuusamossa). Naimisissa olleet pala-
ajat olivat yleensä maanviljelijöitä tai maanvuokraajia, jotka olivat lähteneet
ulkomaille lyhyeksi ajaksi ansaitakseen rahaa. Kuopion läänissä taas maaseutu-
väestön suuren osan muodostivat tilattomat, joilla oli vähemmän tarvetta palata
kotimaahan, koska he usein kutsuivat valtameren taa myös perheensä. Myös
Kuusamossa vaikutti se, että perhesiirtolaisuus koko Oulun läänistä oli suhteel-
lisen suurta. Paluupäätös riippuikin suuressa määrin siitä, oliko perhe Ameri-
kassa vai Suomessa. Myös Ruotsin Sundsvallissa vuosina 1875–1913 tehdyssä
kartoituksessa todettiin, että palaajissa oli vähemmän naimisissa olevia kuin
naimattomia ja tämäkin johtunee perhesiirtolaisuudesta. Perheet palasivat Suo-
meen harvoin , minkä voi päätellä lasten pienestä määrästä paluumuuttajien
joukossa.28

○ ○ ○ ○ ○ ○

27 Virtanen, 1979, ss. 127–130, 132 ja Borgegård, 1976, s. 12.
28 Virtanen, 1979, ss. 140–141.
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Silti osa itäsuomalaisistakin miehistä palasi Suomeen perheensä luo. Ehkä he
olivat saavuttaneet rahansäästötavoitteensa tai päinvastaisessa tapauksessa tote-
sivat, ettei perhettä kannattanut tuoda Kanadaan. Esimerkkinä mainittakoon
Juho Heikki Timonen, joka oli syntynyt 1884 Iisalmessa, mutta asui muuttaes-
saan Kiuruvedellä. Kanadaan eli tarkemmin sanoen South Porcupaneen hän oli
saapunut 1924. Pula-ajan koittaessa hänkin palasi kotiin vaimonsa ja viiden lap-
sensa luo.29

Paluumuuttajat olivat melko tasaisesti kotoisin koko Itä-Suomen alueelta, jo-
ten merkittäviä alueellisia eroja ei ilmennyt. Muuttajia palasi Hankasalmelle,
Haukivuorelle, Iisalmeen, Ilomantsiin, Juukaan, Jäppilään, Kajaaniin, Kangas-
niemelle, Karttulaan, Kiteelle, Kiuruvedelle, Kuopioon, Lapinlahdelle, Maa-
ningalle, Nurmekseen, Pielavedelle, Rääkkylään, Sotkamoon, Suonenjoelle,
Tuusniemelle, Varpaisjärvelle ja Vuolijoelle.

Virtanen on tutkinut maaseudulle palanneiden sosiaalista taustaa ja havain-
nut,  että esimerkiksi Lohtajalle, Parkanoon ja Karvialle palasivat pääasiassa
maanviljelijät ja vuokraajat. He palasivat useammin kuin  heidän vaimonsa tai
lapsensa. Sen sijaan Kuusamossa luvut olivat aivan päinvastaiset eli perhe pala-
si herkemmin kuin perheen päämies. Myös Leppävirralla ja Polvijärvellä pala-
ajat näyttivät olevan maanviljelijöitä. Kaikkein harvimmin (Elimäkeä lukuun
ottamatta) palasivat maattomat, palvelijat ja työläiset. Maanviljelijöiden suu-
rempaa paluulukua selittää mm. se, että he lähes aina matkustivat valtameren
taa tienaamaan rahaa, koska he omistivat tai vuokrasivat maata Suomessa. Kun
tavoite oli saavutettu, he yleensä palasivat perheensä luo viljelemään maata.
Tämä ei kuitenkaan koskenut niitä, jotka muuttivat koko perheen kanssa. Sen
sijaan maattomilla ei ollut omaisuutta, jonka luokse palata. Lisäksi – vaikka työ
siirtolaisena oli kovaa, palkka oli kuitenkin parempi kuin Suomessa. Maanvilje-
lijät yleensä palasivat Suomeen pysyvästi, kun taas heidän lapsensa olivat
taipuvaisempia muuttamaan uudelleen. Monet tilallisten lapset voivatkin käydä
tutkimassa mahdollisuutta asettua Suomessa viljelijäksi. Myös ikä vaikutti uu-
delleen muuttoon, nuoremmat muuttivat herkemmin takaisin valtameren taak-
se. Paluumuutto kaupunkeihin on taas harvinaista kaikissa sosiaaliryhmissä.30

Otokseni perusteella itäsuomalaisten palaajien sosiaalista taustaa ei voi
luotettavasti kartoittaa puutteellisten tietojen perusteella, mutta suurin osa näyt-
täisi suunnaanneen kotiseudulleen maanviljelijöiksi. Palaajissa ei ollut kovin
paljon avioituneita, mutta jos Suomeen muuttava oli aviossa, hän yleensä palasi
perheen luo. Eläkeläiset olivat kaikki joko leskiä tai naimattomia, mikä saattoi
toisaalta olla yksi syy Kanadassa viihtymättömyyteen.

Itäsuomalaisissa on muuttajia, joista ei tiedetä muuta kuin, että he palasivat
Suomeen. Yksi heistä oli Lauri Airo, joka oli syntynyt 1904 Kuopiossa ja palasi
Suomeen 1930, mutta sitä ei ole tiedossa, palasiko hän juuri Kuopioon vai jon-
nekin muualle – edes hänen Kanadassa oleskeluaikansa pituus ei ole tiedossa.31

○ ○ ○ ○ ○ ○

29 MFN 289. Kirkonkirjat St. John´s.
30 Virtanen, 1979, ss. 106, 108–109.
31 MG 28 V 124. Vol. 6. File 3.
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Myös siirtolaisen Pohjois-Amerikassa harjoittama ammatti vaikutti paluun
todennäköisyyteen. Esimerkiksi Lohtajalle palanneista suurin osa oli työsken-
nellyt teollisuudessa tai maataloustyövoimana. Vain kaksi oli ennättänyt hank-
kia maatilan. Maataloustyöläisten suuri määrä sisältää Australiasta palanneet
plantaasityöläiset. Italialaisista varsin moni palasi kotimaahansa, osaksi siksi,
että he työskentelivät Pohjois-Amerikassa sellaisissa ammateissa, joista oli helppo
irtautua. Suomalaisten paluumuuton volyymia laski sekin seikka, että suoma-
laisilla oli taipumuksena asettua asumaan maaseudulle. Heillä oli myös usein pyr-
kimyksenä hankkia oma maatila, mikä sekin vähensi muuttohalukkuutta, kuten
edellä on jo todettu. Osa ikääntyvistä suomalaisista muutti Vancouverin seudulle,
josta tuli kanadansuomalaisten Florida, pääasiassa ilmaston vuoksi.32

Jotkut itäsuomalaiset onnistuivat keräämään pääomaa, jolla aloittivat liike-
toiminnan Suomessa. Tunnetuin esimerkki lienee 1912 Suomeen palannut Abel
Adams, joka oli syntynyt 1879 Rautalammilla maanviljelijän poikana ja oli
alunperin sukunimeltään Korhonen. Hän perusti yhtiön Adams Filmi Oy, joka
harjoitti mm. elokuvien vuokraamista ja omisti elokuvateattereita.33

Itäsuomalaisista siirtolaisista on hankala osoittaa erikseen erityisen hyvin
paluussaan onnistuneita siirtolaisia, koska heistä ei ole tilastotietoja. Toisaalta
jos paluu onnistui ongelmitta, myöskään viranomaisilla ei ollut aihetta ryhtyä
toimenpiteisiin eikä arkistomateriaaliakaan näin ollen syntynyt. Yleensä pala-
ajat suuntasivat entiseen kotikyläänsä maaseudulle, mikä viittaisi siihen, että he
olivat saaneet kerättyä tarpeeksi pääomaa maatilan lunastamista tai laajentamis-
ta varten. Toiset palasivat, vaikka unelmat eivät olleetkaan täyttyneet – näin va-
littiin tavallaan kahdesta pahasta pienempi eli köyhänä oleminen kotimaassa.

Paluun todennäköisyyteen vaikutti yksilön sopeutuminen vastaanottaja-
maahan. Siirtolaisen suurimmat sopeutumisvaikeudet olivat luonnollisesti heti
muuton jälkeen. Suomalaisten suuri määrä tietyllä alueella voi vähentää paluu-
muuttoa. Italialaisten muuttoa tutkinut Cerase erottaa neljä vaihetta sopeutumi-
sessa, jotka siirtolainen kohtasi. Ensimmäinen vaihe on heti muuton jälkeen,
kun siirtolainen kohtaa uuden kulttuuriympäristön. Tässä vaiheessa tehdään
myös paluupäätöksiä. Jos paluu voittaa, on kyse muuton epäonnistumisesta.
Tästä ensimmäisestä vaiheesta ylipäästäkseen siirtolaisen on löydettävä työ-
paikka. Toinen vaihe saavutetaan siirtolaisen elämässä, kun hänelle on alkanut
kertyä säästöjä ja hänen pitää päättää käyttääkö hän ne siirtolaisena vai palaako
kotimaahan. Jos siirtolainen nyt palaa kotimaahansa, on kyse konservatiivisesta
paluumuutosta. Kolmannessa vaiheessa siirtolainen on omaksunut amerikkalai-
sen elämäntavan mahdollisimman täydellisesti, mutta huomaa, ettei voi täydel-
lisesti assimiloitua yhteiskuntaan ja päättää siksi palata (innovatiivinen paluu-
muutto). Viimeisenä paluumuuton tyyppinä Cerase pitää eläkevuosiksi koti-
seudulle muuttoa. Toisen polven suomalaisten paluumuuttoa ei juuri ollut ja
tämä saattoi estää myös ensimmäisen polven siirtolaisten paluuta.34

○ ○ ○ ○ ○ ○

32 Virtanen, 1979, ss. 159, 162.
33 Kero, 1996, s. 265.
34 Virtanen, 1979, ss. 171–172, 174.



P A L U U M U U T T O   –  V O I T T A J I A ,   H Ä V I Ä J I Ä   J A   S E L V I Y T Y J I Ä    159

Palaajista löytyy myös Kanadaan täydellisesti sopeutumattomia, jotka palasi-
vat Suomeen jo muutaman kuukauden kuluttua muutosta. Esimerkiksi Kerttu
Hiltunen, joka oli syntynyt vuonna  Lapinlahdella muutti Kanadaan 5.4.1929 ja
sai siirtolaiskodin kautta palveluspaikan Montrealissa, palasi kotimaahan jo
syyskuussa samana vuonna.35 Ilmeisesti Kanada ei vastannut nuoren tytön odo-
tuksia tai koti-ikävä kävi liian voimakkaaksi.

Oman lukunsa muodostavat Suomeen eläkepäiviksi palanneet, joissa oli jok-
seenkin tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Jotkut eläkepäivikseen muutta-
neet eivät viihtyneetkään entisessä kotiseurakunnassaan, vaan jatkoivat suu-
rempiin kaupunkeihin Suomessa. Tällainen paluumuuttaja oli Katri Eelin
Taavetintytär Laakkonen, joka oli syntynyt 1905 Maaningalla ja muuttanut
Kanadaan 1924 toimiakseen siellä tarjoilijana. Maaningalle hän palasi 1961,
mutta jatkoi matkaansa jo samana vuonna Tampereelle. Vanhin eläkeiäkseen
Suomeen palannut henkilö oli Ida Reinikainen Kangasniemeltä; hän muutti ta-
kaisin kotiseurakuntaansa 85-vuotiaana 1976. Jotkut taas tulivat nauttimaan
kanadalaisesta eläkkeestä Suomeen, kuten Toivo Laitinen, joka palasi Kangas-
niemelle, vaikka olikin Kanadan kansalainen, hänkin oli palatessaan jo 72-vuo-
tias.36 Eläkeläispalaajat olivat yleensä vailla perhettä tai leskiä. Ilmeisesti Suo-
messa oli sukulaisia ja kun lapset aikuistuessaan muuttivat muualle, he tunsivat
olevansa vapaita palaamaan.

Luultavasti itäsuomalaisiin eläkeläismuuttajiin voidaan soveltaa ainakin osit-
tain niitä tutkimustuloksia, joita on saatu tarkasteltaessa Ruotsista ja muista
Pohjoismaista Suomeen palanneita eläkeläisiä. Heidän muuttonsa oli yleensä
tarkoitettu väliaikaiseksi ja takaisin aiottiin tulla melko pian. Vuosikymmenet
olivat kuitenkin kuluneet nopeasti ja takaisinmuutto oli jäänyt ajatuksissa taka-
alalle. Siirtolaisuusaika ja tutkimuksessa laadittu sopeutumisindeksi korreloi-
vatkin voimakkaasti. Paluumuuton jälkeen näytti siltä, että paljon tärkeää oli
jäänyt Ruotsiin. Siellä olivat usein lapset, lastenlapset, ystävät ja tuttavat sekä
vireä yhdistystoiminta. Sopeutuminen oli kuitenkin ollut pinnallista. Huonosti
Ruotsiin sopeutuneita oli palaajissa peräti 80%. Ruotsalaisten kanssa ei oltu
kunnolla päästy yhteyksiin. Ainoastaan yhteiskunnan yläkertaan kuuluvat pää-
sivät mukaan ruotsalaiseen sosiaaliseen elämään. Kolmasosa palanneista ruot-
sinsuomalaisista eläkkeellesiirtyjistä oli vasta eläkkeellä ollessaan päättänyt
palata Suomeen. ”Suomessa tavat ovat tuttuja ja helppoja ja omaan yhteisöön
saa kuulua vielä haudassakin.” Iäkkäänä muuttaminen vanhaan, mutta paljon-
kin muuttuneeseen Suomeen oli ollut voimia vievä prosessi. Puolet Suomeen
palaajista arvioi tilanteensa muuton jälkeen kokonaisuudessaan paremmaksi
kuin elämänsä Ruotsissa, 27% jopa paljon paremmaksi. Yhtä tyytyväisiä oli yl-
lättävän paljon, peräti 37% ja tyytymättömien osuus jäi 12%:iin.37

Palaavat siirtolaiset vaikuttivat lähinnä vastaanottajayhteisön talouteen, kos-
ka heidän taloudellinen tilanteensa oli yleensä melko hyvä. Taloudellisen as-

○ ○ ○ ○ ○ ○

35 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32.
36 Maaningan seurakunnan kirkonkirjat; Kangasniemen seurakunnan poissaolevien luettelo.
37 Grönlund, Siirtolaisuus/Migration 2/1996, ss. 19–22.
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pektin lisäksi paluumuuttaja toi myös laajemman maailmankatsomuksen, pa-
rantuneita kielen taitoja ja jotkut olivat hankkineet siirtolaisaikanaan ammatin-
kin. Siirtolaisvuodet lisäsivät usein ihmisen omanarvontunnetta. Sosialistisesti
suuntautuneet paluumuuttajat voivat pyrkiä levittämään aatettaan myös kotiyh-
teisössään.38

Yhteenvetona voidaan todeta, että itäsuomalainen pysyvästi palannut siirto-
lainen oli vielä työiässä (poikkeuksena eläkepäivikseen Suomeen palanneet).
Hän palasi viiden vuoden sisällä eli ennen kuin ennätti adaptoitua vastaanottaja-
yhteisöön. Miesten paluu oli todennäköisempää kuin naisten. Taustalla vaikut-
tivat niin miesten heikkenevät työllisyysnäkymät, kielitaidon puute kuin kotona
Suomessa odottava perhe tai tyttöystäväkin. Paluumuuttajalla oli myös usein
tiukemmat taloudelliset siteet Suomeen kuin pysyvästi Kanadaan jääneillä. Mi-
käli taloudellinen asema Kanadassa ei näyttänyt yhtä turvatulta kuin koti-Suo-
messa, paluu oli realistinen vaihtoehto.

Kaikki suomalaiset eivät palanneet omasta tahdostaan, vaan heidät karkotet-
tiin. Kaikista siirtolaisista karkotettiin vuosina 1925–1930 noin 24% lääketie-
teellisen syyn vuoksi, 35% siksi, että he olivat julkisena rasitteena yhteiskun-
nalle, ja 21% rikollisuuden vuoksi. Karkotetuista oli brittejä 62% ja amerikka-
laisia 13%.39 Joillekin karkotus oli jopa helpotus lamavuosina. Saattoivatpa
eräät sortua harkittuun rikokseen päästäkseen valtion varoilla Suomeen. Siirto-
laisen kannalta kaikista vaarallisinta oli joutua julkiseksi rasitteeksi. Keskimää-
rin suomalainen ennätti saada julkista apua 33 dollarin edestä ennen kuin hänet
karkotettiin. Vastaava luku romanialaisilla oli peräti 563 dollaria ja ruotsalaisil-
lakin 510 dollaria. Luvut koskevat vuosia 1900–1935.40 Saattaa olla, että suo-
malaisten poliittisesti radikaali maine aiheutti sen, että heidät karkotettiin jo
pienimmänkin julkisen avun vastaanottamisen vuoksi herkemmin kuin “hiljai-
set” siirtolaiset.  Kuten aiemmin on todettu suomalaiset osallistuivat kommunis-
tien toimintaan paljon innokkaammin kuin muut siirtolaiset, ukrainalaisia lu-
kuun ottamatta. Karkotusuhka selittää myös sen, miksi suomalaiset eivät mie-
lellään hakeutuneet avustusten piiriin, vaikka olisivat niitä kaivanneetkin.

Ennen lamavuosia suurimpia ongelmia oli kaupunkiin pyrkivien palauttami-
nen, jonka konsuli Rauanheimo uskoi poistuvan, jos siirtolaisten haastattelu
tehtäisiin jo lähtömaassa. Tällöin olisi saatu karsittua jo ennen muuttoa pois ne,
joiden määränpäätä ei kelpuutettu. Yleensä 1920-luvun alussa noin joka kym-
menes maahan pyrkivistä käännytettiin takaisin. Ennen lamakautta suomalaisia
palautettiin ani harvoin, esimerkiksi kesällä 1924 vain seitsemän noin 2 000
maahantulijasta.41 Suomalaiset olivat siis pääosin terveitä ja taloudellisesti va-
kaassa asemassa saapuessaan Kanadaan.

Siirtolaisuus voi päättyä myös omaan ymmärtämättömyyteen. Jos siirtolai-
nen esimerkiksi oli ilmoittanut osoitteekseen konsulinviraston, siellä piti myös

○ ○ ○ ○ ○ ○

38 Virtanen, 1979, ss. 204, 206, 208–209.
39 Avery, 1995, s. 197.
40 Raivio, 1979, s. 299 ja Roberts, 1988, s. 190.
41 Rauanheimo AD 159/1833, 22.12.1924 sekä Rauanheimo. Siirtolaisten pidätys ja takaisin

lähettäminen Amerikasta 139/1804, 22.11.1924.
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ilmoittautua, muuten oli vaarassa joutua palautetuksi.42 Kanadan viranomaiset
kiinnittivät huomiota punaisten tutkijalautakuntiin ja uhkasivat karkottaa ”tut-
kijat”, sillä paikoin ”valkoisten” vaino oli käynyt liian ankaraksi. Siirtolaisia pa-
lautettiin myös, jos arveltiin, etteivät he voineet saada työtä Kanadassa (mm.
maan kieltä taitamattomia palvelijattaria). Suomalaisia palvelijoita ei kielitai-
don puute näytä kuitenkaan haitanneen, ehkäpä siksi, että heitä pidettiin muuten
hyvinä työntekijöinä. Samoin jos joku erehtyi ilmoittamaan sukulaisen Yhdys-
valloissa, hänet voitiin palauttaa, koska hänen tulkittiin pyrkivän Kanadan kaut-
ta Yhdysvaltoihin. Maaherranvirastojen tietoon annettiinkin 25.10.1923, että
siitä lähtien oli erotettava Yhdysvallat ja Kanada passiluetteloissa, ettei siirtolai-
sia sen vuoksi käännytettäisi takaisin. Maahan tulevien miessiirtolaisten toivot-
tiin sijoittuvan maanviljelijöiksi tai metsä-, kaivos- tai rakennustöihin maaseu-
dulle, muuten heitä uhkasi takaisinlähettämisen vaara.43 Tosin viimeksi mainit-
tu uhka jäi yleensä varsin nimelliseksi; mikäli siirtolainen onnistui hankkimaan
työpaikan itselleen, hänellä ei ollut todellista karkotusvaaraa.

Työttömille jaettiin karkotusmääräyksiä jo 1920-luvun alussakin, mutta var-
sinaisesti työttömien siirtolaisten maastapoistaminen kiihtyi laman iskiessä täy-
dellä voimalla. Varsinkin alle viisi vuotta maassa oleskelleita uhkasi karkotus.
Karkotustapauksia on raportoitu suuremmassa määrin esimerkiksi Reginassa ja
Torontossa, jossa seurauksena oli mielenosoituksia ja yhteenottoja poliisin
kanssa. Tosin ammattiyhdistysliike ja työttömien yhdistykset olivat poliittisesti
niin heikkoja, etteivät yleensä pystyneet vaikuttamaan päätöksiin. Siirtolais-
ministeriö karkotti myös sairaita ja henkilöitä, jotka eivät kyenneet ansaitse-
maan elantoansa fyysisistä syistä. Laivayhtiö, joka oli siirtolaisen tuonut, sai
viedä hänet pois maksutta.44

Laman aikana viranomaiset karkottivat enemmän siirtolaisia kuin
normaaleina aikoina. Vuosina 1903–1930 siirtolaisia karkotettiin yhteensä lä-
hes 60 000, joista vuosina 1930–1935 peräti 28 000 (enimmäkseen aikavälillä
1931–1934). Edellä mainittu koski myös suomalaisia. Vuosina 1927–1938
suomalaissiirtolaisia karkotettiin yhteensä vain 1 167. Karkotukset keskittyivät
lamavuosiin siten, että vuosina 1930–1935 niitä tehtiin yhteensä 1 006. Yleisin
karkotuksen syy oli, että siirtolainen oli julkisena rasitteena eli haki viranomai-
silta sosiaaliapua. Samoin kuulumista kumoukselliseen järjestöön pidettiin
rikollisena tekona, josta voi seurata karkotus. Esimerkiksi vuosina 1931–1932
suomalaisia karkotettiin 565. Heistä 256 poistettiin maasta, koska he olivat yh-
teiskunnalle taakaksi (työttömiä yms.). Rikollisuuteen sortuneita karkotettiin
106 ja lääketieteellisistä syistä 60. Sen sijaan poliittisista syistä karkotettiin vain

○ ○ ○ ○ ○ ○

42 Rauanheimo 121/1779 KD 1923, 5.12.1923.
43 Rauanheimo. Siirtolaisten maahannousu Quebecissa. AD 90/1772, 13.10.1923;

Jaostopäällikkö Välikangas 25.10.1923. No. 3. Sisäasiainministeriöltä 90/1772. KD 1923
samoin Rauanheimo 97/1832, 29.6.1927.

44 Vapaus 18.9.1924, 6.12.1930, 14.8.1929; CU 18.9.1924 sekä Rauanheimo. Sairaiden ja
Elatustaan Ansaitsemaan Pystymättömien Siirtolaisten Palauttaminen Kotimaahan. 72/
1868, 18.12.1929.
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26 suomalaista.45 Tosin jo 1920-luvun alussa Kanadan viranomaiset voivat kar-
kottaa siirtolaisen, jos tuli tietoon, että hän kuului sosialistijärjestöön.

Itäsuomalaisenkin paluumuuton pimeää puolta edustavat karkotetut. Useissa
tapauksissa siirtolaisen mielenterveys oli pettänyt, kun ympäristö olikin liian
vaikea sopeuduttavaksi. Esimerkiksi Lauri Siekkinen, joka oli syntynyt Rauta-
lammilla 1899 ja tullut Kanadaan 1928, karkotettiin jo samana vuonna, koska
hän ennätti olla Flin Flonissa kaivoksilla vain yhden kuukauden ennen kuin jou-
tui mielisairaalaan ja yritti itsemurhaa.46

Karkotetuksi joutuivat myös toistuvasti lakia rikkoneet. Iisalmesta lähtenyt
suutari Joonas Huttunen, joka oli tullut Kanadaan 1924, tuomittiin Port
Essingtonissa Brittiläisessä Kolumbiassa juopumuksesta 1927 ja samalla hänet
määrättiin vankilafarmille. Häntä oli jo aiemmin sakotettu samasta rikkeestä ja
seurauksena rikoksen uusimisesta oli ilmeisesti maastakarkotus.47

Perusteetta Kanadan kautta Yhdysvaltoihin pyrkineitä palautettiin Suomeen.
Yksi heistä oli Yrjö Karjalainen, joka oli syntynyt Suonenjoella 1904 ja tuli
Kanadaan 1928. Hän matkusti Sudburyyn ja pyrki sieltä Yhdysvaltoihin, jossa
hänet kuitenkin käännytettiin takaisin Suomeen 1929.48 Sen sijaan poliittisista
syistä ei ilmeisesti karkotettu itäsuomalaisia. Näyttää siltä, että mielenterveys-
ongelmat olivat itäsuomalaisilla yleisin syy karkotukseen. Ne olivat osasyynä
itsemurhiin ja varsinkin nuorten miesten äkillisiiin kuolemantapauksiin, joihin
aiemmin on viitattu. Yksin jääminen ja yhteisön tuen puuttuminen oli kohtalo-
kasta. Yhteiskunnassa taas ei ollut sosiaalista tukiverkkoa siirtolaisille, jotka
jäivät ongelmineen yksin.

Paluumuuttajasta uudelleen siirtolaiseksi
Suomea voitiin lähteä katsomaan vaikkapa Australiasta asti jopa 20 vuoden siir-
tolaisuuden jälkeen. Matkan perusteena oli etsimisen tunne. Lähdettiin etsi-
mään satumaata, jonka siirtolainen oli itselleen kehittänyt mielikuvituksen
avulla. Lähdettiin etsimään kaikkea sitä, mikä on hyvää ja jota haluttiin itselle.
Satumaita voikin löytyä kaksi. “Kun toisessa elää, niin toista kaipaa ja kun läh-
tee toista katsomaan, niin on jo ikävä takaisin.” Toisaalta siirtolaisista ei välttä-
mättä kovinkaan moni kaivannut pysyvästi Suomeen, vaikka olivatkin käyneet
siellä sukuloimassa. “Ihminen viihtyy missä maanosassa tahansa, kunhan hy-
väksyy, mitä huominen tuo tullessaan.”49

1950-luvulla Pohjois-Amerikassa eläneistä suomalaisista noin joka kolmas
oli vieraillut Amerikkaan tulonsa jälkeen Suomessa. Tosin kotimaahan saapu-
nut siirtolaisvanhus usein huomasi, että hän oli viipynyt liian kauan vieraalla
maalla. Kaikki oli vallan toisin. Uusi sukupolvi oli kotimaassa ottanut nuoruu-
denystävän paikan eli vanhat ystävät olivat joko kuolleet tai ainakin astuneet

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 Pilli, 1982, ss. 133–136, 182–183; Jalava, 1983, s. 242.
46 RG 76. Immigration Branch. Vol. 294. File 268449. Part Four. Deportations.
47 RG 26. Immigration Branch. Vol. 293. File 267931. Part 5. Reel C–7842. Deportations.
48 MG 28 V 128. Vol. 8. Index Cards. Guests Lists II 1927–32. Vol. 2. File 3.
49 Pekkarinen, Bumerangi 2/1993, s. 35 ja Ylönen, Bumerangi 2/1993, s. 38.
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syrjään aktiivisesta työelämästä. Samoja kokemuksia oli myös muilla pohjois-
maalaisilla siirtolaisilla, kun he kävivät vanhassa kotimaassaan. Janet Rasmus-
sen on haastatellut pohjoismaisia siirtolaisia ja kartoittanut mm. heidän tunte-
muksiaan entistä kotimaataan kohtaan. Esimerkiksi Norjasta 1923 muuttanut
Henny Hale kävi kotimaassaan ensimmäisen kerran 1977. Kaikki näytti toisen-
laiselta ja pienemmältä. Toiset taas kaipasivat sukulaisiaan juhlapyhinä. Niinpä
esimerkiksi Ahvenanmaalta 1922 muuttanut Ester Sundvik halusi tulla kotiin
jouluiksi. Nekin, joiden yhteys kotimaahan oli katkennut, muistelivat yleensä
vanhaa maataan lämmöllä. Esimerkiksi Gretchen Yost oli muuttanut Ruotsista
1919 eikä osannut enää edes puhua ruotsia, mutta edelleen Ruotsi oli hänelle
hyvin rakas. Sen sijaan Bergljot DeRosa sanoi, ettei kaivannut Norjasta muuta
kuin vuoria.50

Virtasen tutkimuksen mukaan noin joka kymmenes siirtolainen teki joko
kaksi matkaa tai useamman matkan valtameren yli. Jos vertaamme lukua esi-
merkiksi italialaisiin huomaamme suomalaisten tehneen paljon vähemmän
matkoja, sillä v. 1897–1906 muuttaneista italialaisista 2/5 oli käynyt Amerikas-
sa jo aiemmin. Sensijaan juutalaiset muuttivat vain kerran. Kristiinankaupun-
gissa 52,3%:ssa kaikista paluumuuttotapahtumista seurauksena oli uudelleen
muutto. Leppävirralla vastaava luku oli 51,4% ja Polvijärvellä 35,6%. Tosin osa
näistä edestakaisin muuttajista oli Suomessa vain vierailulla ja osa saattoi muut-
taa edestakaisin jopa 5–6 kertaa. Kaupunkien paluumuutto näyttäisi olleen
luonteeltaan tilapäisempää kuin maaseudulla. Ne, jotka päättivät muuttaa uu-
delleen, tekivät tämän päätöksen yleensä viimeistään kahden vuoden kuluttua
paluusta. Jos siirtolainen oli palannut kerran kotimaahan, vaikkei ollut uudel-
leen sopeutunutkaan Suomeen, hän oli silti herkempi yrittämään paluuta uudel-
leen kuin sellainen, joka oli tehnyt vain yhden muuttomatkan.51

Itäsuomalaisissakin oli useamman kerran muuttaneita ja vierailijoita. Kaikki-
aan olen löytänyt 15 useammin muuttanutta ja 13 vierailijaa. Useammin muut-
taneissa ja vierailijoissa oli paljon naisia, jotka muuttivat yleensä miehensä
kanssa. Miehiä väliaikaisesti palanneissa tai vierailijoissa olikin vain 13.

Tilapäisesti palanneet olivat kautta linjan nuorempia kuin pysyvästi Suo-
meen muuttaneet. Lähes kaikki, joiden tarkasta iästä on saatavissa informaatio-
ta, olivat 20–40-vuotiaita. Nuorempana jaksoi yrittää uutta muuttoa paremmin
kuin vanhemmalla iällä. Sensijaan vierailijat olivat selvästi vanhempia. Ilmei-
sesti taloudellisesti vakaa elämäntilanne mahdollisti vierailut vasta ikäänty-
neempänä. Tilapäisesti palanneissa ei ollut yhtään kainuulaista. Herää kysy-
mys, palattiinko Kainuuseen pysyvästi, jos ollenkaan. Myös ympäristön suh-
tautuminen saattoi vaikuttaa (“raukat vain menköhöt merten taa”). Monta ker-
taa muuttaneissa oli myös runsaasti aviopareja. (Tilapäispalaajista ja vieraili-
joista peräti 21 oli naimisissa). Miehet palasivat hakemaan perhettä tai naiset
matkustivat miehensä kanssa. Tilapäisesti palanneet kävivät Suomessa yleensä

○ ○ ○ ○ ○ ○

50 Kero, 1997, ss. 335–336 ja Rasmussen, 1993, ss. 25, 31, 60, 68.
51 Virtanen, 1979, ss. 70–71, 74.



164    P A L U U M U U T T O   –  V O I T T A J I A ,   H Ä V I Ä J I Ä   J A   S E L V I Y T Y J I Ä

1928–1935 eli he saapuivat samaan aikaan kuin pysyvästi jääneetkin. Yleensä
he viipyivät vain vähän aikaa (korkeintaan kolme vuotta) – kun he jo huomasi-
vat, etteivät voineet jäädä. Pääosin tilapäisesti palanneet kuuluivat työläisiin –
ilmeisesti maanviljelijät maahan sitoutuneina olivat taipuvaisempia palaamaan
pysyvästi.

Kanadaan paluun syynä voi olla esimerkiksi se, ettei ”Suomessa ollut ruokaa
1920", kuten asian ilmaisi Martha Josefina Kujanpää, joka oli syntynyt Joen-
suussa 1897. Ensimmäisen kerran hän oli muuttanut Port Arthuriin jo 1910,
mutta palasi avioiduttuaan miehensä kanssa Suomeen 1917. Paluun taloudelli-
nen ajankohta ei ollut paras mahdollinen, koska yhteiskunta oli käymistilassa,
joten pariskunta palasi Kanadaan 1920.  Hänen käsityksensä mukaan yleensä-
kin piiat jäivät Kanadaan ja vain harvat palasivat Suomeen. Suomalainen yhtei-
sö auttoi koti-ikävään.52

Osalla palaajista oli vakaat aikeet jäädä Suomeen, mutta he eivät sitten onnis-
tuneetkaan vakiinnuttamaan työpaikkaansa tai eivät enää tunteneet Suomea
omakseen tai ehkä joskus yhteisö Suomessa ei hyväksynyt heidän muuttuneita
tapojaan. Yksi heistä oli Helmi Putkonen, joka oli syntynyt 1900 Kuopiossa,
mutta avioitui 1925 Kajaanissa. Hän muutti miehensä kanssa Kanadaan 1928 ja
asui mm. Torontossa, Sudburyssa, Timminsissä ja Port Arthurissa. He halusivat
palata Suomeen ja kävivätkin kotimaassa, mutta eivät sitten jääneetkään.53 Hän
ei itse kertonut syytä siihen, miksi sopeutuminen Suomeen ei luonnistunut.

Myös osa Suomessa talvisodan aikana olleista palasi sodan jälkeen Kana-
daan. He saattoivat pelätä Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvua. Tällainen
muuttaja oli Anna Johanna Roivanen, joka oli syntynyt 1899 Lapinlahdella ja
muutti Kanadaan 1930. Aluksi hän toimi Montrealissa palvelijana, mutta avioi-
tui Torontossa 1935. Hän oli miehensä kanssa Suomessa talvisodan aikana,
mutta sodan päätyttyä he palasivat Torontoon.54 Myös muissa Pohjoismaissa
sota voi sekoittaa siirtolaisten suunnitelmat. Esimerkiksi Magnhild Johnsen oli
muuttanut Norjasta 1929. Hän palasi perheineen kotimaahansa 1939 ja joutui
viipymään aina vuoteen 1948 saakka.55

Lukuisat itäsuomalaiset kävivät Suomessa vierailuilla, ilman aikomustakaan
palata pysyvästi. Vierailuja tehtiin jo 1920-luvulla (esimerkiksi Elina ja Paavo
Halonen kävivät verestämässä muistojaan Suonenjoella 1926)56, mutta suurin
osa käynneistä ajoittuu sodanjälkeiseen aikaan – ehkäpä siirtolaisilla oli silloin
paremmin varaa matkustaa. Vain harva Kanadaan muuttanut lähti lomamatkalle
entiseen kotimaahan ennen 1920-luvun loppupuolta. Suomalaisten vierailuja
entisessä kotimaassa järjestettiin tosin jo 1930-luvulla. Esimerkiksi 1935 yli
500 suomalaista lähti laivalla Suomeen.57

○ ○ ○ ○ ○ ○

52 FIN-6886-KUJ. Haast. V. Best. 1.–16.6.1978.
53 F 1495.62-001. MU 3356.06. Local Histories and Biographies.
54 F 1405.062-016. MU 9899.02. Historical Information collected by JP for the FCHSC 1913–

1959.
55 Rasmussen, 1993, s. 78.
56 F 1405.62-001. MU 3355.10. Personal Information on Finns in Thunder Bay district.
57 Raivio, 1979, ss. 299–302 sekä CU 5.6.1935.
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Monet olivat ylpeitä juuristaan, esimerkiksi savolaisuudestaan ja kävivät
Suomessa useita kertoja, kuten jo aiemmin mainittu Johannes Kankkunen;
Varpaisjärveltä Tarmolaan muuttanut viljelijä-yrittäjä. Vierailu saattoi kestää
vaikkapa vuoden. Suomessa siis viihdyttiin, mutta “rakas Kanada piti omansa”,
kuten asian ilmaisi Ada Koskivirta, joka oli muuttanut Kanadaan 1930.58

Murteitakaan ei unohdettu. Esimerkiksi Siilinjärvellä syntynyt Anni Kähkö-
nen os. Markkanen puhui edelleen sujuvasti savoa, vaikka muutosta oli kulunut
yli 60 vuotta. Suomen muuttuminen ja kehittyminen tunnustettiin käyntien yh-
teydessä. Näin kertoi esimerkiksi Henry Nuuti Pesonen, joka oli alunperin syn-
tynyt Pohjois-Karjalassa. Suomessa hän oli vieraillut useasti vuodesta 1954 läh-
tien.59

Monet kävivät aina kotipaikallaan vieraillessaan Suomessa, mutta Kanadassa
viehättivät vapaus ja hyvät eläkkeet (kuten asian ilmaisi jo aiemmin mainittu
Arvi Teodor Pulkkinen Juvalta)60 eli paluu estyi sekä poliittisista että taloudelli-
sista syistä. Suomalaisia kirjoja luettiin kodeissa, kotona puhuttiin suomea ja
lapsetkin tutustutettiin suomen kieleen. Suomalaisuus koettiin säilyttämisen ar-
voiseksi. Suomeen haluttiin palata, mutta uudelleen sopeutuminen tuntui liian
vaikealta. Suurin osa suvusta asui kuitenkin yleensä Suomessa ja lapsetkin
muuttivat kauas kotoa. Esimerkiksi Anna Rompan tunsi kaipuuta entiseen. Hän
oli syntynyt 1888 Rantasalmella ja muuttanut Kanadaan 1926. Hän asui aluksi
Winnipegissä, mutta muutti myöhemmin perheineen Vancouveriin. Ainoa este
paluulle oli ilmeisesti korkea ikä. Yleisin vierailun syy olikin sukulointi.61 Ka-
nadaan hyvinkin kotiutuneet voivat käydä katsomassa Suomessa sisaruksiaan.
Esimerkiksi Lyyti Väänänen Tarmolasta kertoi käyneensä Suomessa, koska
vanhin sisar asui kotipaikkakunnalla, Varpaisjärvellä.62

Tilapäisesti Suomeen palanneet ja vierailijat olivat ehkä etsimässä muistojen
kultaamia kotiseutuja, jotka näyttäytyivätkin todellisuudessa arkisemmiksi.
Kun huomattiin, ettei kaikkea hyvää ollut tarjolla kotiseudulla, voivat
Kanadankin hyvät puolet nousta muistoissa esille. Usein myös sosiaalinen ver-
kosto kotimaassa oli muuttunut. Ne, jotka palasivat alle viiden vuoden kuluttua
muutosta, pystyivät paremmin sopeutumaan niihin pieniin muutoksiin, joita
Suomessa oli sillä välin tapahtunut. Mutta jos paluuta yritettiin vuosikymmen-
ten kuluttua, suomalainen yhteiskunta oli ennättänyt muuttua täydellisesti ja
samoin entinen kotiseutu ihmisineen. Näin sopeutuminenkin oli vaikeampaa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

58 Haastattelu, Kankkunen, Iida, 1992 sekä FIN-TAPES. Eila Rauma-Mail 467–9535,
18.9.1992.

59 Haastattelu, Kähkönen, Anni, 1992 ja Haastattelu, Pesonen, Henry, 1992.
60 Haastattelu, Pulkkinen, Arvi, 1992.
61 Archive 183 V 26.6.1973, Finnish-Canadain Rest Home, Vancouver, int. Vivian Nyyssönen,

Finnish Language Club Project.
62 Haastattelu, Väänänen, Lyyti, Tarmola, April 27, 1992, haast. Jorma Halonen.
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   Itäsuomalaiset lännen
kultamaassa

Eniten itäsuomalaisia muutti Kanadaan 1923, jolloin suhdanteet olivat hyvät ja
pienestä vuosikymmenen alkupuolen lamasta oli juuri toivuttu. Tuolloin myös
muut suomalaiset muuttivat innokkaimmin. Pienimmillään muuttoliike oli juuri
itsenäistymisen jälkeen, koska ihmisillä ei ollut varaa muuttaa ja koska poliitti-
set kysymykset voivat estää muuttoliikettä varsinkin vasemmiston piirissä.
Muuton määrää sääteli pääasiassa Kanadan veto, työntö kotimaasta pysyi koko
vuosikymmenen ajan jokseenkin ennallaan. Tosin vasemmistolaisten toiminta
vaikeutui Suomessa koko 1920-luvun ajan, mutta se ei näytä vaikuttaneen itä-
suomalaisten muuttohalukkuuteen. Monet siirtolaisista omasivat oikeistolaisen
maailmankatsomuksen. Valtamerentakainen siirtolaisuus näyttää olleen itä-
suomalaisille toinen vaihtoehto, kun etusijalle nousi muutto kotimaan kaupun-
keihin.

Suurin osa muuttajista oli miehiä, joskin Kuopion läänissä luvut olivat mel-
kein tasan miesten ja naisten kesken. Taustalla vaikuttivat asenteet. Miesten
muutto oli hyväksytympää. Miehillä voi olla myös enemmän rahaa muuttaa.
Naiset taas pyrkivät kotimaan kaupunkeihin, jossa heille oli paremmin töitä tar-
jolla. Tosin osa heistä jatkoi sieltä valtameren taa. Yli 2/3 muuttajista oli naimat-
tomia, jotka olivat vapaita siteistä etsimään elantoaan myös kaukomailta. Tämä
heijastuu myös ikärakenteeseen – olihan yli puolet siirtolaisista 20–29-vuotiaita
eli ei vielä perheenperustaneita, mutta kylläkin ammatin hankkineita. Suurin
osa Itä-Suomesta muuttaneista oli työläisiä tai talollisia (talollisten lapsia). Itä-
Suomen kuntien sosiaalinen rakenne oli pienviljelyvaltainen, joten työläisen ja
pientilalllisen elintason välillä ei ollut todellista eroa. Samoin tilallisten pojat
voitaisiin monissa tapauksissa luokitella myös työläisiksi, sillä pienestä maati-
lasta ei riittänyt monelle jaettavaa. Myös toimenhaltijoita ja virkamiehiä lähti
huomattavan paljon, ainakin väliaikaisesti. Työläisille ei ollut kotimaassa tar-
jolla hyvin palkattua työtä, koska elinkeinorakenne maaseudulla oli vielä kehit-
tymätön eivätkä kaupungitkaan tarvinneet vielä suurta määrää työläisiä.

Itä-Suomesta muutettiinkin pääasiassa maaseudulta – kaupunkien osuus oli
suhteellisen vähäinen, koska siellä oli työläisille enemmän mahdollisuuksia.
Monet kaupungista muuttaneet (varsinkin Kajaanista ja Kuopiosta tulleet) oli-
vat alunperin syntyneet ympäröivällä maaseudulla. Aluksi he olivat opiskelleet
työntekoa muualla kuin maatilalla – nyt heillä oli rohkeutta astua seuraava askel
ja ryhtyä siirtolaisiksi. Varsinkin naisille etappimuutto ensin maalta kaupunkiin
näyttää olleen henkisesti tärkeä  siirtolaisuuden taustatekijä. Pohjois-Savosta
muutettiin siirtolaiseksi huomattavasti yleisemmin kuin Pohjois-Karjalasta.
Luultavasti henkinen kynnys valtamerentakaiseen muuttoon oli Pohjois-Karja-
lassa suurempi, koska aiempaa perinnettä ei ollut. Lisäksi kannattaa huomata,
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että vaikka Neuvosto-Venäjä olikin 1920-luvulla Suomelle vastenmielinen naa-
puri, huonot suhteet eivät täysin estäneet rajanylitystä esimerkiksi tukkityö-
maille. Naisten muutto taas suuntautui itäsuomalaiseen suurkaupunkiin, Viipu-
riin, jonka työmahdollisuudet olivat erinomaiset pikkukuntiin verrattuna. Tosin
jotkut päätyivät Viipuristakin siirtolaisiksi etappimuuton kautta, kuten Helsin-
gistäkin. Itä-Suomessa kaukosiirtolaisuus ei päässyt vaikuttamaan väestön sosi-
aaliseen rakenteeseen eikä se vähentänyt alueen väkimäärää, vaan luonnollinen
väestönlisäys kykeni täyttämään niin koti- kuin ulkomaisenkin muuttoliikkeen
jättämät aukot.

Itäsuomalaisten siirtolaisuus Kanadaan 1920-luvulla näyttää vallitsevista
siirtolaisuusteorioista noudattavan lähinnä ns. core-peripherymallia. Vahva
kasvukeskus veti puoleensa sosiaalisesta noususta haaveilevia siirtolaisia. Mo-
net muuttajista olivat ammattitaidottomia työläisiä. Heidän oli vaikea yletä
työläishierarkiassa, jonka yläportaan olivat vallanneet englantiapuhuvat. Suu-
rimman osan tarkoituksena oli palata ”periferiaan” eli Suomeen. Siirtolaisuus
miellettiin lähtiessä tilapäiseksi olotilaksi ja usein tarkoituksena oli elättää
ansioilla perhettä Suomessa.

Ilmeisesti Kanadan veto merkitsi enemmän kuin kotimaan työntö, koska
samantyyppisistä kunnista lähti suhteellisesti hyvin erilailla siirtolaisia. Samal-
la on todettava, että E. Ravensteinin teoriat eivät päde kaukosiirtolaisuuteen,
mitä sukupuoleen tulee. Naiset eivät muuttaneet Kanadaan miehiä innokkaam-
min. Sen sijaan näyttää todennäköiseltä, että syntyperäiset kaupunkilaiset
muuttivat vähemmän kuin maalaiset. Toisaalta on todettava, etteivät kaukosiir-
tolaisemme juurikaan hakeutuneet kaupan ja teollisuuden keskuksiin, vaan
enemmänkin maaseudulle. Tämä johtui tietenkin työnpuutteesta kaupungeissa
ja siirtolaisuuden miesvaltaisuudesta. Mutta, kuten Ravensteinkin on todennut,
suurin osa kotipaikkakunnaltaan lähteneistä muutti vain lyhyen matkan. Näin
ollen kaukosiirtolaisten ominaisuudet ja lähtökohdat olivat jo alunperin toiset
kuin lähimuuttajien.

Itäsuomalaiset mielsivät muuton syyksi elintason korkeamman tason Kana-
dassa verrattuna Suomeen. Mikäli elintason olisi ajateltu olevan saman molem-
missa maissa, muuttopäätöstä olisi tuskin tehty, vaikka kulkuyhteydet olisivat-
kin parantuneet. Poikkeuksen muodostavat ns. seikkailijat, joiden perusmotii-
vina oli kokea jotain uutta. Toteutunut elintaso Kanadassa on tietenkin eri asia
kuin se kuviteltu taso, mikä uskottiin saavutettavan Suomesta lähtiessä ja muut-
topäätöstä valmisteltaessa. Jotkut harvat toteuttivat ”unelman” rikkaudesta,
useat ansaitsivat kohtalaisesti, mutta toiset joutuivat suoranaiseen kurjuuteen,
varsinkin 1930-luvun alussa.

Iällä näyttää olleen merkitystä työnsaannissa, varsinkin työläisammateissa.
Esimerkiksi yli 40-vuotiaiden kaivosmiesten oli hankala löytää töitä. Iän karttu-
essa hakeuduttiin entistä enemmän maaseudulle.

Itäsuomalaisessa siirtolaisuudessa näyttää vallinneen kaupunkien ja maaseu-
dun ammattien kahtiajako. Miehet työllistyivät pääasiassa maaseudulle vilje-
lyyn, metsätöihin, kaivoksiin ja rakennuksille (joita kahta viimemainittua har-
joitettiin myös kaupungeissa). Naiset taas saivat palvelijan paikkansa lähinnä
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suurista kaupungeista. Aviopareille tämä voi tuottaa ongelmia, koska molem-
mille ei löytynyt töitä.

Itäsuomalaisista siirtolaisista vain noin joka kymmenes harjoitti maataloutta
Kanadassa. Kun heitä kaikista muuttaneista oli lähes kolmannes, näyttää siltä,
että vain vähemmistö maanviljelijöistä hankki tilan Kanadasta. Investoiminen
maahan vaati päätöksen suhteellisen pysyvästä asuinpaikasta ja toisaalta se oli
usein merkkinä siitä, ettei tarkoituksena enää ollut palata Suomeen. Useimmat
maanhankintapäätöksen tehneistä olivat perheellisiä; heidän koko elämänsä oli
Kanadassa ja he olivat alkaneet sopeutua uuteen yhteiskuntaan. Sen sijaan toiset
halusivat kerätä rahaa, jotta saisivat oman maatilan Suomesta; he hakeutuivat
mieluummin työläisiksi.

Verrattuna muihin suomalaisiin maanviljely oli itäsuomalaisten keskuudessa
harvinaisempaa. Tämä viittaisi siihen, että varsin monella oli paluun ajatus mie-
lessään. Tosin saattaa olla, että maatila hankittiin vasta toisen maailmansodan
jälkeen, kun oli päätetty jäädä Kanadaan ja saatu tarpeelliset varat kokoon la-
man päätyttyä. Kaikista siirtolaisista peräti yli kaksi viidesosaa halusi päästä
viljelemään maata. Osaksi tämä voi johtua kanadalaisten viranomaisten maa-
laissiirtolaisuutta suosivasta asenteesta ja toisaalta Itä- ja Keski-Euroopasta
muuttaneiden siirtolaisten agraarisesta taustasta.

Itäsuomalaisia maanviljelijöitä asui Ontariossa ja Brittiläisessä Kolumbiassa.
Suosituinta pienviljelysseutua oli juuri Ontario. Erityisesti itäsuomalaisia ja
heistä eritoten varpaisjärveläisiä muuttajia kiinnosti Tarmola. Se muodostui lä-
hes kokonaan savolaiseksi yhdyskunnaksi, sosialistiseksi ja osuustoimintaa
tukevaksi. Tämä on paras esimerkki tuttavien ja sukulaisten vaikutuksesta työ-
ja asuinpaikan valintaan.

Itäsuomalaisten maatalouden harjoittaminen keskittyi omavaraisuuteen. Ti-
lan tuotoilla ei juuri vaurastuttu, mutta tultiin kuitenkin toimeen. Suurin osa
maanviljelijöistä oli ns. selviytyjiä, jotka mukautuivat ympäröivän yhteiskun-
nan paineisiin. Yksi toimeentulon varmistajista oli osuusmeijeri, joka takasi ta-
saisemman tulon. Mikäli tila oli ostettu velaksi, lama-aikana takaisinmaksu
saattoi olla liian vaikeaa. Itäsuomalaisten pienviljelyperinne näkyi myös Kana-
dassa, sillä tilat olivat lähes yhtä pieniä kuin Suomessakin.

Metsästyksellä oli Kanadassa yleensä sama rooli kuin Suomessakin 1920-lu-
vulla. Sitä käytettiin lisäravinnon hankkimiseen ja turkiksilla saatiin hieman li-
sätuloja. Samoin oli kalastuksen laita. Valtamerikalastukseen suuntautuminen
edellytti investointeja ja paljon uuden opettelua (välineet, kalalajit, parvien liik-
keet yms.). Sen sijaan kotitarvekalastusta voitiin harjoittaa salojärvillä kuten
Suomessakin.

Metsätyö oli kovaa, ei erityisemmin hyvin palkattua ja vieläpä melko halvek-
sittua valtaväestön keskuudessa. Tosin jotkut itäsuomalaiset voivat saada mah-
dollisuuden yletä työnjohtajiksi. Suurin osa alalla työskennelleistä itäsuomalai-
sista oli kuitenkin ammattitaidottomia työläisiä, jotka ajautuivat alalle. Monet
muuttaneista olivat tutustuneet metsätöihin jo ennen muuttoaan. Varsinkin enti-
set pienviljelijät kokivat tukkityöt luonnollisiksi ja tutuiksi. Tukkitöitä tehtiin
ennen kaikkea Quebecissa ja Ontariossa. Työpaikkaa voitiin vaihtaa monta ker-
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taa talvessa, koska työolot eivät tyydyttäneet tai koska työt loppuivat kesken
talven. Provinssien rajat eivät estäneet työnhakua. Runsaimmin tilapäisiä met-
sätyömaita näyttää olleen Quebecin puolella. Toisaalta suomalaisten ja kana-
danranskalaisten kilpailu samoista työpaikoista vaikeutti työnsaantia varsinkin
lamavuosina. Liikkuvuus voi johtaa siihen, etteivät siirtolaista tavoittaneet ystä-
vät kirjeillään eivätkä viranomaiset karhuillaan. Metsätyö oli tyypillistä kausi-
työtä. Sen sesonki alkoi syksyllä ja päättyi keväällä. Kesäksi piti keksiä muuta
työtä tai jos rahaa oli saatu säästöön, ajankulua. Monet metsätyöläiset viettivät-
kin kesät kaupungissa, mikä saattoi kuluttaa joskus kaikki talven aikana kerätyt
varat.

Yhteensä itäsuomalaisista hakeutui tähän ammattiin 14 %. Suurin poikkeama
ovat kainuulaiset, joista joka neljäs hakeutui metsäalalle. Tämä selittynee sillä,
että kainuulaisista suurin osa oli tottunut metsätöihin ja omasi alalle sopivan
sosiaalisen taustan, esimerkiksi pienviljelijänä.

Joillekin siirtolaisille metsätyöt olivat sivuelinkeino pienviljelyn ohella. He
noudattivat samaa perinnettä kuin Suomessakin. Jos maanviljelijät olivat pää-
osin aviopareja, niin ”lumperijäkit” taas olivat ”pätsäreitä” jo elämäntapansakin
vuoksi. Liikkuvaa työtä kesti hyvin harva perhe. Avioitumisen jälkeen edessä
oli ammatinvaihto. Tällöin päävaihtoehtoja olivat maanviljely ja kaivostyö.

Suomalaisia naisia työskenteli kämpillä ruokahuollossa, pääosin siksi, ettei-
vät muut naiset sinne lähteneet ja toisaalta siksi, että palkka oli hyvä. Työ oli
tosin erittäin raskasta.

Suurin este suomalaisten etenemiselle työnjohtotehtäviin metsätyömailla oli
kielitaidon puute. Varsinkin ranskan kieli oli monille metsien miehille ylivoi-
maisen vaikeaa. Tosin myös ylimmän johdon rasistiset asenteet muodostivat
suomalaisille ylipääsemättömän kynnyksen. Jotkut metsien urakkatöihin juut-
tuneet miehet elivät ankean vanhuuden ja tunsivat katkeruutta, koska tunsivat
itsensä yksinäisiksi ja köyhiksi.

Monet kaivokset pyörivät lähes kokonaan ulkomaisten työläisten varassa,
joten työnsaantimahdollisuudet olivat hyvät. Pääasiassa itäsuomalaiset asettui-
vat Ontarion kaivosalueiden lähettyville, kuten Sudburyyn ja Timminsiin. To-
sin aina piti olla valmiina liikkumaan työn perässä.

Kainuulaisista peräti 18 % oli kaivoksissa töissä. Tämä johtuu siitä, että työ-
paikka järjestyi usein tuttavien kautta. Lisäksi on huomattava, että kainuulais-
otos on varsin pieni, joten sattumatekijätkin voivat osin selittää suurta lukua.
Kaikista itäsuomalaisista keskimäärin kuusi prosenttia oli kaivostyöläisiä. Se ei
siis ollut yleensä merkittävä työllistäjä.

Kaikista suomalaisista vain 0,1 % hakeutui kaivoksille. Tähän verrattuna itä-
suomalaisille kaivokset olivat monta kertaa yleisempi työpaikka kuin muille
suomalaisille. Tuttavien ja sukulaisten esimerkki lienee ollut ratkaiseva.

Kaivosmiesten työolot olivat vaaralliset. Pienempiä onnettomuuksia sattui
lähes päivittäin. Uhkana olivat myös työperäiset sairaudet, lähinnä tuberkuloosi
ja astma. Työpäivä tosin oli lyhyempi kuin monilla muilla aloilla, mutta työtä
oli tehtävä tauoitta. Kaivoksissa tehtiin vuorotyötä, mikä sekoitti vuorokausi-
rytmin. Lisäksi ainainen melu aiheutti stressiä. Saattoipa työn kovuus ajaa
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mielenhäiriöönkin. Kaivosmiehet voidaankin jakaa kahteen ryhmään: elämän
pakkoraossa eläneisiin, jotka sopeutuivat olojen muutoksiin ja yleensä aikanaan
siirtyivät onnistuneesti jollekin muulle alalle, kuten farmille tai yrityselämään
sekä katkeroituneen elämän kurimukseen joutuneisiin, jotka eivät selvinneet
työn rasitteista, vaan pakenivat alkoholiin, mielenhäiriöön tai itsemurhaan.

Yleensä itäsuomalaiset rakennusmiehet olivat kirvesmiehiä. Heitä työskente-
li niin Quebecin padonrakennustyömailla kuin Torontossakin.

Yhteensä itäsuomalaisista rakennustöihin hakeutui kahdeksan prosenttia.
Monelle se oli pysyvä ammatti ja pääelinkeino, joka ei kaivannut sivutoimialoja
lama-aikaa lukuun ottamatta. Monet erikoistuivat ajan mittaan maalareiksi tai
puutöihin. Suurin osa rakennustöihin sijoittuneista oli Suomesta lähtiessään
maanviljelijöitä tai heidän poikiaan. Se ei ollut ammateista yleisin, mutta var-
sinkin tilapäisratkaisuna sekalaiset rakennustyöt olivat suosittuja. Tosin itä-
suomalaiset pyrkivät erikoistumalla ja kouluttautumalla saamaan pysyvän am-
matin rakennusalalta.

Myös muita siirtolaisia työskenteli sankoin joukoin rakennuksilla; heitä saat-
toi olla patotyömaiden työläisistä jopa 90 %. Vain työnjohto oli kanadalaista tai
englantilaista. Itäsuomalaisia työskenteli myös rautatietyömailla sekatöissä.

Jos maaseutu työllisti miehiä, niin kaupunki oli naisten “valtakuntaa”. Itä-
suomalaisten naisten ensimmäiset työpaikat olivat yleensä palvelusammatteja.
Monet kotiapulaiset kiersivät eri työpaikoilla. Yleensä palvelijan ammatti päät-
tyi siihen, kun nainen meni naimisiin.

Yleisin sosiaalinen tausta palvelijoille oli maanviljelysperhe. Jotkut naiset
olivat toimineet palvelijoina tai piikoina jo Suomessa, joten heillä oli kokemus-
ta taloustöistä kaupungissa. Myös monet työläisnaiset olivat tottuneet koti-
taloustöihin, joita kotiapulaisilta vaadittiin. Työläisten ryhmästä siirryttiinkin
maanviljelysluokan ohella kaikkein runsaimmin kotiapulaisen ammattiin.
Myös jotkut kauppa-apulaiset päätyivät tähän ammattiin. Palvelijan työ ei vält-
tämättä vaatinut aiempaa perehtymistä kotitaloustöihin, vaan ”työ tekijäänsä
neuvoi”.

Monet naiset siirtyivät Kanadaan ns. etappimuuton kautta eli muuttivat aluk-
si maalta kaupunkiin ja sieltä edelleen valtameren taa. Yhden muuton kokemi-
nen rohkaisi jatkamaan eteenpäin ja samalla päästiin irti omasta yhteisöstä, jo-
ten muuttokokemus ei ollut yhtä stressaava kuin suoraan maalta muutettaessa.
Kaupungeissa tutustuttiin myös apulaisen ammatteihin ja kaupunkilaistapoihin,
joista voi olla hyötyä myöhemmällä muuttomatkalla. Suosituimpia etappeja
itäsuomalaisnaisille olivat Helsinki, Viipuri ja Kuopio. Tietenkin muutamia
kantakaupunkilaisiakin siirtyi palvelijoiksi Kanadaan.

Itäsuomalaisia naisia työskenteli yksityisten perheiden lisäksi myös esimer-
kiksi hotelleissa Montrealissa ja Torontossa. Siellä he toimivat tiskaajina tai
siivoojina, joskus myös tarjoilijoina. Myös majatalot ja krouvit olivat suosittuja
työpaikkoja. Nämä sijaitsivat yleensä suurien kaupunkien taajama-alueella
maaseudun ja kaupunkien välimaastossa. Ne olivat ihanteellisia työpaikkoja
niille, jotka halusivat pois kaupungeista, mutta kuitenkin asutulle seudulle. Työ
oli pitkälti samantyyppistä siivoamista tai tarjoilua kuin hotelleissakin. Itäsuo-
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malaisnaisia työskenteli myös ns. klubeissa palvelijoina. Nekin sijaitsivat hive-
nen kauempana kaupungista. Varsinkin aiemmin kauppa-apulaisina toimineet
hakeutuivat klubeille, ilmeisesti työ muistutti enemmän liikeapulaisen ammat-
tia kuin palvelijan työtä.

Jotkut naiset pyrkivät töihin laitoksiin, lähinnä sairaaloihin. Heillä saattoi
olla työkokemusta alalta jo Suomessa tai he eivät halunneet kokea sitä yksityi-
syyden menetystä, mitä asuminen perheessä olisi väistämättä tarkoittanut.

Monet itäsuomalaiset tytöt saivat työpaikkansa Montrealin suomalaisen
siirtolaiskodin välityksellä. Se tarjosi turvapaikan, jos työnantaja kohteli huo-
nosti. Samoin se auttoi juuri maahan tullutta naista saamaan ensimmäisen työ-
paikkansa luotettavasti.

Miesten hakeutuminen palvelijan ammattiin oli harvinaista eikä heille ollut
töitä tarjollakaan, sillä vain rikkaimmilla perheillä oli varaa pitää autonkuljet-
tajaa, puutarhuria tai hovimestaria.

Toronton seutu oli 1920-luvun alussa suosituinta aluetta kotiapulaisille, mut-
ta Montrealin suosio kasvoi vuosikymmenen puolivälistä lähtien ohittaen jopa
Toronton. Silti monet Montrealin seudulla palvelijoina aloittaneet päätyivät lo-
pulta Torontoon. Osittain syynä oli Toronton vahvempi suomalaisyhteisö. Toi-
saalta avioiduttuaan palvelijoiden oli helpompi löytää päivätöitä ja ennen kaik-
kea aviomiesten oli helpompi löytää töitä Torontosta kuin esimerkiksi Montre-
alista. Itäsuomalaisia oli palvelijoina muissakin kaupungeissa, kuten Quebe-
cissä. Avioparien työllistyminen oli helpompaa kaupungeissa, kuten Toron-
tossa, Port Arthurissa ja Montrealissa.

Avioituneet naiset työskentelivät kotiapulaisina vain poikkeustapauksissa.
Tällaisia saattoivat olla avioero, välirikko puolisoiden välillä tai se, että myös
puoliso sai samasta perheestä töitä palvelijana. Saattoivatpa jotkut naiset lähteä
ansaitsemaan Kanadaan miehen jäädessä Suomeen lasten kanssa. Naisten an-
siohan oli varmempaa, joskin niukempaa kuin miesten.

Lamakausi ei näkynyt juurikaan naisten työnsaannissa, vaan he saivat edel-
leen vaihtaa tarpeensa mukaan palveluspaikkaa 1930-luvullakin. Kotiapulai-
siksi kelpuutettiin iäkkäämmätkin yli 40-vuotiaat naiset, joten se oli monille
leskille ainut ansaitsemismahdollisuus. Toisaalta piiaksi voitiin tulla alle 20-
vuotiaina suoraan koulunpenkiltä ansaitsemaan omaa rahaa. Se oli näin vaihto-
ehto avioliitolle.

Yhteensä itäsuomalaisista sijoittui palvelijoiksi 45 %. Toisin sanoen lähes
kaikki naiset tulivat Kanadaan alunperin palvelijoiksi. Kuitenkin on huomatta-
va, että palvelijat olivat paremmin edustettuina eri tilastoissa kuin muut naiset,
mikä todennäköisesti on johtanut heidän yliedustukseensa otoksessa. Silti voi-
daan varmuudella sanoa, että palvelijan ammatti oli itäsuomalaisnaisten yleisin
elinkeino. Tosin joukossa oli myös muutamia miehiä. Mikkelin läänistä muutta-
neista 52 %, Kuopion läänistä saapuneista 47 %, mutta Kainuusta siirtolaisiksi
lähteneistä vain 18 % tuli palvelijoiksi. Suurin osa kainuulaisnaisista muutti
miehensä tai perheensä mukana, joten heillä ei ollut mahdollisuutta hakeutua
palvelijan ammattiin, vaan miehen ammatti määräsi elämän suunnan.
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Verrattuna muiden kansallisuuksien siirtolaisnaisiin, joista kotiapulaisiksi
päätyi 37 %, itäsuomalaisille palvelijan ammatti oli huomattavasti yleisempi.
Tämä johtui toisaalta siitä, että suomalaisissa siirtolaisissa yleensä, kuten myös
itäsuomalaisissa oli monia naimattomia naisia. Sen sijaan esimerkiksi italialai-
set naiset olivat muuttaessaan lähes kaikki naimisissa, joten palvelijan työ jäi
heille tuntemattomaksi.

Kotiapulaiset saivat vapaaksi yhden illan viikosta ja joka toisen sunnuntain.
Työpäivä saattoi venyä todella pitkäksi. Suurin ongelma kuitenkin oli yksityi-
syyden puute, mikä aiheutti vaikeuksia esimerkiksi ystävyyssuhteiden hoitami-
sessa. Samoin kuin muitakin siirtolaisten töitä myöskään palvelijan ammattia ei
arvostettu yleisesti, mikä saattoi aiheuttaa alemmuudentunnetta muita kansalli-
suuksia, lähinnä englantilaisia kohtaan. Yleensä siirtolaisten töissä myös eläke-
turva ja tapaturmakorvausten saanti oli harvinaista kaivostyötä lukuun ottamat-
ta. Kaikesta huolimatta palvelijat eivät itse tunnustaneet alemmuudentunnetta.
He halusivat yleensä antaa kuvan hyvin menneestä elämästä. Palvelijan myö-
hemmät elämänvaiheet riippuivat yleensä aviomiehen menestyksestä työelä-
mässä. Tosin naiset voivat saada omaa rahaa päivätöiden avulla avioidut-
tuaankin.

Torontossa toimi useita itäsuomalaisia räätäleitä ja suutareita, jotka olivat
tyypillisimmät suomalaisten käsityöalat. Yhteensä vain kolme prosenttia
muuttajista päätyi yrittäjiksi. Mikkelin läänistä muuttaneista peräti kahdeksan
prosenttia päätyi tälle alalle. Heitä oli metsäurakoijina, saunanpitäjinä, täysihoi-
tolan pitäjinä ja jopa viinanmyyjinä. Myös naiset voivat omistaa saunoja tai
kahviloita. Lähes kaikki yrittäjiksi ryhtyneet omasivat alan kokemusta jo Suo-
mesta. Kynnys yrittämiseen ja pääoman hankintaan oli näin matalampi. Itä-
suomalaisilla oli pyrkimys investoida maahan, ei niinkään yritykseen.

Itäsuomalaisten kuten muidenkin suomalaisten hoitamat yritykset olivat pie-
niä ja palvelivat pääosin suomalaista asiakaskuntaa. Kun vuonna 1930 siirtolai-
siksi tulleista suomalaisista yksi prosentti oli yrittäjiä, niin vastaava luku mui-
den siirtolaisten keskuudessa oli nelinkertainen. Sen sijaan itäsuomalaisten
ammattijakauma näyttää olevan lähempänä siirtolaisten keskiarvoa. Varsinkin
Mikkelin lääni poikkeaa suomalaisesta yleislinjasta. Syynä täytyy olla tuttavien
ja sukulaisten esimerkki sekä kenties myös kauppiasmuuton perinne Mikkelin
läänistä.

Yritystoiminnan onnistuminen riippui siitä alasta, jolle yrittäjä antautui. Jos
asiakaskunta oli vakaa, suhteellinen vaurastuminen oli mahdollista. Jos taas oli
turvauduttu riskipääomaan, lama-aika voi tuoda tullessaan ongelmia. Yrittäjät
arvostivat työntekoa ja pyrkivät sopeutumaan ulkopuolisiin muutoksiin par-
haansa mukaan.  Itäsuomalaisilla ei ollut siirtolaisuuden alkuvaiheessa varaa
oman yrityksen perustamiseen. Taustalla oli kuitenkin myös usein ajatus Suo-
meen paluusta ja siksi ei haluttu investoida. Maan tapoja ei tunnettu, mikä myös
vaikeutti liiketoimintaa. Varsinkin monet miehet halusivat asua maalla, koska
olivat tottuneempia maaseudun ammatteihin ja maaseudulla yritystoiminnan
pyörittäminen rajoittui lähinnä metsäurakointiin. Lisäksi oltiin yleensä riippu-
vaisia muista siirtolaisista, mikä rajoitti niitä paikkakuntia, jonne yrityksiä voi-
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tiin perustaa (eli suomalaiset tarjosivat palveluja muille suomalaisille). Tämä
taas oli este yritystoiminnan laajenemiselle, joka todellisuudessa voi tapahtua
vasta, kun uusi sukupolvi astui yrityksen päätöksentekoon.

Kun tiedetään, että joka kymmenes muuttaja kuului ylempään sosiaali-
luokkaan Suomesta lähtiessään, täytyi monen itäsuomalaisen virkamiehen tai
kauppiaan tyytyä palkkatyöläisen asemaan. Tosin varsin merkittävä osa tästä
sosiaaliryhmästä lienee palannut Suomeen, koska ensinnäkin osa heistä oli
opintomatkalla ja toiseksi koulutusta vastaavat työpaikat oli yleensä miehitetty
englanninkielisillä muuttajilla.

Yhteensä itäsuomalaisista oli käsityöläisiä kahdeksan prosenttia. Suurin osa
heistä oli kaupungista muuttaneita. Kuopion vaikutus näkyi selvästi. Suurin osa
oli harjoittanut vastaavaa ammattia jo Suomessa. Tosin osa maanviljelijöistä
hakeutui myös käsityöalalle.

Tehdastyö oli suomalaisille melko harvinaista. Sen sijaan joitakin insinöörejä
työskenteli varsinkin Montrealin alueella. Suurelle joukolle oli ongelmana am-
mattitaidottomuus, joten heidän oli otettava vastaan sitä työtä, mitä kulloinkin
tarjolla oli, mikä tietenkin lisäsi työttömyyden riskiä laskusuhdanteen aikana.
Yhteensä näitä ammattitaidottomia työläisiä oli peräti 18 % itäsuomalaisista.
Kainuulaisista peräti joka neljäs oli ammattitaidoton tai luokittelemattomassa
ammatissa työskentelevä.

Kaikista siirtolaisista oli työläisiä seitsemän prosenttia, joten luku oli huo-
mattavasti pienempi kuin suomalaisilla. Yleinen siirtolaisten ammattisuuntaus
liikkui preerioille maanviljelykseen eikä kaupunkeihin töihin. Esimerkiksi
ruotsalaisista vain viisi prosenttia ilmoitti ammatikseen työläinen. Suomalaisis-
ta  1930 oli työläisiä 15 %, mikä vastaa pitkälti myös itäsuomalaisten jakaumaa.
Tosin kainuulaiset poikkeavat työläisvoittoisuudellaan linjasta. Olettaa sopii,
että suurin osa näistä kainuulaisista saattoi olla metsätöissä käyneitä pientilojen
poikia tai varsinaisia metsätyöläisiä. Myös sosialistisella taustalla saattoi olla
tässä tapauksessa merkitystä. Ammattia vaihdettiin sen mukaan, mikä työ kul-
loinkin sattui elättämään. Tässä oli monien muuttajien pienviljelijätaustasta
hyötyä. Myös työttömyys ajoi ammattikiertoon.

Suurimmassa vaarassa joutua työttömiksi olivat ne, jotka saapuivat maahan
vuoden 1929 jälkeen. He eivät ennättäneet löytää itselleen vakiintunutta työ-
paikkaa ja viimeksi työhön saapuneet saivat myös lähteä ensimmäisinä vaikei-
den aikojen koittaessa. Yleisintä työttömyys oli kaivos- ja rakennustyöläisten
keskuudessa. Myös jotkut metsätyöläiset joutuivat kärsimään työn puutteesta.
Yhteensä noin kolme prosenttia itäsuomalaisista joutui pitkäaikaisesti työttö-
miksi. Kaikki olivat miehiä, työttömyys ei ollut naisten ongelma. Kausi-
luontoiset ja maailmanmarkkinoista riippuvaiset työalat olivat herkimpiä rea-
goimaan suhdanteiden muutoksille. Sen sijaan alkutuotanto oli omavaraisem-
paa ja se joutui vaikeuksiin vasta myöhemmin laman jatkuessa useampia vuo-
sia. Yrittäjätkään eivät juuri joutuneet kärsimään, koska heidän alansa olivat
paljon käytettyjä palveluja, jotka eivät riippuneet suhdanteista tai markkinoista.

Myös henkilökohtaiset suhteet ja poliittiset ristiriidat voivat ajaa osan suoma-
laisista työttömiksi. Sekä oikeistolaiset että vasemmistolaiset itäsuomalaiset
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saattoivat pyrkiä aiheuttamaan toisilleen työpaikan menetyksiä, jotta työmaa
saataisiin ”oikeaoppiseksi”.

Aktiivisuus ammattiyhdistysliikkeessä voi koitua monelle kohtalokkaaksi.
Lakkokokouksissa tai mielenosoituksissa tavattua voi odottaa mustalle listalle
joutuminen. Yhtiöt olettivat siirtolaisten sopeutuvan eikä pyrkivän muuttamaan
ympäröivää yhteiskuntaa.

Itäsuomalaisilla ei näytä olleen työnsaannissa ongelmia pienempien suhdan-
netaantumien aikaan, esimerkiksi 1925, vaan työttömyys keskittyi suuren la-
man aikaan. Aluksi perinteiset siirtolaisalat eivät kärsineet, mutta muilta aloilta
työttömäksi jääneet alkoivat ajan mittaan hakeutua aiemmin vain siirtolaisille
kelvanneisiin töihin. Luonnollisesti maan kansalaiset olivat työnhaussa ensisi-
jalla.

Toisaalta melko vähän suomalaisia ja vielä vähemmän itäsuomalaisia karko-
tettiin laman aikana. Karkotuksen syynä olivat joskus irtolaisuus ja työttömyys,
ja usein mielenterveysongelmat tai sortuminen pikkurikoksiin. Jotkut saivat
hätäaputöitä, esimerkiksi tienparannuksesta tai padonrakennuksesta. Toiset oli-
vat saaneet säästetyksi sen verran, että he eivät joutuneet turvautumaan yhteis-
kunnan apuun eivätkä näin ollen myöskään holhoukseen. Nämä siirtolaiset oli-
vat ennättäneet olla maassa useampia vuosia ja sopeutuneet paremmin. Jotkut
turvautuivat henkensä pitimiksi marjanpoimintaan, kalastukseen tai metsästyk-
seen. Osa koki parhaaksi ratkaisuksi paluun varattomana konsulinkyydillä Suo-
meen eikä sitä edes pidetty 1930-luvulla häpeänä. Työttömyyden vaihtoehtona
oli vakaumuksellisille kommunisteille myös muutto Neuvosto-Karjalaa raken-
tamaan.

Myös itäsuomalaisten ideologiat jakautuivat oikealle ja vasemmalle. Näyttää
siltä, että Thunder Bayn ympäristön maanviljelijät olivat pääasiassa vasemmis-
tosuuntautuneita. Lähinnä tämä ilmeni osuustoimintana ja omana sosialisti-
osastona. Sen sijaan Montrealissa asui melko paljon oikeistolaisesti suuntautu-
neita, samoin Vancouverissa ja sen ympäristössä. Muuttoajankohdalla näyttää
olleen merkitystä. Lähempänä 1930-lukua muuttaneet yleensä suuntautuivat
oikeistolaisemmin kuin heti vuoden 1918 jälkeen tulleet.

Osa vakaumuksellisista sosialisteista muutti Neuvosto-Karjalaan. Suurin osa
heistä oli ammattitaitoisia työläisiä. Varsin monet palasivat takaisin Kanadaan
vuoteen 1933 mennessä ja aika useat heistä eivät halunneet enää pitää yhteyttä
vanhoihin tovereihinsa.

 Asuinpaikka oli sidoksissa työpaikan löytymisen kanssa. Monesti asuin-
paikkaa ei voinut siirtolainen itse valita, vaan työpaikka teki sen hänen puoles-
taan. Sen, miksi suomalaiset asettuivat tietylle seudulle asumaan, määrittelivät
monet tekijät. Maaseudulla tärkeitä olivat maan tuottoisuus, metsän läheisyys,
sosiaaliset siteet, suomalaisyhteisöjen sosiaaliset ja taloudelliset instituutiot ja
ylimääräiset työmahdollisuudet.1

Prince Edward Islandilla ei tiettävästi asunut yhtään itäsuomalaista. Nova
Scotia oli lähinnä siirtolaisten läpikulkupaikka. Nekin harvat itäsuomalaiset,

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Rasmussen, Siirtolaisuus/Migration 4/1982, ss. 73–80.
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jotka kävivät merimaakunnissa, muuttivat varsin nopeasti Ontarioon tai
Quebeciin. Miksi meriprovinssit eivät viehättäneet, vaikka sieltä maantieteelli-
sesti olisikin ollut helpompi palata Suomeen kuin kauempaa Kanadasta? Töitä-
kin olisi ollut jossain määrin ainakin kaivoksissa tarjolla. Merimaakunnissa ei
ollut suomalaisyhteisöjä, jotka olisivat helpottaneet sopeutumista. Monissa työ-
paikoissa suosittiin englantiapuhuvia ja kenties olennaisinta itäsuomalaisille
oli, ettei näissä provinsseissa ollut maata tarjolla.

Quebecissa kieli oli omiaan valikoimaan siirtolaisia tietyistä maista, samoin
jakautuminen eri ammatteihin. Vähiten maakunta kiinnostikin venäläisiä ja uk-
rainalaisia, jotka pyrkivät mieluummin länteen.

Kaiken kaikkiaan siirtolaisista muutti 17 % Quebeciin 1930. Suomalaiset
ylittivät selvästi keskiarvon, sillä heistä muutti Quebeciin 37 %. Tämä johtui
ensisijaisesti naisten muuttokäyttäytymisestä ja hakeutumisesta palvelijan am-
mattiin.

Useat suomalaissiirtolaiset oleskelivat Quebecissa ainakin tilapäisesti, koska
Montreal oli suosittu läpikulkupaikka. Itäsuomalaisista 42% asui Quebecin
maakunnassa jossakin elämänsä vaiheessa. Useat heistä muuttivat myöhemmin
muualle, varsinkin englantiapuhuvaan naapurimaakuntaan, Ontarioon. Suoma-
laisten luvun suuruuteen vaikutti myös Montrealin suomalainen siirtolaiskoti,
joka asutti tilapäisesti tuhansia suomalaisia 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun
alussa. Heille se oli turvapaikka ja osin myös työnvälitystoimisto, varsinkin
kotiapulaisille, jotka hakivat paikkaa Montrealista.

Quebec oli varsinkin kainuulaisten suosiossa. Lähes puolet heistä oleskeli
alueella ainakin tilapäisesti. Heitä houkuttelivat ensi sijassa suuret metsä-
hakkuutyömaat ja rakennushankkeet, joihin kainuulaiset erikoistuivat. Elinkei-
norakenteen sopivuuden lisäksi Quebecin maakunnassa asui jo ennestään kai-
nuulaisia, jotka houkuttelivat uusia muuttajia asettumaan seudulle.

Suurin osa Quebeciin suunnanneista muuttajista oli palvelijoita. Laman aika-
na siellä oli edelleen tarjolla työpaikkoja naisille, joten naisia muutti esimerkik-
si Ontarion puolelta työnhakuun. Quebeciin asettuneiden joukossa oli myös
poikkeuksellisen useita teknisen koulutuksen saaneita miehiä, joten he lienevät
myös saaneet tarvitsemiaan työtilaisuuksia, esimerkiksi rakennustyömailta.
Suurin osa itäsuomalaismiehistä pyrki kuitenkin metsätyömaille syrjäisille seu-
duille ansaitsemaan rahaa nopeasti.

Yleisintä muutto Quebecista Ontarion puolelle oli 1930-luvun lopussa. Syy-
nä lienee varsinkin miehillä ollut lama, joka heikensi työmahdollisuuksia siirto-
laisten osalta paljon enemmän Montrealissa kuin englantiapuhuvassa Kanadas-
sa. Quebecin työvoimapolitiikka oli selvemmin siirtolaisia syrjivää ja omia
asukkaita suosivaa. Tosin varsinkin naisista osa asui Montrealissa aina kuole-
maansa saakka. Yleensä nämä naiset palvelivat koko aikuisikänsä perheissä ja
jäivät naimattomiksi. Mikäli siirtolainen jäi Montrealiin, hän yleensä liittyi jo-
honkin suomalaisyhdistykseen (Montrealin Suomi-Seura, seurakunta tai sosia-
listiosasto). Se helpotti sopeutumista osittain vihamieliseenkin ympäristöön.

Merkittävin siirtolaisten, suomalaissiirtolaisten ja itäsuomalaismuuttajien
vastaanottajamaakunta oli Ontario. 1931 Ontariossa asui 62 % suomalaisista.
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Heistä 43 % oli naisia. Suurimmat keskukset olivat Thunder Bay ja Toronto.
Suomalaisten osuus väestöstä Thunder Bayn alueella oli peräti 16 % jo 1931.
Heitä asui myös läheisissä maanviljelysyhteisöissä. Myös Sudburyssa oli voi-
makas usean tuhannen asutuskeskittymä 1931. Torontossakin asui vielä 3 000
suomalaista, joista noin kolmasosa oli palvelijoita. Naisten muutto keskittyi sel-
vemmin kaupunkeihin niin Quebecissa kuin Ontariossakin. Miesten työpaikat
sen sijaan sijaitsivat useammin syrjäseuduilla.

Suomalaisten ohella bulgarialaiset, kreikkalaiset ja italialaiset suosivat
Ontariota. He pyrkivät pääasiassa kaupunkiin yrittäjiksi ja tehdastyöläisiksi.
Myös Brittein saarilta muuttaneet suosivat tätä teollistunutta maakuntaa, joka
tarjosi mahdollisuudet monipuoliseen elinkeinonharjoittamiseen ja urakehityk-
seen. Sen sijaan Itä-Euroopasta muuttaneet ja skandinaavit yleensä pyrkivät
kohti preerioita. Heitä houkutteli ensisijaisesti maanviljely.

Ontarion osuus kokonaissiirtolaisuudesta oli 33 %. Itäsuomalaiset ylittävät
tuon keskiarvon selvästi. Naiset olivat pääasiassa kotiapulaisia ja miehet maan-
viljelijöitä tai metsätyöläisiä. Tärkeimpiä syitä asuinpaikan valintaan olivat työ-
paikan saanti ja lähistöllä sijaitsevat suomalaisyhteisöt, joskus myös maastolla
saattoi olla merkitystä, varsinkin kivisiin peltoihin tottuneille maanviljelijöille.

Itäsuomalaisista Ontarioon muutti 57 %. Tämä vastaa muiden suomalaisten
keskiarvoa, mutta on selvästi enemmän kuin siirtolaisten muuttomäärä keski-
määrin. Kuopion läänistä muuttaneista peräti 59 % päätyi Ontarioon, mutta kai-
nuulaisista vain 45 %. Kainuulaisten suosituin provinssi oli Quebec, mutta
Kuopion läänistä muuttaneet keskittyivät lähes täysin Ontarioon. Monet kai-
nuulaiset halusivat jäädä Quebeciin, koska he halusivat palata takaisin Suo-
meen mahdollisimman pian ansaittuaan rahaa. He eivät halunneet tuhlata
matkakustannuksiin ”maan ääristä”, vaan halusivat viedä kaikki mahdolliset
rahat kokonaan mukanaan. Yli 13 % Ontariossa asuvista oli asunut muuallakin
kuin tässä provinssissa, tavallisimmin aluksi Quebecin puolella.

Torontoon muodostui oma suomalaisyhteisönsä, johon liittyi myös itäsuo-
malaisia. Pääosan yhteisön jäsenistä muodostivat kotiapulaiset samoin kuin
Montrealissakin. Lisäksi Toronto työllisti pienyrittäjiä, käsityöläisiä ja raken-
nusmiehiä. Sen merkitys kasvoi 1930-luvun loppua kohden, koska se sai lisää
asukkaita myös Montrealin seudulta. Varsinkin perheelliset itäsuomalaiset pyr-
kivät muuttamaan Torontoon, jossa molemmat puolisot voivat saada työtä.

Maanviljelystä harjoitettiin eniten, ainakin mitä itäsuomalaisiin tulee, Thun-
der Bayn ympäristössä, erityisesti Tarmolassa. Muut itäsuomalaisten farmit si-
jaitsivat hajallaan ympäri Pohjois-Ontariota.

Kaupunkien ja maaseutuyhteisöjen lisäksi itäsuomalaisia asui metsätyömail-
la Ontarion pohjoisosissa. Tällaisia seutuja olivat Kenogami, Nipigon, Coch-
rane ja Timmins. Kaivosyhteisöistä suosituimpia olivat Sault Ste Marie,
Sudbury, Cobalt, South Porcupine, Copper Cliff ja Kirkland Lake. Kainuulaisia
kiinnosti eniten perinteisesti Sudburyn kaivosalue, jossa heillä oli tuttavia ja
sukulaisia töissä auttamassa tulokkaita työnsaannissa.

1929 preeriamaakuntiin muutti kaikista siirtolaisista 57 %, mutta suomalai-
sista vain neljä prosenttia. 1931 preeriamaakunnissa asui 15 % suomalaisista.

Itäsuomalaisten keskuudessa muutto lännen maanviljelysseuduille oli vielä
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harvinaisempaa kuin muille suomalaisille. Tämä johtunee vahvasta metsätyö-
ja pienviljelysperinteestä Itä-Suomessa.

Erityisesti itävaltalaiset, venäläiset ja ukrainalaiset suuntasivat aroilta pree-
rioille eli ensisijaisesti Manitobaan. Muita skandinaaveja preeriat kiinnostivat
myös. Keskimäärin 29 % muuttajista siirtyi Manitobaan. Lähes kaikki itäeu-
rooppalaiset kansallisuudet ylittivät tuon keskiarvon.

Manitobasta löytyi yksi prosentti itäsuomalaismuuttajista ja heistäkin puolet
oli asunut muissa provinsseissa. Suurin osa heistä oli miehiä (naisia vain kaksi).
Miehet olivat tilapäistöissä rautateillä ja naiset Winnipegissä ilmeisesti palveli-
joina.

Saskatchewanissa itäsuomalaisia oli vain viisi, jotka olivat kaikki miehiä.
Heistäkin kaksi oli asunut muissa maakunnissa. Jokainen oli kotoisin Kuopion
läänistä. Suurin osa oli sekatyöläisiä. Suurimuotoinen viljelys oli itäsuoma-
laisten kannalta liian riskialtis sijoitus.

Samoin Albertassa asui vain viisi Itä-Suomesta muuttanutta, joista kolme
asui muissakin provinsseissa. Naisia heistä oli vain yksi. Nainen oli ammatil-
taan kauppa-apulainen. Miehet olivat metsä- tai kaivostyöläisiä. Preeriamaa-
kuntien merkitys itäsuomalaisten asuttajana oli todella marginaalinen. Preeriat
eivät soveltuneet pienviljelyyn eikä sivuansiomahdollisuuksia juuri löytynyt.
Alueelle sijoittuminen olisi edellyttänyt suuria investointeja ja uusien maan-
viljelystapojen oppimista. Esimerkiksi vehnä oli itäsuomalaisille lähes tyystin
tuntematon lajike.

Kaikista siirtolaisista muutti Brittiläiseen Kolumbiaan 1930 kuusi prosenttia.
Itäsuomalaisten suhdeluku jää vähän alle yleisen keskiarvon, mutta ei merkittä-
västi. Brittiläistä Kolumbiaa suosivat luonnollisesti itäintialaiset ja japanilaiset.
Myös kalastusammatteihin suuntautuneet, kuten norjalaiset, hakeutuivat suuren
meren äärelle. Englantilaisia tarvittiin alueelle virkamiehiksi. Läntinen maa-
kunta ei kiinnostanut ranskalaisia eikä niitä, jotka suuntasivat suurin joukoin
preerioille.

Uudisraivaajien ja kantofarmareiden tilat olivat tyypillisimmät suomalais-
asutukset keskellä Brittiläisen Kolumbian erämaita. 1921 noin joka neljäs suo-
malaisista asui kaivoskaupungeissa, enimmäkseen Nanaimossa, Ladysmithissä
ja Wellingtonissa. Itäsuomalaisista Brittiläiseen Kolumbiaan muutti neljä pro-
senttia eli selvästi vähemmän kuin suomalaisista keskimäärin, mutta suunnil-
leen saman verran kuin kaikista siirtolaisista yleensä. Kalastus ei ollut itä-
suomalaisille yhtä tuttu elinkeino kuin rannikkosuomalaisille. Myös välimatka
voi nousta esteeksi. Yleensä muuttaminen länsirannikolle vaati vakaata päätös-
tä siitä, ettei Suomeen enää ollut tarkoitus palata, vaan Kanada oli uusi koti.
Pelkästään matkakustannukset kohosivat sen verran suuriksi, ettei matkustami-
nen ollut aivan jokapäiväistä. Itä-Suomesta Brittiläiseen Kolumbiaan muutta-
neista oli miehiä 68 % ja naisia 32 %. Tarjolla olleet työpaikat olivat pääasiassa
maa- ja metsätalouden sekä kaivostyön piirissä, mikä suosi miesten siirtolai-
suutta. Siirtolaisuus Brittiläiseen Kolumbiaan oli yleensä pysyvää, sinne asetut-
tiin asumaan pysyvästi, jos se vain työtilaisuuksien kannalta oli mahdollista.
Noin kolmannes itäsuomalaisista oli asunut aiemmin muissa provinsseissa.
Tämä johti myös siihen, että Brittiläiseen Kolumbiaan asettuneet olivat jonkin
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verran iäkkäämpiä ja useammin perheellisiä kuin idässä asuvat. Monet itäsuo-
malaiset, jotka tekivät päätöksen jäädä pysyvästi Kanadaan, siirtyivät eläkepäi-
vikseen Vancouverin alueelle. Sen ilmasto on houkutellut muitakin eläkeläisiä,
varsinkin Victoriaan.

Ajatus Suomeen paluusta hylättiin yleensä siinä vaiheessa, kun perhe oli pe-
rustettu Kanadassa, varsinkin jos puoliso ei ollut suomalainen. Iän karttuessa
ajatus paluusta tuntui aina vain kaukaisemmalta. Jos oli vaurastuttu, uskottiin
elinolojen Kanadassa pysyvän parempina kuin Suomessa. Samoin uuden koti-
maan oloihin alettiin tottua ja lapsuuden ja nuoruuden tavat alkoivat tuntua vie-
railta. Lopulta yleensä opittiin jotenkin myös englantia, mikä avasi siirtolaiselle
aivan uuden maailman sanomalehtineen, kirjoineen ja harrastuksineen. Viimei-
senä askeleena oli kansalaisuuden hakeminen – tämän jälkeen ei yleensä enää
palattu vanhalle mantereelle. Varsinkin 1930-luvulla paluuta esti myös se, että
Suomessakin elettiin laman kourissa, joten ”suo siellä vetelä täällä”.

Suomalaisten paluumuuton volyymi seurasi muiden Pohjoismaiden linjoja.
Sen sijaan eteläeurooppalaiset palasivat huomattavasti useammin. Toisaalta
taas suomalaiset palasivat kuitenkin herkemmin kuin juutalaiset tai ukrainalai-
set.

Itäsuomalaiset miehet olivat selvästi halukkaampia palaamaan kuin naiset.
Naisten paluun esteeksi nousi useinkin avioituminen ja perheen perustaminen,
mikä sitoi naisen tiukemmin uuteen yhteisöön. Jos nainen palasi, hän tuli yleen-
sä miehensä mukana tämän kotiseudulle.

Paluumuuttajat olivat vielä työikäisiä ihmisiä, poikkeuksena luonnollisesti
eläkepäivikseen palanneet. Lapsia palaajien joukossa ei juuri ollut, mikä viittaa
siihen, että paluumuuttajat eivät olleet vielä ennättäneet perustaa perhettä. Pää-
osin palaajat olivatkin naimattomia. Suurin osa itäsuomalaisistakin palasi vii-
den vuoden kuluessa muutosta (poikkeuksena jälleen eläkeläiset). Myös pula-
aika lisäsi paluumuuttoa jonkin verran, joskaan ei ratkaisevasti. Siirtolaisen so-
peutuminen riippui pitkälti työstä, joten jos työtä ei enää ollut, tuntui paremmal-
ta palata takaisin Suomeen. Vuosi 1940 oli poikkeuksellinen sikäli, että tuolloin
isänmaallishenkisiä miehiä palasi sotimaan Suomen armeijassa.

Pysyvästi palanneet itäsuomalaiset suuntasivat yleensä alkuperäiselle koti-
seudulleen maanviljelijöiksi. Tämä taas viittaa siihen, että siirtolainen oli onnis-
tunut rahansäästötavoitteessaan, ts. muutto oli onnistunut.

Eläkeläispalaajat muodostavat oman kiinnostavan ryhmänsä. Sukupuoli-
jakauma on tasainen, palaajissa on lähes yhtä paljon naisia ja miehiä. Paluuta
helpotti se, ettei puolisoa ollut ja mikäli palaajalla oli lapsia, he olivat aikuisia ja
asuivat kaukana. Eläkeläispalaajien kohdalla assimiloituminen kanadalaiseen
yhteiskuntaan ei ollut lopultakaan onnistunut.

Jotkut itäsuomalaiset joutuivat palaamaan vasten tahtoaan eli heidät karko-
tettiin. Yleensä kyseessä olivat mielenterveyden ongelmat. Kanadalainen yh-
teiskunta oli joillekin herkille yksilöille liian kova, joten he pakenivat sitä sai-
rauteen.

Ne itäsuomalaiset, jotka palasivat vain tilapäisesti olivat nuorempia kuin py-
syvästi palanneet. He olivat myös naimisissa, mikä saattoikin olla yksi syy pa-
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luun tilapäisyyteen. Perheellisen oli helpompi sopeutua kanadalaiseen yhtei-
söön kuin yksinäisen. Toisaalta perheen palatessa Suomeen, molempien puoli-
soiden uudelleensopeutuminen saattoi osoittautua odotettua vaikeammaksi.

Sopeutumista voi estää myös ympäröivän yhteisön suhtautuminen palaajiin.
Esimerkiksi Kainuu sai erittäin vähän siirtolaisiaan takaisin, joten osasyynä voi
olla myös henkinen ilmapiiri. Jotkut taas pettyivät uudelleen Suomen heikkoon
elintasoon Kanadaan verrattuna ja tahtoivat siksi takaisin.

Sen sijaan kanadansuomalaiset olivat innokkaita vierailemaan entisessä koti-
maassaan. Usein uteliaisuus vanhaa kotimaata kohtaan heräsi, kun uudessa ko-
timaassa oli vietetty muutama vuosikymmen. Itäsuomalaiset näyttävät olleen
ylpeitä juuristaan ja murteestaan, niistä haluttiin kertoa jälkipolvillekin.

Yleensä voi siis todeta, että itäsuomalaiselle oli tärkeintä löytää säästöjä tuot-
tava työpaikka, jos mahdollista muiden suomalaisten läheltä – ja vielä parempi,
jos alueella asui tuttavia. Asuinpaikka ei määrännyt työtä, vaan työ määräsi
asuinpaikan ja sen perässä oltiin valmiita kiertämään ja liikkumaan pitkiäkin
matkoja. Naisten osalta on vielä todettava, että miehen työ määräsi myös heidän
asuinpaikkansa, koska avioituneiden naisten ansiotöissä käynti oli vielä suh-
teellisen harvinaista. On korostettava myös sukulaisten ja ystävien merkitystä,
kun haettiin työpaikkaa. Tärkeimmät informaatiot saatiin juuri heiltä ja heidän
esimerkkinsä myös rohkaisi muuttamaan samalle paikkakunnalle.

Suurin osa itäsuomalaisista eli joko talonpoikaisessa elämän pakkoraossa tai
joutui kokemaan kurjan ja katkeroituneen elämän. Edellinen oli mahdollista,
jos työpaikka jäi pysyväksi eikä pitkiä työttömyyskausia koettu. Jälkimmäiseen
ajauduttiin sirpale- ja kausitöiden seurauksena ja usein suuri lama oli kuin piste
iin päälle tässä kehityksessä. Tietenkin on myös joitakin aidosti onnellisia elä-
mäkertoja, joiden kokijat asuivat yleensä maaseudulla talonpoikaisessa yhtei-
sössä (eli aika paljon samantyyppisissä oloissa kuin Koti-Suomessakin). Jotkut
eivät halunneet myöntää koti-ikäväänsä ja pitäytyivät ”minulla menee hyvin”
periaatteessa. Taloudellisesti em. väittämä oli yleensä tottakin, mutta henkisesti
tunnettiin yhteenkuuluvuuden puutetta. Samaa sukua on myös vastoinkäymis-
ten täyttämä elämä, jota pidetään kuitenkin kurissa julkisivun takana. Tähän
syyllistyivät varsinkin naiset, jotka eivät halunneet tunnustaa epäonnistunutta
avioliittoa.

Itäsuomalaiset siirtolaiset kaiken kaikkiaan adaptoituivat eli sopeutuivat uu-
teen kotimaahansa suhteellisen hyvin. Sen sijaan uuteen yhteiskuntaan sulautu-
minen eli assimilaatio oli tavallisesti mahdollista vasta siirtolaisten seuraavalle
sukupolvelle. Suomalaisista tavoista ja yhteisöistä kiinnipitäminen oletettavasti
hidasti sekä kielen oppimista että muuta sulautumista. Oiva W. Saarinen esittää
Sudburyn suomalaisista kertovassa kirjassaan, että vasemmistosuomalaisten
sopeutuminen yhteiskuntaan olisi voinut olla nopeampaa kuin oikeisto-
suomalaisten, koska he eivät olleet yhtä halukkaita pitämään kiinni vanhan
maan tavoista.2 Mielestäni asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. On otetta-

○ ○ ○ ○ ○ ○

2 Saarinen, 1999, s. 176.
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va huomioon myös kanadalainen yhteiskunta 1920- ja 1930-luvuilla. Vaikka
vasemmistosuomalaiset olisivat ilmaisseetkin halunsa sopeutua yhteiskuntaan,
ympäröivä yhteiskunta ei välttämättä halunnut sopeuttaa heitä itseensä juuri
heidän aatteensa takia. Vasemmistoradikaalejahan suorastaan karkotettiin
maasta. Näin ollen voi perustellusti väittää, että oikeistosuomalaisten sopeutu-
misen pääesteenä olivat kielitaidottomuus ja halu säilyttää suomalainen yhteisö
Kanadassakin. Vasemmistosuomalaisten sopeutumisen esteeksi nousi aate.

Sopeutumiskykyä koetteli myös se, että siirtolaisen oli oltava valmis muutta-
maan monta kertaa työuransa aikana. Suomessa varsinkin maanviljelijät pysyi-
vät maatiloillaan sukupolvesta toiseen. Työläisetkään eivät juuri liikkuneet
naapuripitäjää kauempana.

Nuorempina siirtolaiset olivat valmiita liikkumaan nopeassakin tahdissa ym-
päri Kanadaa. Liikkuvuus väheni, kun siirtolainen perusti perheen. Samalla ha-
luttiin pysyvä työpaikka, jotta perheelle olisi voitu taata elanto. Perheelliset pyr-
kivät esimerkiksi hankkimaan maatilan tai asettuivat kaivoksiin, joissa yleensä
työpaikka säilyi samalla seudulla pitempään kuin esimerkiksi rakennusalalla tai
metsätöissä. Samoin käsityöläiset ja yrittäjät olivat usein perheellisiä.

Iän karttuessa myös sosiaalisten suhteiden merkitys kasvoi. Olo tuntui turva-
tummalta, kun hakeuduttiin muiden suomalaisten seuraan, jotka voivat tarjota
ainakin osittaista turvaa hädän hetkellä. Saman asian toinen puoli on kan-
salaisuuskysymys. Kansalaisuutta haettiin usein hieman iäkkäämpinä juuri sik-
si, että ajateltiin  saatavan paremmat sosiaali- ja eläke-edut kuin suomalaisina.

Itäsuomalaisten suurin ero verrattuna muihin suomalaisiin lienee siinä, että
heille lähdön kynnys oli korkea ja samalla myös paluukynnys tuli korkeam-
maksi kuin esimerkiksi pohjalaisilla. Poikkeuksellista on myös heidän asettu-
misensa Quebeciin, vaikka ympäröivä yhteiskunta ei ottanutkaan heitä erityisen
sydämellisesti vastaan. Itäsuomalaisilla näyttää myös olleen suurempi halu
integroitua ympäröivään yhteisöön, joten he olivat halukkaampia menemään
kielikursseille ja jopa opiskelemaan ranskaa kuin muut suomalaiset.

Itäsuomalaisten, kuten itse asiassa kaikkien suomalaisten, osuus Kanadan
asuttamisessa on kokonaisuuden huomioon ottaen olematon. Ajoittain heidän
merkityksensä kuitenkin näkyy. He olivat eturintamassa, kun osuustoimintaa
perustettiin Kanadaan. He pystyivät muodostamaan omia maatalousyhteisöjä,
jopa yhden pitäjän voimin. He pystyivät perustamaan toimivia seurakuntia ja
näiden vastavoimaksi ammattiyhdistysosastoja. He voivat myös raivata maata
siellä, missä muut olivat toivonsa luovuttaneet.

Itäsuomalaisten työ- ja asutushistoria käy hyvin selville edelläolevasta. Jon-
kin verran tiedetään myös siirtolaisten sopeutumiskyvystä ja sosiaalisista suh-
teista. Sen sijaan edelleen hämärän peittoon jäävät mm. seuraavat kysymykset:
miksi pysyvä paluu Suomeen oli niin harvinaista, miksi niin moni jäi Que-
beciin, vaikka elinolosuhteet siellä heikkenivät varsinkin laman aikana, miksi
suomalaisia ei näy enemmän tehtaissa ja yrityksissä ja miksi suomalainen nai-
nen voi valita vieraskielisen elinkumppanin, mutta suomalainen mies jäi mie-
luummin yksin.
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Summary

A WRETCHED LIFE OR A JOURNEY
TO WEALTH

Adaptation of immigrants from Savo, North Karelia and Kainuu
to Canada in 1918–1930

In the period 1918–1930 a total of 4 743 immigrants moved from Savo, North
Karelia and Kainuu to Canada. The move across the ocean from eastern
Finland was less common than from Ostrobothnia because people from eastern
Finland preferred moving to Finnish cities. On the average, 55 percent of
those leaving the province of Kuopio were men; the corresponding figure in
the province of Mikkeli was 62 percent and in Kainuu 65%.

More than half of the emigrants were 20–29 years of age, or young adults
who had just entered the prime of their working lives. Over two-thirds
were unmarried, which considering their age was rather logical. By social
background they were chiefly farmers (or their children) or workers. Due
to the structure of industry there were more workers among the emigrants in
eastern Finland than elsewhere in the country (tenant farming as an
institution was less developed there than in the west).

Emigration in the province of Kuopio centered on the town of Kuopio, but
proportionally its significance was greatest in Hankasalmi, the area
surrounding Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi and environs, Kiuruvesi and
Tuusniemi. Trans-Atlantic migration was extremely rare in North Karelia.
In the province of Mikkeli emigration was centered in Kangasniemi, the
rural parish of Mikkeli and Pieksämäki. Three-quarters of the migrants
from Kainuu were from the town of Kajaani, Sotkamo and Kuhmoniemi.

In general, I have discovered 401 persons from eastern Finland whose
occupation is listed. The countryside called to men, the towns were the
women’s preserve. Approximately nine percent of the migrants from eastern
Finland were farmers. Only less than one-third of the former farmers took
up this occupation. The decision to obtain a piece of land demanded a
certain determination to remain in Canada. Families were more willing to
make this decision. Many had sought the basic capital for farming by means
of emigration in Finland and not in Canada.

Tarmola was the base in Canada for farmers from Varpaisjärvi. It was
situated inside Gorham, in Thunder Bay. The land was extremely rocky. The
first settlers arrived in 1910. In general, the farmers lived their lives
in wretchedness: building their own home and acquiring land were the main
purposes of life. Becoming a farmer was influenced by the example of
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relatives and friends. In the 1920s those who had shifted to agriculture
had to be satisfied with the role of smallholder since large amounts of
land were not available. The majority of the smallholders were forced to
engage in outside occupations to guarantee their income and in this case
the forest had a decisive importance, which had also been the case on
smallholdings in eastern Finland. Hunting and fishing were only the main
occupation in eastern Finland in exceptional cases, but were very popular
hobbies.

In total, fourteen percent of Eastern Finns worked in forest-related
occupations (but a quarter of those from Kainuu). The majority were just
lumberjacks, but the group also included contractors, sawmill owners and
workers as well as supervisory personnel. The bulk of the recruited
employees were products of working class or farmer families. The typical
forestry worker was a 25-year-old man from the countryside who sought work
in the forests of northern Ontario. The forests of Quebec were also quite
popular among people from Kainuu. Workers often made the rounds of many
logging camps during winter, even in different provinces. In summer many
forest workers could be found in nearby towns.

Women from eastern Finland also worked in the logging camps as cooks and
domestics. The work was hard but the pay was high. During the Depression
the immigrant forestry workers faced severe circumstances. Forestry had
great importance as the main source of livelihood. In general, suitable
work was sought to provide for one’s old age. Single men can be described
as having lived the so-called life of agony and bitterness. Life was an
unstructured journey from one logging camp to the next. Single men could
not speak the language of the country and were wrapped up in themselves.
This often led to alcohol abuse.

Eighteen percent of those from Kainuu worked in the mines (the average for
eastern Finland was six). In going to the mines they opted for the
example of relatives and friends. Compared to the average immigrant
occupations, mine workers were very highly paid. Miners usually lived in
boarding houses (except of course those who had families). The work was
dangerous, accidents occurred almost daily. Miners were also susceptible
to occupational diseases, for example, tuberculosis. The most desirable
mining work was carpentry on the surface, which was also well-paid and of
course posed no danger compared to normal mining activity. The most
despised job, and given most to recently arrived immigrants was hauling
slag underground. The work was badly paid, dirty and ran the risk of
cave-ins.

Successful miners lived their own life in misery and adapted. They were
proud of their skill. The most unsuccessful lived lives of agony and
bitterness. They lived from hand to mouth waiting fatalistically for an
accident or lung disease.

Eight percent of Eastern Finns were involved in construction work. Many
also remained in these trades and sought to maintain their positions by
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specialization. The most common occupation was carpenter. During the
Depression they worked on massive construction projects such as
hydro-electric plants. Otherwise, construction workers wanted to work in
small groups, preferably composed of Finns. Some of the builders moved to
cities such as Toronto, where there were Finnish girls working as
domestics; establishing a family was easier there than at some shifting
work site.

The bulk of Finnish construction workers were originally farmers or their
sons. Maintaining a farm also required woodworking skills. Those creating
their own construction firms could succeed well, especially in the boom
period following the Second World War. Finding work in the cities was more
difficult at first, but once it was found, keeping the job was fairly
certain. If the immigrant could speak English, he could get a permanent
job.

Some of the carpenters who got permanent jobs because of their
specialization lived a harmonious life. Except for the Depression years,
everything was in order. They also had families. Those who had no
continuity in their lives had to adapt to living in misery.

The first jobs for women were usually in service occupations. In Canada
women chiefly earned their living in the large cities like Toronto,
Montreal, Winnipeg and Vancouver as well as in the Finnish centers. In
total, 45 percent of Eastern Finns sought such jobs. In other words, the
majority of single women came to Canada as servants; the group also
included some men working as truck drivers and butlers. Only eighteen
percent of the people from Kainuu were servants. This was a result of the
bulk of Kainuu women coming along with their husbands, and therefore they
did not have their own occupations. In leaving Finland only one-fifth of
the women from the province of Kuopio and one-tenth of those from eastern
Finland stated their occupations as domestic servant. They entered
service, not because they wanted to, but since no other gainful employment
was available to women.

Many Eastern Finnish women were involved in so-called gradual migration,
or they moved first to the nearest town and from there across the Atlantic.
The most popular stops were Vyborg and Helsinki. In general domestics came
from farm families. Learning to be servants required no special skills,
they learned on the job and many had learned the fundamentals of home
economics in their childhood homes. The gave up their jobs when they got
married. In truth, married couples could be in service in the same family.
For example, the woman could be a maid and the husband a chauffeur.

Many Eastern Finnish girls got service jobs through the Finnish Immigrant
Home in Montreal. It also helped if the servant wanted to change jobs, as
was often the case. Very few enjoyed working at the same place for several
years. In addition to families Eastern Finnish women also worked at
various institutions (hospitals) and companies (inns).
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Girls in service ate and lived at their workplaces; in this way they were
able to use their wages for other purposes. Domestics were not, however,
given pensions. They were only free one night per week and every second
Sunday. Canada also had no law to regulate the length of the domestic’s
work-day, so the day could extend to even sixteen hours. Furthermore, the
work was hard, there was no privacy nor was the work valued. In addition,
it was difficult to start a family. On the other hand, the family
generally took care of the girl, if she, for example, got sick.

The life-course of the women were dependent on their husband’s
circumstances. The majority of immigrant women from eastern Finland got
married in due course – in fact, somewhat later than their counterparts in
Finland. If the domestic servant remained unmarried, she did not consider
herself unlucky. Some of these women represented the “I’m doing well,
maybe even too well” type. They only wanted to describe their positive
experiences. They got involved with hobbies and spent their retirement
years in “Suomi Homes for the Aged.” Some of them may have possessed a
yearning for their former homeland, but could not express it openly since
this would have been an admission that all was not well in Canada.

Activities in the field of business and capital among Finns were less
common than among other nationalities. Such activity was based on the
needs of the Finns, who looked for a place to sleep, eat and go to sauna.
Of the immigrants from eastern Finland, 12–15 percent were members of the
business and civil servant class. The bulk of them had to be satisfied
with the wage-earner role since they did not have the necessary capital.

In total, only three percent of the migrants became entrepreneurs. Almost
of these individuals already had prior experience in this work in Finland.
The group also included women who owned saunas, cafes and boarding houses.

In general, the businesses owned by Eastern Finns were rather small and
labor-intensive. They employed their owner and possibly also their family,
rather infrequently outsiders. The businesses were almost without
exception located in towns. Only forestry contractors operated in the
countryside. The life of the entrepreneur was varied and eventful. They
valued their own work and considered owning their own home a self-evident
fact.

Eight percent of the migrants from eastern Finland were craftsmen. The
number of those migrating from the towns was significantly higher than
those from the countryside. The majority of them had already been
seamstresses, tailor and shoemakers in Finland.

In total, eighteen percent of the Eastern Finns in who worked in Canada
were not categorized by occupation. Most of them were day laborers. This
is no surprise since one-third of the migrants from the area had working
class backgrounds. The day laborers shifted more easily into a range of
occupations, that is they changed jobs according to need. Since Finns
mainly wound up at the bottom of the work hierarchy, their salaries were
commensurate with their level. In good years enough was saved to buy a
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house and perhaps a car or a farm. In bad times, it was tough enough to
put food on the table. The life of the itinerant worker was casual and day
laborers in particular changed jobs regularly and had no protection against
unemployment or pension security.

Generally, the work of the immigrants was by nature such that it was
contingent on rising and falling trends, in which the short-term need for
labor varied markedly. With the dawn of the Great Depression in 1930 the
traditional immigrant occupations did not suffer very much, but people who
became unemployed in other fields took jobs from the immigrants. The
highest rate of unemployment was among the recently arrived, who had not
been able to find a permanent job. For example, of those Eastern Finns who
had become unemployed, more than half had moved to Canada in 1929 or 1930.

The unemployment problem was solved by either voluntarily moving back to
Finland or alternatively to Soviet Karelia or simply getting through the
Depression by craftiness, for instance, by living on one’s wife’s wages or
hunting or other forms of natural economy.

The greatest risk of Eastern Finns becoming unemployed occurred in the
mining industry. The construction trades were also strongly dependent on
economic trends and winter, when there was a slack season at construction
sites, was a cause of temporary unemployment. Unemployment in forestry was
almost entirely seasonal. In truth, however, there was also permanent
unemployment in forestry during the Great Depression. In contrast,
entrepreneurs and farmers had easier times getting through the it. There
was self-sufficiency in the small-scale production of staple commodities,
and their incomes were not as dependent on the markets as were those of the
farmers on the prairies. The basic capital of the entrepreneurs came from
savings, so their businesses did not fail as a result of bank loans.
Servants were relatively rarely laid off during the Depression. Evidently,
the families employing these people managed through the Depression with few
financial losses.

Unemployment was also considered to be a shameful matter, and the subject
not broached in interviews and biographies. The unemployed only became
visible if they attracted the attention of the authorities in seeking
relief or through organization. Some were trapped in Canada, not having
the means to return to Finland, and having one’s passage to Finland paid by
the Consulate was seen by the immigrants as a disgrace. Nor did immigrants
want to return home poorer than when they left.

Work determined place of residence. Despite their preferences, immigrants
had been forced to relocate in search of jobs, which largely determined
their living environment. A total of 875 cases mention the place of
resi-dence of Eastern Finns in Canada in the 1920s–30s. In the Maritime
Provinces, or Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick, there
were three men, and they quickly moved on to Quebec. The population in the
Maritimes was more homogeneous and conservative by nature than residents of
somewhat more inland Canada. Nor was there land available for immigrants
to buy.
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At least 36 percent of the people from eastern Finland lived temporarily in
Quebec. The majority of them later moved elsewhere, mainly to Ontario.
Quebec, with its massive logging camps and piece work, was particularly
favored by people from Kainuu. Most of the Eastern Finns in the province
were women; there were plenty of jobs for maids available in Montreal.
Generally, settling in Montreal sooner or later required a commitment to
the Finnish associations. Membership brought with it a feeling of
belonging and perhaps also psychological support against the dominant
French-speaking population. On the other hand, it also prevented
assimilation into the dominant culture.

Good education could guarantee Finns a job commensurate with their skills,
especially in technical fields. This, however, demanded the ability to
speak French. One of the most important factors attracting people to
Montreal in the late 1920s was the establishment of the Finnish Immigrant
Home, which provided jobs, social connections and also financial assistance
in case of illness.

57 percent of all migrants from the eastern provinces moved to Ontario.
This basically corresponds to the Finnish average, but is clearly greater
than among other nationalities. The majority of women were maids or
seamstresses. The majority of men were farmers or lumberjacks. The most
popular of center for servants was Toronto. Tarmola, nearby present-day
Thunder Bay (or the former twin cities of Fort William and Port Arthur),
was comprised of an Eastern Finnish agricultural community whose residents
primarily came from Varpaisjärvi. People from Kainuu settled in great
numbers in the mining area of Sudbury, where they could also work in the
forests.

Ontario saw the concentration of Finns into various places, which differed
from other provinces. Outside Ontario, only Montreal had a substantial
Eastern Finnish population. In contrast, masses of people from eastern
Finland lived in Toronto, Port Arthur, Fort William, Sudbury and the
regions surrounding them. It was exceptionally notable that farmers banded
together to form organizations and common economic enterprises such as
cooperative dairies.

The Prairie Provinces, or Manitoba, Saskatchewan and Alberta, did not
attract very many Eastern Finns. Most of them were attracted by the mines
(for example, The Pas or Flin Flon). In addition, there were women working
as domestics in Winnipeg. Large-scale agriculture, however, did not
interest people from eastern Finland (land was no longer available and, on
the other hand, the migrants had been used to small farms).

The Eastern Finnish population of British Columbia was four percent, or
clearly smaller than Finns in general, but about the same percentage as all
immigrants on the average. The long journey deterred some of the migrants.
Those moving to British Columbia were older, and they sought permanent
occupations. There was no real possibility of returning home. Many
committed themselves economically by investing in a fishing vessel or a
farm. Eastern Finns migrated to the West Coast through the other
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provinces. The most popular place of residence was Vancouver, where, in
particular, they went to retire.

In general, a return to eastern Finland was rare after the First World War;
in fact, those migrating in the 1920s never returned. I have located 47
Eastern Finns who returned permanently. Seven of them were deported and
ten returned after retiring. If we attempt to compare remigration to the
total emigration, it was truly minimal. Men returned intermittently; jobs
and marriage prevented women from returning. The most common age for
returning was 25–40. Remigration commonly occurred within five years of
emigration. Married persons returned more often than single persons (some
men returned to their families). In contrast, if the entire family had
migrated together, a return was extremely rare. No marked regional
differences arise in respect to remigration. The majority returned to
their home districts as farmers. There were, however, a relatively large
number of Easter Finns who returned home after retiring. They usually had
no families or were widows. A few Eastern Finns were deported; the reasons
were either mental health problems or criminality.

Those returning to Finland temporarily (a total of fifteen in the sample)
were in all cases younger than the permanent remigrants. They also
comprised more married couples and the proportion of women was in fact
greater. Furthermore, the sample contains those (13) who originally wanted
only to visit their former homeland and then return to Canada. The reason
was usually a nostalgia brought on by age.

Of the prevailing theories of immigration, the emigration of people from
eastern Finland to Canada in the1920s appears to follow closest the
so-called core-periphery model. A strong growth center attracted
immigrants seeking social mobility. Many of the migrants were unskilled
workers. It was difficult for them to rise in the work hierarchy, where
the highest level was dominated by those speaking English. For the
majority, the intent was to return to the “periphery,” or Finland.
Emigration, upon departure, was perceived as a temporary condition and the
goal was to support their families in Finland through their earnings.

Finns from eastern Finland stated the reason for their move to be the
higher standard of living in Canada in comparison to Finland. Had they
thought the standard of living to be the same in both countries, the
decision to emigrate would hardly have been made, even though
transportation links would have improved. An exception are the so-called
adventurers, whose primary motive was to experience something new. The
standard of living they achieved in Canada was different from what they had
expected to achieve in leaving Finland, when making their decision to
emigrate. Some few did, however, achieve their “dream” of wealth, most
made out adequately, but others suffered miserably, especially in the early
1930s.

Above all, Eastern Finnish immigrants adapted, or acclimated, themselves to
their new homeland relatively well. On the other hand, acculturation, or
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assimilation, was normally only possible for the second generation. The
ability to adapt was also put to the test since the immigrants had to be
ready to move many times during their work careers. In Finland, farmers,
in particular, were able to remain on their farms from one generation to
the next. Nor did the working class usually move anywhere further than the
next parish.

Younger immigrants were prepared to even move about in Canada at a rapid
pace. Mobility decreased when the immigrant started a family. At the same
time he wanted a permanent job, to guarantee his family its livelihood.
Family men, for example, sought to acquire a farm or work in the mines so
their jobs would generally remain in the same area for a longer period of
time than was the case in the building trades or forestry. Craftsmen and
entrepreneurs, too, often had families.

With age the significance of social relationships also increased. A person
felt secure when living among other Finns, who could provide at least an
element of security in times of need. The other side of the coin was the
citizenship question. Citizenship was often sought at a more advanced age
specifically because the individual believed that as citizens they received
better social welfare and pension benefits than as Finns. Applying for
citizenship also meant the final abandonment of the idea of returning to
Finland. In fact, some who had changed their citizenship did, however,
return to Finland to spend their retirement.

The greatest difference between Eastern Finns and other emigrants from
Finland could, however, be that the threshold for leaving the country was
higher; the threshold for remigrating was also higher than, for example,
Ostrobothnians. Their settling in Quebec were also exceptional, even
though the surrounding community did not welcome them with open arms.
People from eastern Finland also seem to have possessed a stronger desire
to integrate into the surrounding community and were more willing to go to
language courses and even learn French more than other Finns.

The proportion of Eastern Finnish settlement in Canada, as in fact that of
all Finns, was on the whole extremely minimal. Occasionally, however, they
were conspicuous. They were in the vanguard when the cooperative movement
was established in Canada. They were able to form their own agricultural
communities, even through the strength of one parish. They established
functioning churches and, to balance them, local trade unions. They were
also capable of breaking new ground where others had lost their hope.

Translated by Roy Goldblatt
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