
Silja Hiironniemi

Amerikan matkaajat

Tässä tarinassa on kysymys postikorteista, matkoista, suvusta, 
tiloista ja taloista. Kortit olivat lähtökohta. Niitä kirjoitti kol-
me Amerikkaan lähtenyttä sisarusta toisilleen ja puolisoilleen 
Suomeen ja Amerikkaan, ja niitä he saivat ystäviltään. Kor-
teista avautui pieniä ikkunoita vanhaan maailmaan, tiedon ja 
tunnelmien sirpaleita. Niistä ja rekisteritiedoista Silja Hiiron-
niemi kokosi pala palalta isoisänsä ja hänen kahden sisaruk-
sensa matkakertomukset. Pikkuhiljaa heistä muodostui kuva 
myös ihmisinä. Millaisia he olivat, miksi he lähtivät, miten eli-
vät, milloin tulivat takaisin, ja miten heidän elämäänsä siir-
tolaisuus vaikutti. He elivät viime vuosisadan alussa parasta 
nuoruuttaan ja hakivat siirtolaisuudesta vauhtia ja vakautta 
elämälleen. Kurkistus heidän elämäänsä luo näkymän men-
neeseen ja auttaa ymmärtämään myös nykyhetkeä ja tulevai-
suutta. 

ISBN 978-952-7399-05-7 (nid.)

ISBN 978-952-7399-06-4 (pdf)

ISSN 2343-3507 (painettu)

ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

www.migrationinstitute.fi

 
      Silja H

iiro
n

n
ie

m
i                                   A

M
E

R
IK

A
N

 M
A

T
K

A
A

JA
T

Silja Hiironniemi

AMERIKAN  
MATKAAJAT

JULKAISUJA 40

4
0





AMERIKAN  
MATKAAJAT

Silja Hiironniemi 

 

Turku 2021



Julkaisuja 40, 2021
Siirtolaisuusinstituutti

Copyright: Siirtolaisuusinstituutti & Silja Hiironniemi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons
Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.
Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Kansikuva: Matti ja tuntematon kaveri arkiasuissa

ISBN 978-952-7399-05-7 (nid.)
ISBN 978-952-7399-06-4 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

Painosalama Oy, Turku 2021



– 3 –

Sisällysluettelo
Esipuhe ................................................................................................................................... 5

Prologi..................................................................................................................................... 7

Tarinan juuret ......................................................................................................................... 9

Sukupuu ................................................................................................................................ 11

Vanhempi polvi: Simon Valentin ja Johanna Sofia ........................................................ 13

1877 ..........................................................................................................................................13
1893 ..........................................................................................................................................16
1895 ..........................................................................................................................................17
1900 .........................................................................................................................................17

Amerikan matkaajat: Kalle Valentin, Matti ja Hilda Katariina ....................................... 21

Matkaan lähtö ......................................................................................................................................21
1900 .........................................................................................................................................21
1902 ......................................................................................................................................... 23
1903 ......................................................................................................................................... 24
1904 ........................................................................................................................................ 25
1905 ......................................................................................................................................... 28

Amerikan maisemissa ....................................................................................................................... 30
1906 ........................................................................................................................................ 30
1907 ......................................................................................................................................... 35

Matkoja edestakaisin ........................................................................................................................ 44
1908 ........................................................................................................................................ 44
1909 ........................................................................................................................................ 47
1910 ..........................................................................................................................................51
1911 .......................................................................................................................................... 59

Vuoronvaihtoa: Kalle palaa, Iida lähtee ....................................................................................... 64
1912 ......................................................................................................................................... 64
1913 ......................................................................................................................................... 67

Matin ja Iidan paluu ............................................................................................................................74
1914 ..........................................................................................................................................74
1915 ......................................................................................................................................... 79



– 4 –

1916 ..........................................................................................................................................81
1917 ......................................................................................................................................... 82
1918 ......................................................................................................................................... 82
1921 ......................................................................................................................................... 82
1924 ......................................................................................................................................... 83

Viimeisiä matkoja............................................................................................................................... 84
1925 ......................................................................................................................................... 86
1926 ......................................................................................................................................... 88
1927 ......................................................................................................................................... 88
1929 .........................................................................................................................................90

Mitä sitten tapahtui? ........................................................................................................... 91

Jälkisanat ..............................................................................................................................93

Lähteet ..................................................................................................................................95

Postikortit ............................................................................................................................................ 95

Valokuvat ............................................................................................................................................. 95

Rekisterit .............................................................................................................................................. 95

Kirjallisuus ............................................................................................................................................ 96

Artikkelit ............................................................................................................................................... 96

Internet-sivut ...................................................................................................................................... 97



– 5 –

Esipuhe
Suomen suuri Amerikan siirtolaisuus alkoi 1800-luvun puolivälin paikkeilla. Merkit-
tävintä siirtolaisuus oli 1870-luvulta 1920-luvun lopulle. 

Voimakkaan siirtolaisuuden alueeksi on määritelty koko Pohjanlahden rannikko 
Porin maalaiskunnasta Liminkaan saakka. Sisämaassa Siirtolais-Suomi ulottuu Saari-
järven, Viitasaaren ja Kiuruveden tienoille. Vuosina 1870–1914 yli puolet siirtolaisista 
oli kotoisin Vaasan läänin alueelta. Tämän varsinaisen Siirtolais-Suomen ulkopuolella 
oli muitakin alueita, joissa siirtolaisuus oli myös voimakasta. (Kero 1996, s 56) 

Matka suomalaiselta kotikylältä pohjoisamerikkalaiseen satamakaupunkiin kes-
ti noin kaksi viikkoa. 1880-luvulta eteenpäin matkustettiin yleensä Hangon kautta 
Tukholmaan. Vuonna 1891 Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö aloitti säännölliset siirto-
laiskuljetukset suoraan Hangosta Hulliin. Varsinainen valtamerimatka alkoi Liverpoo-
lista. Suomalaisten tärkeimmät maihinnousupaikat olivat Yhdysvalloissa New Yorkin 
edustalla sijaitseva Ellis Island sekä Boston, Kanadassa Quebec. Töysä oli yksi Suomen 
vilkkaimmista siirtolaiskunnista. 

Ei siis ollut mikään ihme, että Töysän kunnan Housunkylästä lähti vuosisadan 
vaihteen jälkeen Amerikkaan muiden muassa Simon Valentin Istanmäen ja Johanna 
Sofia Istanmäen viidestä lapsesta kolme 1880-luvulla syntynyttä nuorta, Kalle Valentin, 
Matti ja Hilda Katariina. Tämä tarina perustuu pääosin heidän ja heidän puolisoidensa 
matkoista säilyneisiin rekisteritietoihin ja Housunkylän talosta löytyneisiin posti-
kortteihin ja kuviin sekä kiinteistöjen kauppakirjoihin. Myös Matin ja Iidan Alavuden 
talosta löytyi kortteja ja kirjeitä. 

Olen koonnut nämä tiedot yhteen pyrkien aikajärjestykseen ja kuvan luomiseen 
tuosta ajan ilmiöstä. Kaikissa korteissa ei näy päiväystä eikä vuotta, joten niiltä osin olen 
päätellyt ajankohdan osoitteita ja muita elämäntilanteisiin liittyviä vinkkejä käyttäen. 

Kiitos sisarelleni Ainolle ja veljelleni Matille sukutietoamme koskevista yhteisistä 
muisteluista ja pohdinnoista. Kiitän Mattia myös siitä, että hän on etsinyt Rantalan 
talon kätköissä hajallaan olleita kortteja ja kuvia ja luovuttanut niitä lähdemateri-
aaliksi. 

Kiitos Siirtolaisuusinstituutille, joka hyväksyi tämän totuuteen pyrkien, mutta aika 
epätieteellisesti laatimani tarinan julkaisukseen. Kiitos myös toimitusjohtaja Saara 
Pelanderille kannustavista ja tekstiä parantaneista kommenteista.

Tämä tositarina herättää monia ajatuksia nykyaikaankin liittyen. Mikä oli siirtolai-
suuden ja maahanmuuton olemus ja merkitys silloin ja mikä se on nyt? Miten historia 
toistaa itseään ja mikä on muuttunut? 
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Olen koonnut tämän jutun oman mielenkiintoni pohjalta itselleni ja muille Ame-
rikan matkalaisten jälkeläisille, ja kiinnostuksen mukaan laajemminkin jälkipolville. 
Omistan tämän tarinan Ainolle, Matille, Sampolle, Viljamille, Aleksille, Aarolle, Aarnelle, 
Merille ja Wernerille ja myös heille, jotka vielä tulevat. Toivottavasti tekin joskus ehditte 
pysähtyä tämän elämän ilmiön ääreen miettimään menneitä ja tulevia. 

Alavuden Rantatöysässä 19 päivänä huhtikuuta vuonna 2021
Silja Hiironniemi
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Prologi
On kirkas varhaiskevään päivä. Lumi on sulanut, mutta maa on ruskean harmaa, mis-
sään ei vielä viherrä. Seison aittarivin takana vesaikossa. Koivun ja haavan vesojen vä-
lissä ja viimevuotisten kasvinvarsien alla hahmottuu kivistä suorakaiteen ääriviivat. 
Kivet ovat kallellaan eri suuntiin, yksi on poikkipäin, ja jokin kivi puuttuu. Kivipiirin 
sisäpuoli on muuta maata syvemmällä. Tässä ovat Istanmäen torpan jäännökset. Sen 
torpan, jossa Simon Valentin ja Maria Sofia asuivat viiden lapsensa kanssa.

- Mutta ei se voi olla näin pieni, sanon ääneen. Kivikehä on vain noin neljä metriä pit-
kä ja kolme leveä. Sen täytyy olla vain osa rakennusta. Aurinko häikäisee, rakennuksen 
alkuperäinen koko ja hahmo piiloutuu menneisyyteen maan ja kuolleiden kasvien alle.

Olen tyytymätön itseeni. Niiden yli kolmekymmenen vuoden aikana, jolloin tämä 
paikka on ollut hallussani, en ole koskaan ennen kunnolla edes katsonut tätä rauniota. 
Se ei näy kesällä vesaikon ja kasvullisuuden alta eikä talvella lumipeitteen alta. Vaikka 
olen näinä vuosina nauttinut täällä ympäristöstä ja Suomen kesistä ja talvista, en ole 
ollut riittävän kiinnostunut suvun ja talon menneisyydestä.

Kävelen aittarivin toiselle puolelle. Siellä pihan reunalla kohoaa keltainen, kaksi-
kerroksinen talo, Simonin ja Marian, Kallen, Hildan ja lasten uusi koti vuodelta 1914. Se 
on melko karun näköinen, ristipäätyinen ja jyrkkäkattoinen, ei ihan tyypillinen poh-
jalaistalo. Siinä on eteinen, tupa ja kaksi kamaria alakerrassa. Yläkerrassa on yksi tape-
toitu kamari ja toisessa päässä avoin tila, jossa ei ollut lattiaa, vain sahajauhotäytteet. 
Tämän talon Kalle ja Hilda ovat rakentaneet ja tässä asuneet elämänsä keskipäivästä 
lähtien. On ollut penkit seinänvierillä, vesipumppu oven pielessä, itse tehty astiakaappi 
peräseinällä, valurautahella ja leivinuuni sekä ylisänkyrati nurkassa. 

Talo oli ollut kymmenisen vuotta kylmillään, kun ostin sen mieheni kanssa Kal-
len pojalta Einolta kolmihenkisen perheemme kesäasunnoksi vuonna 1984. Se oli 
puu-uuneineen ja helloineen nuorelle helsinkiläisperheelle paluu menneisyyteen. 
Hiiret pyörivät nurkissa, kun tulimme jouluksi kylmään taloon. Se oli riittävä matka 
menneisyyteen silloin. Vintiltä löytyi kattohirren kolosta nippu postikortteja, jotka 
luin. Ne sävähdyttivät, mutta laitoin ne takaisin. Palasin niihin aina joskus, ja jossa-
kin vaiheessa korjasin ne talteen. Ne kiehtoivat mieltä, mutta en tuntenut talon ja sen 
ihmisten historiaa tarkoin, eikä ollut aikaa sitä selvitellä. 

Eläkkeelle siirryttyäni ryhdyin kirjoittamaan kortteja puhtaaksi. Vieläkään en 
kuitenkaan päässyt syventymään niihin kunnolla. Mutta nyt, keväällä 2020, sen aika 
on tullut.
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Tarinan juuret
Tämä tarina liittyy kortteihin, matkoihin, sukuun, tiloihin ja taloihin. 

Kortit olivat lähtökohta. Kortteja oli lähetetty Amerikasta ja Amerikkaan ja ristiin 
rastiin isoisäni ja hänen sisarensa ja veljensä ja heidän puolisoidensa lähettämiä ja 
saamia tervehdyksiä, pidempiä ja lyhyempiä. Niitä lukiessa avautui pieniä ikkunoita 
vanhaan maailmaan, tiedon ja tunnelmien sirpaleita. Ne kiehtoivat, mutta niistä ei 
sellaisenaan saanut kovin paljoa irti.

Talo, josta löysin kortit, sijaitsee Istanmäen tilalla Töysän Housunkylässä Housun-
järven rantamaisemassa, ja on rakennettu vuonna 1914. Ostimme talon mieheni kans-
sa kesäasunnoksemme isäni serkulta, Eino Istanmäeltä. Talo oli ollut jo kymmenisen 
vuotta kylmillään Einon muutettua kunnan keskustaan, ja me saimme talon mukana 
kaiken irtaimiston, mitä Eino ei ollut ottanut mukaansa.

Isänpuoleinen sukumme, Istanmäen suku, sellaisena kuin se on minulle ja sisa-
relleni Ainolle ja veljelleni Matille näyttäytynyt, on varsin pieni. Isäni kahdella veljellä 
ei ollut lapsia ja isoisän sisaruksilla ei ollut lapsia tai lapsenlapsia, lukuun ottamatta 
yhtä sukuhaaraa, johon yhteys on katkennut. Tässä pienessä sukupiirissä ei ole suku-
historiasta paljoa puhuttu. Tiesimme kyllä, että isoisä oli aikoinaan ollut Amerikassa, 
ja vähän hämärämpi käsitys oli, että isoäitikin oli ollut siellä. Hilda-täti ainoana muis-
tutteli, että oli ollut Amerikassa.

Tiesin siis aika vähän lähtiessäni tarkemmin tutkimaan tuota kiehtovaa postikort-
tinippua. Olin kiinnostunut aluksi vain näistä sisarusten Amerikan matkoista, mutta 
lähtökohdaksi oli selvitettävä vähän sukujuuriakin. En ole harrastanut sukututkimusta, 
enkä ole sitä varsinaisesti tehnyt nytkään tätä tarinaa selvittäessäni. 

Työn edetessä tuli tarve tutustua myös heihin ihmisinä. Millaisia he olivat, miksi he 
lähtivät, miten elivät, milloin tulivat takaisin, ja miten heidän elämäänsä siirtolaisuus 
vaikutti. Monenlaista uutta tietoa ja yllätystä oli matkan varrella, tietoa piti yrittää kai-
vella aina vain lisää, ja aika paljon joutui puuttuvien tietojen vuoksi myös päättelemään.  

Ja aluksi piti mennä yksi sukupolvi kauemmaksi isoisän isän tarinaan. Se kertoo 
perheestä ja olosuhteista, joista sisarukset maailmalle lähtivät.
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SIMON VALENTIN ISTANMÄKI 1854–1936 
pso Johanna Sofia s. Ojanperä 1847–1933

Ida Justiina 1872–1949  
pso Jaakko Ville Leskinen 

1865–1929

Johannes Valentininp 1877–1964 
pso Edla Fredrika s. Aspholm 

1884–1955

Kalle Valentin 1880–1961 
pso Hilda Maria s. Lehtinen 

1880–1952

Matti 1884–1927
pso Iida Maria s. Pennala 

1889–1981

Hilda Katariina 1887–1978
pso Juho Suuriniemi  

1879–1939

Alfred 1892,

Arvo 1896,

Alma 1900,

Aino  1909,

Alli 1909

Lempi Johanna 
1901,

Arvo Rudolf 
1903,

Heidi Martha 
Maria 1905,

Alma Elvira  
1906

Elvi Ingmar 
1905–1981

Eino 
1909–1997

Arvo 1914–1967
pso Sirkka Mirjam s. Nuora 

1920–?

Armas 1918–1999
pso Aino Sisko s. Kallio 1927–

Uuno 1921–1944

Silja Anneli 1951–
pso Erkki Juhani Hiironniemi 

1952–

Aino Marjatta 1958–
Avopso Matti O.O.
Hoskonen 1960–

Matti Armas 1965–
1. pso Sirpa s. Lähde 1962–
2. Pia Elisa Haapanen 1967– 

Jälkipolvia ei 
selvitetty (ei 

tiettävästi ole)

Jälkipolvia ei 
selvitetty

Sampo Elias 
Hiironniemi 1981– 
pso Jenna s. Herala 

1983

Viljami Valentin 
Hoskonen 1995–

Aleksi  
Matti 1994–

Aaro  
Veikko 1995–

Aarne  
Ilmari 2000–

Meri Tuulia  
Hilda-Maria  

Haapanen 2004–

Werneri Elias 
Hiironniemi 2013–
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Sukupuu
Sukupuu on kertomuksessa välttämätön sukulaisuussuhteiden hahmottamiseksi. 
Tässä sukupuu on laadittu siten, että kertomuksen keskiössä olevat kolme sisarusta 
Kalle, Matti ja Hilda Katariina on korostettu selkeästi erottuviksi. Heidän puolisonsa ja 
jälkipolvensa ovat sukupuussa näkyvissä. Kahden vanhemman sisaruksen sukuhaaroja 
ei ole selvitetty enempää kuin kertomuksen kannalta on ollut tarpeen.
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Vanhempi polvi:  
Simon Valentin ja  

Johanna Sofia

1877

Tämä sukutarina alkaa vuodesta 1877, joka oli isoisäni Matin ja hänen sisarustensa 
Kallen ja Hildan kannalta tärkeä vuosi. Sinä vuonna heidän vanhempansa Simon Va-
lentin ja Johanna Sofia perustivat perheen. 

Ensiksi sinä kesänä syntyi heidän ensimmäinen yhteinen lapsensa Johannes Va-
lentin 2.7.1877.

Toiseksi isoisän isä hankki tulevalle perheelle kodin ja elannon.

Simon (Simuna) Valentin Yrjänänpoika Housu, myöhemmissä asiakirjoissa Istanmäki, 
s. 18.10.1854, osti Istanmäen kruununtorpan vuokraoikeuden Elijas Heikinpoika Istanmäeltä 
25.7.1877 tehdyllä kauppakirjalla. 

”Kauppakirja
Tämän kautta myin minä alanimitetty minulla omistetun Istanmäen torpan tällen 
talonpoijallen Valentiini Yrjänänpoijallen Housullen yhtä hintasummaa vastaan kuin 
on yhreksän sataa (900) markkaa ja ilman sitä pitää maksaa minun sisarelleni Kaijallen 
yhden lehmän ja työ kalut ennen tehtyin kirjain mukaan kuin myös maksaa eläkettä 
minun äitilleni ennen tehtyin kirjain mukaan samoin veron taloohin vanhain kirjain 
mukaan joka hinta summa maksetuksi kuitataan ja sitä vastaan ostaja saa kohta 
haltuunsa sanotun torpan ala seisovasta päivästä ilman mitään muuta eroittamata 
kuin että myyjä saa hakata ne puut jotka ovat nyt koloottuna kuin myös korjata heinät 
ja ruvis, ohra, kaura ynnä muut pienemmät kylvöt ja ostajan pitää maksaa torpasta 
menevät ulosteot kohta ensi pyhään päivästä alkain johon sanottuun päivään saa 
myyjä asua sanotussa torpassa ja ostaja saa tämän kauppakirjan vahvistaa paikka 
kunnan kihlakunnanoikeudes koska hän tahtoo ilman minua enempää kuulemata 
jonka kaupan me kahden puolen vierasten miesten läsnä oles vakuutamme. Töysässä 
25 p. heinäkuuta 1877
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Elias Heikinpoika Istanmäki myyjä
(puumerkki)
Walentiini Yrjänänpoika Housu ostaja
(puumerkki)
Todistaa
H.Wiitamäki  Henrik Hanttula”

Kauppakirja kuvaa hyvin tuonaikaisia olosuhteita. Myyjän äidin ja sisaren eduista 
huolehditaan kaupan yhteydessä, ja puiden ja viljelysten käytöstä määrätään. 

Kauppahinta oli 900 markkaa. Kauppakirjassa mainittu ”vero taloohon vanhain 
kirjain mukaan” on määritelty aiemmassa 4.4.1870 tehdyssä kauppakirjassa, jolla 
myyjä Elias Heikinpoika Istanmäki on ostanut Tuokon kruununtorpan alle kuuluvan 
Istamäjen torpan. Kauppakirjan mukaan ”ostajan pitää maksaa Werua tästä torpasta 
kaksitoista 12 markkaa wuores ennen tavallista weromaksopäivää”.

Mikä on kruununtorppa? Ennen kuin ryhdyin suvun Amerikan kortteja ja matkoja 
selvittämään, luin ja kirjoitin puhtaaksi Housunkylän talon kauppakirjat, jotka oli säi-
lytetty tilalla hyvin ja viimeksi nahkaisessa salkussa, joka tuli meille talon mukana. En 
ollut aiemmin tutustunut niihin tarkemmin, enkä ollut tiennyt, että tila oli aiemmin 
kruununtorppa. Mistään suvun puheista ei sellainen käynyt ilmi.

Kruununtila oli Ruotsin vallan ajoista lähtien kruunun pysyvää omaisuutta. Rahan tarpees-
sa ollut valtio joutui myymään kruununtiloja yksityishenkilöille, mutta se pidätti itsellään 
omistus- ja nautintaoikeuden, jolloin tilan ostaja sai ainoastaan sukuoikeuden. Talonpojan 
velvollisuus oli suorittaa valtiolle vuosittainen vero, joka vertautui vuokramaksuun. 

Talonpojan oikeus kruununtilaan turvattiin vuonna 1789 annetulla asetuksella niin, 
että hän sai tilaansa vakaan hallintaoikeuden. Se tarkoitti, että talonpojan ja hänen 
lastensa hallintaoikeus tilaan oli pysyvä, kunhan tila pidettiin kunnossa ja verot mak-
settiin säädetysti. Samassa yhteydessä tilanpitäjälle myönnettiin perinnöksiosto-oikeus 
eli oikeus tilan ostoon omaksi maksamalla kolmen vuoden vero. 

Kruununtorpat erosivat kruununtiloista siinä, ettei niille annettu manttaalia niiden 
vähäisten tilusten vuoksi. Talon tuli vastata vähintään 1/8 manttaalia. Jos talon veroluku 
veronvähennyksen vuoksi jäi tätä pienemmäksi tai valtion maalle perustetulla viljelys-
tilalla oli niin vähän viljelyksiä ettei veroluku ylittänyt tätä manttaalimäärää, tilasta 
muodostettiin kruununtorppa. (Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kruununtorppa)

Torppa-sanalla on nykypäivän suomalaiselle tietty leima. Siihen liittyy vuokranmaksu, 
epävarmuus tulevasta, taksvärkki ja kahnaukset tilan isäntäväen kanssa. Kruunun-
torppa sen sijaan on ollut vakaa ympäristö jo 1700-luvun puolelta lähtien. Istanmäen 
torppa on ollut Tuokon kruununtorpan torppa. Vuokraa on siitäkin pitänyt maksaa, 
mutta taksvärkkiä ei ole ollut. Sen puolesta on torppari hyvin voinut käydä vaikka 
Amerikassa tienaamassa.
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Olen yllättynyt tästä torppariudesta. Siitä eivät isä eikä Kallen poika Eino, jolta talon 
ostin, ole koskaan maininneet. Torpparit ovat aina olleet minulle lähinnä eteläisem-
män Suomen vuokratilallisia. Minun mielikuvissani sukutaustani on eteläpohjalaisia 
talollisia ja pikkutilan omistajia. Ja oikeastaan se niin onkin, sillä kun mennään iso-
isän isästä taaksepäin aina 1600-luvulle asti, on suku ollut talollisia, ainakin Töysän 
seurakunnan tekemästä sukuselvityksestä päätellen. 

Identiteetin voima näkyy siinä, että näinkin pieni muutos tuntuu jossakin sel-
käytimessä. Tämä on varmaankin sukupolvikysymys, sillä olen aika varma siitä, että 
esimerkiksi oma poikani tai sisaren- tai veljenpojat eivät tähän asiaan kiinnitä enää 
mitään huomiota. 

Kruununtorpat olivat eri asia kuin torpat, koska ne voitiin lunastaa ja useat myös 
lunastettiin perintötorpiksi, kuten Tuokon kruununtorpallekin oli tehty. Perintötilo-
jen osuus kaikista perintö- ja kruununtiloista Suomessa oli Pohjanmaalla 75 %, mikä 
oli suurin osuus kaikista maakunnista. Lisäksi Pohjanmaalla perintömaa yleistyi 
voimakkaasti 1800-luvulle tultaessa (Talvitie 2020, 156–157). Olisikohan yksi peruste 
pohjalaisten laajaan Amerikan-siirtolaisuuteen siinä, että alueella ei juuri ollut var-
sinaisia suurten tilojen vuokratorppia, vaan torpat olivat kruununtorppia tai niiden 
torppia sekä talollisten omien jälkeläisten tarpeisiin perustettuja torppia? Näin he 
eivät olleet sidottuja taksvärkkipäivien tekemiseen ja tunsivat olevansa itsenäisiä 
vuokrasuhteesta huolimatta.

Kauppakirjoja selvitellessäni meni jonkin aikaa ennen kuin oivalsin, että torpan 
vuokraoikeuden myyjä Elias Heikinpoika Istanmäki ei ole ostajalle Walentiini Yrjänän-
poika Housulle eli isoisäni isälle mitään sukua. Walentiinin sukunimi oli alun perin 
Housu. Hän syntyi vuonna 1854 Töysässä Yrjö Yrjönpoika Housun (entinen Tuuri) ja 
Kaisa Gabrielintytär Housun, kymmenlapsiseen perheeseen. Sisaruksista neljä kuoli jo 
lapsena, mutta kaikille kuudelle jäljelle jääneelle ei kotitilalla ilmeisesti riittänyt elantoa. 
Niinpä hän päätyi hankkimaan kodin ja konnun muualta. Sukuni osalta Istanmäen ti-
lan hallintaketju siis alkoi vasta isoisäni isästä, eikä ulottunut satoja vuosia taaksepäin. 

Nimet olivat tuohon aikaan hyvin muuntuvia. Sukunimiä muutettiin talojen 
mukaan ja etunimistä valittiin osa tai niiden kirjoitustapaa muutettiin. Torpan vuok-
raoikeuden kauppa tehtiin nimellä Walentiini Yrjänänpoika Housu, mutta kaupan 
jälkeen Walentiini ryhtyi käyttämään torpan nimen mukaan sukunimeä Istanmäki. 
Myöhemmin hän käyttää pelkästään etunimeä Valentin tai Walentin. Simon Valentin 
ei ilmeisesti osannut kirjoittaa, koska kauppakirjassa on pelkästään puumerkki, joka 
on suurin piirtein W-kirjaimen muotoinen.

Tämän selvityksen päähenkilöiden, Valentinin lasten elämässä eivät torppariu-
den ongelmat juuri näy. Toki he olivat hyvin pienistä oloista, mutta Kallella, Matilla ja 
Hildalla oli omat ajatukset ja tulevaisuuden toiveet, ja niitä he lähtivät toteuttamaan 
torpan töistä riippumatta. 

Vasta kolmantena toimenpiteenä tuona Istanmäen perheen perustamiskesänä 
vuoroon tuli avioliiton solmiminen. 
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Simon Valentin Istanmäki ja Johanna Sofia s. Ojanperä vihittiin Töysän kirkonkirjojen mu-
kaan 17.8.1877 molempien 1. avioliittoon. 

Simon Valentin oli naimisiin mennessään 23-vuotias. Johanna Sofia, syntynyt 22.4.1847, 
oli häntä seitsemän vuotta vanhempi. Töysän seurakunnasta saadun virkatodistuksen 
mukaan perheessä oli 5 lasta, Ida Justiina s.16.2.1872, Johannes Valentin s. 2.7.1877, Kalle 
Valentin s. 15.2.1880, Matti s. 26.8.1884 ja Hilda Katariina s. 8.2.1887.

Perheen vanhin lapsi Ida Justiina oli syntynyt viitisen vuotta ennen puolisoiden 
naimisiin menoa. Ida oli Johannan lapsi, ja hänen isänsä oli Siimon Kukkomäki. Tätä 
tietoa ei virkatodistuksessa ole, mutta tieto löytyi aivan sattumalta Simon Valentinin 
perukirjasta, jossa mainitaan muun muassa vaimon lapsi Ida Justiina kuulutetun sul-
hasensa Siimon Kukkomäen kanssa. Mitä Kukkomäelle tapahtui, ei ole tiedossa. Tämä 
aikaisempi vaihe Ida Justiinan elämässä on oletettavasti ollut yleisessä tiedossa, kun 
lasten ikäero on noin suuri, mutta isä tai Eino eivät tästä koskaan maininneet, eikä 
minulla ollut siitä tietoa. 

Puolisoiden vanhin yhteinen lapsi Johannes Valentin on syntynyt 2.7.1877, torppa 
on ostettu 25.7. ja vihkiminen on tapahtunut 17.8. samana vuonna. Perheen sukuni-
meksi on otettu Istanmäki. Siinä on kiireesti pantu elämä järjestykseen. 

1893

Torppari Simon Valentin Georgsson Istanmäki (matkustajaluettelon mukaan Istomäki) läh-
ti 38-vuotiaana 13.8.1893 Töysästä Amerikkaan. Määräpaikkakunta oli Ishpeming MI USA, 
laiva Suomesta oli Astraea, valtamerilinja Allan Line. Matka maksoi 242 Suomen markkaa. 

Passi annettu 11.8.1892 kolmeksi vuodeksi. Passitiedoissa huomautus: Suomeen jäi vai-
mo ja 5 lasta. 

Simon Valentin oli varhaisemman vaiheen Amerikassa kävijä. Kun tarkoitukseni oli sel-
vittää hänen lastensa Amerikan matkoja, tuli yllätyksenä, että hänkin oli Amerikan mat-
kaaja. Tietoja ei ole siitä, oliko matkoja mahdollisesti aikaisemminkin. Sellainen epäilys 
herää, kun hän teki tämän tiedossa olevan matkan vasta 16 vuotta torpan ostamisen ja 
avioitumisen jälkeen ja viisilapsisen perheen isänä. Kun puolisoiden vanhin yhteinen 
lapsi Johannes Valentin oli ehtinyt syntyä jo hiukan ennen torpan ostoa ja avioliittoa, ja 
hänen syntymänsä, torpan kauppa ja avioliitto olivat tapahtuneet melkein samanaikai-
sesti, voi olla mahdollista, että Simon Valentin olisi käynyt jo siinä vaiheessa tienaamassa 
talorahoja Amerikassa ja tullut sitten hiukan myöhässä perheen perustamista varten 
Suomeen. Mistään rekisteristä ei kuitenkaan löytynyt tietoa tätä aikaisemmista matkoista.

Passi näyttää myönnetyn vuotta ennen matkaa. Kanadan matkustajaluetteloiden 
mukaan Simon Istomäki kuitenkin näyttää 27.8.1892 saapuneen Liverpoolista Que-
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beciin Kanadaan. Kun elokuiset matkustuspäivämäärät muutoin sopivat yhteen, on 
todennäköisesti rekisteritiedossa Suomen lähtöpäivän kohdalla virhe vuosiluvussa. 

Mutta miksi Simon Valentin lähti vielä 38-vuotiaana perheellisenä miehenä rasit-
tavaan ja työlääseen matkaan? Oliko toimeentulo niukkaa? Kun hän vuosia myöhem-
min luovuttaa torpan pojalleen Kallelle, kauppakirjassa määrätään, että Kallen on 
maksettava isänsä velat. Summaa ei sanota. Vai oliko Valentinilla kaipuu vanhoihin 
hyviin aikoihin, jos hän oli ollut ollut Amerikassa jo aiemmin? Sitä rekisterit eivät kerro. 
Määränpää oli laivayhtiön matkustajaluettelon mukaan Ishpeming, Michigan, joka oli 
erityisesti ruotsalaisten siirtolaisten asuttama rautakaivoskaupunki. 

Tiedossa ei ole, milloin Valentin palasi. Valokuvassa hän kuitenkin seisoo vaimonsa 
ja aikuistuneen Kalle-poikansa perheen kanssa Housunkylän talon edustalla.

Joka tapauksessa uskallan olettaa, että Valentinin Amerikan matka on myötävai-
kuttanut siihen, että kolme hänen lapsistaan noudatti esimerkkiä. Kalle oli isänsä 
lähtiessä 13-vuotias, Matti 9-vuotias ja Hilda 6-vuotias.

1895

Johanna Sofian tytär Ida Justiina vihittiin Jaakko Ville Leskisen kanssa 20.2.1895 molempien 
1. avioliittoon. 

Puolisot saivat viisi lasta: Alfred s 1892, Arvo s 1896, Alma 1900, Aino 1909 ja Alli 1909. 
Koko perhe muutti Vaasaan vuonna 1909 ja takaisin Töysään vuonna 1911 muut paitsi 
Aino, joka ilmeisesti kuoli Vaasassa asumisen aikana. Kukaan heistä ei matkustanut 
Amerikkaan eikä heillä ollut lapsia. Sisarukset Arvo, Alma ja Alli muuttivat myöhemmin 
asumaan Alavudelle. Alfred asui ja toimi lääninneuvoksena Vaasassa. Hän oli naimi-
sissa, ja hänellä oli perheen perimätiedon mukaan ottotytär. 

Ida Justiina oli eri isästä huolimatta ilmeisesti hyvin tiivis osa perhettä, sillä yhteys 
muihin sisaruksiin ja heidän lapsiinsa säilyi koko heidän elämänsä ajan.

1900

Vanhin puolisoiden yhteisistä lapsista, Johannes Valentin, s. 2.7.1877 muutti virkatodistuksen 
mukaan 29.5.1900 Vaasaan naimattomana. 

Etsin tietoja isoisästäni ja hänen sisaruksistaan, milloin he ovat muuttaneet Amerik-
kaan ja milloin tulleet takaisin. Töysän seurakunnan virkatodistuksessa on maininta 
myös vanhimmasta veljestä, Johannes Valentinista, joka ei lähtenyt Amerikkaan, vaan 
Vaasaan vuonna 1900. Sen jälkeen hänestä ei ole tietoja, ei kirjeitä, ei kortteja. En muista 



– 18 –

isäni koskaan puhuneen hänestä. Mitä hänelle tapahtui, miksi hän lähti? Omituista, 
etten tiennyt hänestä mitään.

Luen mikrofilmattuja kirkonkirjoja Alavuden seurakunnan kansliassa. Kirkon-
kirjassa on Johanneksen kohdalla epäselvästi kirjoitettu merkintä: ”Esteettä pois ar-
vannostosta 1902”. Mitä se tarkoittaa? 1900-luvun alussa elettiin Venäjän vallan aikaa. 
Liittyisikö tämä jotenkin siihen, ja mahdollisesti sotaväkeen?

Keisari Nikolai II:n helmikuun manifesti 1899 aloitti ensimmäisen sortokauden, ja 
12.7.1901 otettiin käyttöön uusi asevelvollisuuslaki. Siinä Suomea kohdeltiin sotaväen 
kannalta kuten mitä tahansa Venäjän kuvernementtia. Suomalaiset palvelisivat viisi 
vuotta asevelvollisina venäläisissä yksiköissä, ja sotisivat ehkä myös Suomen ulko-
puolella. Arvalla valittiin ne, jotka olisivat joutuneet asepalvelukseen. Osittain tämän 
tuloksena 437 486 suomalaista allekirjoitti Leo Mechelinin kirjoittaman vetoomuksen 
kutsuntoja vastaan. Vuonna 1902 noin 42–58 % kutsunta-ikäisistä osallistui kutsun-
talakkoihin. (Vahtola 2003 s. 243, Wikipedia)

Uudessa Suomettaressa on pitkin kevättä 1902 uutisia eri puolella maata suorite-
tuista asevelvollisuuskutsunnoista. Töysässä 12.5.1902 pidetyssä kutsunnassa oli 29 
kutsutusta saapuvilla ainoastaan kolme. Naapurikunnassa Kuortaneella ei 69 kutsu-
tusta ollut yhtään saapuvilla. Kälviältä ja Ullavalta 62 kutsutusta oli 31 Amerikassa. 
(Uusi Suometar 16.5.1902) 

Aika suuri kato kävi nuorukaisista. Vastarinta onnistui. Vuonna 1905 keisari Ni-
kolai II antoi julistuksen, jolla lopetettiin toistaiseksi vuoden 1901 asevelvollisuuslain 
toteuttaminen. 

Johannes siis on osallistunut kutsuntalakkoon ja oli poissa tuosta Töysän kutsun-
tatilaisuudesta 25 muun lakkolaisen kanssa. Hienoa. Niin sitä pitää, olen oikein ylpeä 
tuntemattomasta isosedästäni. 

Johannes asui koko elämänsä Vaasassa. Virkatodistuksessa hänen ammatikseen 
mainitaan talonmies ja ajuri.

Hän oli Vaasasta saadun sukuselvityksen mukaan kaksi kertaa naimisissa. Ensim-
mäinen vaimo oli nimeltään Sanna Maria, s. Typpäle. Heillä oli neljä lasta. Vaimo kuoli 
vuonna 1926. Johannes avioitui uudelleen Edla Fredrika Aspholmin kanssa vuonna 
1936. Johannes kuoli Vaasassa jälleen leskenä vuonna 1964.

Yhteyttä näihin sukulaisiin ei juuri ole pidetty Töysästä tai Töysään. Tiedetty yhteys 
on ollut se, että noin 1940-luvulta lähtien Johanneksen Lempi-tytär asui Helsingissä 
ja oli isänsä nuorimman sisaren Hildan hyvä ystävä. Minun tajuntaani sukulaisuus ei 
kuitenkaan koskaan oikein mennyt Hildan eläessä. 

Johannes Valentinin lähettämiä kortteja tai kirjeitä ei ole löytynyt, valokuva van-
hasta albumista kyllä. Vaasassa Julia Widgrenin valokuvaamossa otetussa kuvassa on 
Mari ja Juho Istanmäki. Kuvan takapuolelle on musteella kirjoitettu hiukan horjuvalla 
käsialalla: Isälle. Marin ja Juhon nimet on kirjoitettu kuvan taakse myöhemmin kuu-
lakärkikynällä. 
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Vaikuttaa siltä, että Vaasaan lähtö on noina aikoina katkaissut kontaktit melkeinpä 
Amerikkaan lähtöä tehokkaammin.

Äitini muistelee nyt vuonna 2020 selvityksestäni kuultuaan, että isä, äiti ja minä 
olemme Vaasassa 1950-luvun alussa asuessamme kerran käyneet vieraisilla Johan-
neksen kotona. Johanneksen sanottiin olevan kauppahallin vahtimestari. En muista 
tapaamisesta mitään, eikä yhteydenpito perheen kanssa jatkunut. 

Johanneksen lasten jälkipolvia en ole tarkemmin selvittänyt. Voi siis olla, että sieltä 
saattaisi löytyä elossa olevia sukulaisia. 
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Amerikan matkaajat:  
Kalle Valentin, Matti ja  

Hilda Katariina
Tarkoitukseni on selvitellä ja kuvata Simon Valentinin ja Johanna Sofian kolmen nuo-
rimman lapsen, Kalle Valentinin, Matin ja Hilda Katariinan ja heidän puolisoidensa 
matkustamista ja elämää Amerikassa ja Suomessa vuosina 1900 – 1925 ja lyhyesti sen 
jälkeenkin. 

Matkaan lähtö

1900

Kalle Istamäki (varustamon kirjoitusasu) lähti 20-vuotiaana 2.6.1900 Töysästä Hangon kautta 
Gloucesteriin. Laivan nimi oli Arcturus, valtamerilinja Cunard Line. Matkan hinta oli USD 30. 
UK:sta lähteneiden rekisterin mukaan nimi oli Kalle Istannaki, lähtöpäivä Liverpoolista oli 
12.6.1900, laiva oli Ivernia ja saapumissatama oli Boston Massachusetts. 

Kalle on nyt vanhin kotona olevista kolmesta lapsesta. Vanhempi veli, Johannes, on 
muuttanut toukokuussa Vaasaan. Viisi vuotta vanhempi sisarpuoli on mennyt jo ai-
emmin naimisiin ja muuttanut myös Vaasaan.

Kalle tekee niin kuin isänsä, hän lähtee Amerikkaan. Hän on 20-vuotias. Lähteekö 
hän seikkailunhalusta vai mielessään jonkin unelman tai päämäärän toteuttaminen, 
sitä en tiedä. Voin vain arvailla ja enintään päätellä aina jotakin hänen ratkaisuistaan 
elämänsä aikana.

Matkan hinta on 30 USD. Suomen pankkimuseon laskuri kertoo dollarin arvon 
Suomen rahassa vasta vuodesta 1913 lähtien. Jos käytetään vuoden 1913 arvoa, mat-
kalipun hinta olisi ollut vuoden 2020 rahassa 601 €. Työmiehen tuntipalkka tuolloin 
olisi saman laskurin mukaan ollut Suomessa vuonna 1900 0,30 mk eli 1,34 €. Näin las-
kettuna matkalipun hinta olisi vastannut 448 työtunnin palkkaa, eli noin yhdentoista 
nelikymmentuntisen viikon työtä. On epäselvää, onko tällaisia palkkoja maaseudulla 
tosiasiassa kenellekään maksettu, ja onko torpanpojalla ollut ylipäänsä palkkatyötä 
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saatavissa. Laskelmassa on monenlaisia virhemahdollisuuksia. Missään tapauksessa 
rahan hankkiminen ei ole ollut helppoa.

Vanhempi reitti Amerikkaan kulki Ruotsin kautta, ja Ruotsin kautta mentiin myö-
hemminkin vielä Pohjanlahden rannikolta ja esimerkiksi Vaasasta lähdettäessä. Ame-
rikkaan lähtö helpottui, kun Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö (SHO) aloitti syksyllä 1891 
säännölliset siirtolaiskuljetukset Hangosta Englantiin, Hullin ja Liverpoolin kautta 
New Yorkiin, Bostoniin tai Kanadan Quebeckiin. 

Kalle, Matti ja Hilda käyttivät enimmäkseen Hangon reittiä, mutta ainakin Hilda 
ilmeisesti teki muutaman matkan myös Vaasasta Ruotsin kautta. 

Matkaan lähtö ei ole silti ollut aivan yksinkertaista. 
Akseli Järnefelt on kuvannut Suomalaisten oloja ja elämää USA:ssa jo vuonna 

1898 ilmestyneessä kirjassa Suomalaiset Amerikassa. Istanmäen sisarukset lähtevät 
sinne muutamaa vuotta kirjan kuvaamia oloja myöhemmin, mutta siinä ajassa siel-
lä ei ole todennäköisesti ehtinyt tapahtua kovin suuria muutoksia. Siirtolaisuudesta 
on kirjoitettu paljon, mutta ilmiön aikalaisen Akseli Järnefeltin kuvaukset tuntuvat 
aidoimmilta. 

Siirtolaisuus käy etupäässä Pohjanmaalta ja muilta niiltä seuduilta, joista on jo ennen 
lähteneitä Amerikassa. Nuo antavat tietoja ajoista Amerikassa ja kertovat kokemuksis-
taan. Harvalle lähtevälle ovat ihan outoja Amerikan ilot ja kärsimyksetkin. Mutta itse 
tulevaisuus on kullekin outo, ja jos ensikertalaisen mielessä väikkyy ihania toiveita ja 
kuvitelmia, väkisinkin pakkautuu mieleen pelkoa ja hirvittävääkin. Että tällaista liik-
kuu kevytmielisenkin mielessä, sitä todistaa se, kun nuo juuri enimmäkseen koettavat 
lähtöhetkellä vaihtelevia ajatuksiaan väkijuomiin upottaa.

Koeta, lukija, asettua Amerikkaan menevän siirtolaisen asemaan, niin huomaat 
tokko tuo matkanteko aivan niin hauskaa on.

Jos ei sinulta jäisikään lähempiä omaisia, kuten vaimo ja lapset sekä vanhemmat, 
joita kyllä jää usealta siirtolaiselta, jää sinulta kumminkin koko läheinen omais- ja 
tuttavapiiri, johon kumminkin jotkut siteet sinua kiinnittävät, jääpi kotiseutu muis-
toineen. Jääpi myöskin suomenkieli, sillä tiedät että Amerikassa puhutaan toista kieltä 
eikä sinua ymmärretä. Mieleesi täytyy väkisinkin johtua ajatus: mitenhän minut siellä 
ymmärretään kun en yksinkertaisimpiakaan tarpeitani osaa selittää, mitenhän suoriu-
dun ”puhumattomana” edes matkalla, saatikka sitte perillä.

Ja kun Suomen rannat katoaa näkyvistä, katoaa myös ihanat toiveesi jos niitä olisi 
ollutkin. Siirtolaiskortteeri laivoissa herättää sinut elämän todellisuuteen. Kärsi noissa 
kurjissa kortteereissa merikivussa ja lähtösi ikävyydessä. Jos ei sinulla ole merikipua, 
on siellä toisilla ja tämä ei suinkaan elämän suloutta sinuun vaikuta. Laivan vaihto-
paikoissa anna kulettaa itseäsi kun eläintä ja sittekin on aina pelko mielessä, että ehkä 
eksyt ja jäät yksinäsi selviämään oudolla seudulla vieraskielisessä maassa. Rahaa ei ole 
sinulla kun muutama markka, mitenhän selviät, jos ei kaikki kävisi aivan säännöllisesti. 
Mistäpä tiedät tokko tuokaan vieraskielinen kulettaja on rehellinen.
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Joudut Atlannin laivaan. Joskin Suomen laivassa sait ruokaa, jonka ruoaksi tunsit, 
täällä on toisenlaiset ruuat, joita et tunne ja jotka eivät tahdo mennä alas, vaikka nälkä-
kin olisi. Asemasi vaan huononee. Kielelläsi et tule ollenkaan toimeen. Ja sattuu myrsky 
suurella merellä, kun et ole moneen päivään nähnyt muuta kun vettä ja taivasta. Isokin 
laiva on kuin leikkikalu ankaran luonnonvoiman käsissä. Ihme on, jos et kadu lähtöäsi. 
Amerikka alkaa mielessäsi yhä pelottavampana esiintyä. 

(Järnefelt 1899, 23–24).

Järnefeltin maalailu perustuu varmasti tosiasioihin, ja kuvatut olosuhteet ovat koske-
neet myös Istanmäen sisaruksia. Ero Töysän pienen Housunjärven rantamaiseman ja 
Atlantin valtameren ja Ellis Islandin siirtolaismassojen välillä on tuolloin ollut valtava. 
Mutta miten se näkyy tai tuntuu sisarusten matkanteossa?

1902

Torpparin tytär Hilda Maria Johansdotter Lehtinen lähti Jämijärveltä 22-vuotiaana Han-
gon kautta Amerikkaan Fall Riveriin, MA. Lähtöpäivä Suomesta oli 9.8.1902, laiva oli Polaris. 
Valtamerilinja oli Dominion Line. Matkalipun hinta oli FIM 189.

Hilda Maria on Kallen tuleva vaimo. Tulevat puolisot lähtevät siten Amerikkaan eri 
paikkakunnilta ja eri paikkoihin kahden vuoden välein. Postikortteja ei tältä ajalta 
ole. He eivät ilmeisesti tunteneet toisiaan Suomessa.

Hilda Marian matkan hinta oli vuoden 2020 rahassa 858 euroa. Työmiehen tunti-
palkka oli Suomen pankin laskurin mukaan vuonna 1902 0,31 mk. Matkalipun hinta 
vastasi työmiehen 15 viikon eli lähes 4 kuukauden palkkaa. Jämijärveläinen torpparin 
tytär Hilda Maria tuskin on voinut ansaita sellaisia summia, joten rahojen on täytynyt 
tulla kotoa tai ne on voitu lainata. Vertailun vuoksi voi todeta, että 858 euroa vuoden 
2020 rahassa vastaa työmiehen 49 tunnin eli reilun viikon palkkaa. 

Hilda Marian ystävätkin lähtevät Amerikkaan. 
Miss Hilda Lehtinen saa vuonna 1903 Liverpoolista lähetetyn kortin osoitteeseen 

North Abington, Mass. Box 497.

”Hyvää päivää Hilda Nyt olemme täällä Liverpoolissa ja lähdemme tänään Garbaathia 
laivalla eteenpäin. Nyt on 10 päivä ja tiistai nyt lähdemma ja tule sitte meitä vastan 
varmaan.
Hyvästi voi Hyvin näkemiin 
Hilma ja Mimmi”
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1903

Walentiin Yrjönpoika Istanmäki luovuttaa tammikuun 2 päivänä 1903 päivätyllä kauppakir-
jalla omistamansa Istanmäki nimisen torpan Tuokon ruununtorpan maalla No 32 Töysän 
kunnan Töysän kylässä pojalleen Kalle Istanmäelle. Kallen oli vastattava kaikista torppaan 
kuuluvista velvollisuuksista ja maksettava kaikki Walentiinin velat sekä annettava Walen-
tiinille ja hänen vaimolleen syytinki. 

”Kauppakirja
Täten luovutan minä Walentiin Yrjönpoika Istanmäki vaimoni suostumuksella omista-
mani Istanmäki nimisen torpan Tuokon ruununtorpan maalla No 32 Töysän kunnan 
Töysän kylässä pojalleni Kalle Istanmäelle seuraavilla ehdoilla.

1 Poikani Kalle saa nauttia kaikkia niitä oikeuksia kuin minullakin sanottuun 
torppaan ja on myöskin vastattava kaikista velvollisuuksista.

2 Poikani Kallen on maksettava kaikki minun nykyiset velkani.
3 Jos poikani Kalle pitää torpan, on minulle ja vaimolleni annettava ruoka samas-

ta kun torpan haltiatkin syövät, vaan jos hän sen myi on meille maksettava seuraava 
vuotuinen eläke. 2 hehtolitraa rukiita, 2 hehtolitraa ohria, 30 litraa suoloja 20 kiloa 
silakoita 1 lammas tappomandaksi, yhdet pieksukengät kummallenkin 1 litra maitoa 
joka päivä. Asua saa samassa lämpimässä huoneessa torpan haltiain kanssa ja kylmäksi 
huoneeksi pienempi aitta.

4 Eroitan itselleni 3 peltosarkaa Tuokon kujan varrelta, sekä sen lisäksi torpan 
haltian valmiiksi reiraamaan peltoon saa kylvää yhden puolikan perunoita ja 2 litraa 
pellavaa. 

Töysässä Tammikuun 2 päivä 1903. 
Walentiin Istanmäki
(puumerkki)

Todistavat
Juha Seppälä  Hanna Mäenpää
(puumerkki)   (puumerkki)

Toisellapuolen mainittuihin kauppoihin olen tytyväinen ja lupaan siinä määrätyt ehdot 
täyttää.

Kalle Istanmäki
Todistavat Antti Sistemaa Anti Mälppari Tatila”

Kalle näyttää siis tammikuussa 1903 olleen Suomessa kauppakirjaa allekirjoitta-
massa kaksi ja puoli vuotta Amerikkaan lähtönsä jälkeen. Kauppa on Kallen nimis-
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sä tehty, ja nimikirjoitus on kauppakirjassa. Mikäli hän ei olisi ollut paikalla, olisi 
kauppakirja pitänyt tehdä valtakirjalla. Kyse on kuitenkin torpan vuokraoikeuden 
siirrosta, ei kiinteistökaupasta, joten lakisääteisesti ostajan läsnäolo ei ilmeisesti 
ole ollut tarpeen. 

Ei ole tietoa, milloin Kalle on tullut Amerikasta. Perusteellisen etsimisen jälkeenkään 
ei myöskään ole löytynyt tietoja Kallen lähtemisestä takaisin Amerikkaan ennen siellä 
lokakuussa 1904 vietettyjä Kallen ja Hilda Marian häitä. Jää epäilyttämään, että hän ei 
ole ollut itse allekirjoittamassa torpan kauppakirjaa, vaan asia on hoidettu jollakin 
muulla tavalla. Mitään merkkiä siitä ei asiakirjoissa kuitenkaan ole. 

Monen miettimisen ja tarkistuskierroksen jälkeen huomaan, että Kallen allekir-
joituksen todistajina ovat eri henkilöt kuin Walentiinin puumerkin todistajat. Kallen 
allekirjoituksen kohdalla ei ole uutta merkintää päivämäärästä. Mutta miksi todistajina 
olisivat eri henkilöt, jos Kalle ja Walentiin olisivat olleet yhtä aikaa paikalla? 

On hyvin mahdollista, että kaupoista on periaatteessa sovittu jo ennen Kallen läh-
töä. Kalle on sitten lähtenyt Amerikkaan talorahoja tienaamaan. Kaupan tekeminen 
ennakoi perheen perustamista. Kun on tieto kodista ja tilasta, voi ryhtyä suunnittele-
maan elämää eteenpäin. 

1904

Kalle Valentin Istanmäki ja Hilda Maria Lehtinen vihittiin Töysän kirkonkirjojen mukaan 
Ameriikassa 22.10.1904. 

USA:n avioliitttorekisterin mukaan hääpäivä on 5.10.1904. Vihkiminen tapahtuu Rock-
landissa, Plymouthin piirikunnassa, Massachusettsissa. Kallen ammatiksi on merkitty Shoe 
operative, Hildan ammatiksi Web Factory Operative.

Kun kaksi tämän kertomuksen henkilöä omaavat etunimen Hilda, otan mukaan hei-
dät toiset nimensä. Hilda Maria on Kallen vaimo. Hilda Katariina on yksi matkaavista 
sisaruksista, Kallen ja Matin sisar. 

Kalle ja Hilda Maria ovat ilmeisesti Yhdysvalloissa asuessaan löytäneet toisensa. 
Avioliitto solmitaan vuosi ja 10 kk sen jälkeen kun torpan kauppa Töysässä allekirjoi-
tettiin. 

Häihin on pukeuduttu viimeisen päälle hienosti. Hilda Marialla on valkoinen hää-
puku pääkoristeineen, huntuineen ja kukkakoristeineen.

Kallen osoitteesta ennen avioliittoa ei ole tietoa, Hildan asuinpaikkana vuonna 
1903 on ollut North Abington, Massachusetts. Pariskunta on ilmeisesti heti häiden jäl-
keen muuttanut Rocklandiin, Mass. osoitteeseen 4 Steff Street. Tämän nimistä katua 
Rocklandista ei enää löydy. 

Hilda Marian ammatiksi avioliittorekisteriin on merkitty kutomotyöntekijä, ”Web 
Factory Operative”. Tämä on uusi tieto, jossa sinänsä ei ole mitään yllättävää. Sen si-
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jaan Kallen ammatti, kenkätyöntekijä, tai jopa suutari, ”shoe operative”, on yllätys. 
Perimätietona suvun puheissa Kalle on ollut kivityöntekijä tai kaivosmies, kenkien 
tekemisestä ei ole ollut puhettakaan. Asuinpaikkakin, Rockland vahvisti kivityön te-
kemisen vaikutelmaa. Historiatieto vuodelta 1895 kuitenkin kertoo, että kaupungissa 
oli laaja saapas- ja kenkäteollisuus, joten uskottava on, että Kalle oli tuossa vaiheessa 
kenkätyöläinen. 

Enid L lähettää 24.10. 1904 Quincystä kortin pariskunnan uuteen osoitteeseen.

”Onnea Hildalle niin paljon kuin tämä laiva voi mukanaan tuoda ja monta onnellista 
nimipäivää vielä”. 

Kallen ja Hilda Marian 
hääkuva.
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Hilda Marian nimipäivä oli Suomen kalenterissa vuoteen 1928 saakka 25.lokakuuta. 
Nimipäiviä muistettiin yleisesti, lukuisia Hildan ystäviltä ja sukulaisilta saamia nimi-
päiväkortteja on säilynyt.

Matti Istonmäki (Englannin rekisterin kirjoitusasu) lähti 20-vuotiaana 10.12.1904 Liverpoo-
lista Amerikkaan Ellis Islandille New Yorkiin. Asuinpaikaksi merkitty Vaasa. Saapumissatama 
Ellis Island, New York. Passi myönnetty 24.11.1904 passirekisterin mukaan. 

Laiva lähti Liverpoolista 10.12.1904 ja saapui Ellis Islandille 19.12.1904. Satamaviran-
omaisen rekisteriasiakirjan mukaan Matilla on saapuessaan mukana rahaa 24 dollaria. 
Lomakkeessa kysytään rahamäärä, mikäli se on alle 50 dollaria. Matkan päämääräksi 
on merkitty ”Coal Center”, paikkakunnasta tai osavaltiosta ei saa selvää. Matti on il-
moittanut olevansa menossa ystävänsä Oskar Heikkilän luo. Rahavarat kuitenkin ovat 
vähäiset, ja kaivosalueet kaukana New Yorkista.

Kotitorppa on pieni ja maa-alue rajallinen. Kun Kalle on hankkinut tilan nimiin-
sä, ei Matille riitä siitä leipäpuuta. Onko torpan perimyksestä sovittu sovussa? Yleinen 
käytäntö on ollut, että tytöt menevät naimisiin ja lähtevät pois kotoa. Talonpitoa jatkaa 
joku pojista, usein vanhin poika. Nyt tilaa ei ottanut perheen vanhin poika Johannes, 
vaan toiseksi vanhin Kalle. Matti on perheen kolmas poika. Hänen täytyy lähteä, mutta 
mitä hän siitä ajattelee?

Matti on isoisäni, jota en koskaan nähnyt. Isäni oli 8-vuotias, kun Matti kuoli, jo-
ten hänellä ei ole ollut kovin paljoa kerrottavaa. Elävimmin muistan sen, miten Kallen 
poika Eino kuvasi setäänsä Mattia, useampaankin kertaan.

- Kyllä me kaikki olemme kovia tekemään töitä, mutta Matti oli kaikista kovin, aivan 
työhullu. Heiniaikana hän ei tullut yöksi edes nukkumaan, vaan vain vähän oikaisi 
selkäänsä penkillä yösydännä. 

Muistelen, että isäkin olisi ollut paikalla, kun Eino näin sanoi. Isä oli perinyt Matin 
ominaisuuden, ja oli tyytyväinen kun hänen isänsä työntekoa kehuttiin. 

Matti lähtee Amerikkaan, niin kuin moni muukin pienen tilan poika. Onko hän 
lähtenyt matkaan taloasiaan pettyneenä? Se ei sovi hänestä saamaani kuvaan. Pikem-
minkin voin kuvitella, että hän on päättänyt lähteä omaa tulevaisuuttaan rakenta-
maan. Matin mielessä melko varmasti jo siintää rahojen tienaaminen omaa taloa ja 
tilaa varten. 

Liittyisikö veljesten Kallen ja Matin Amerikkaan lähtö kutsuntoihin? Useat Ame-
rikkaan lähtijät olivat ilmeisesti lähteneet Amerikkaan siksi, ettei tarvitsisi mennä 
venäläiseen sotaväkeen. Siitä ei ole Kallen ja Matin kohdalla mitään vihjettä, eikä se 
vaikuta uskottavalta. 

Venäjän vallan aika ja sortokaudet eivät näytä muutoinkaan paljoa vaikuttaneen 
töysäläisten sisarusten elämään. Heidän kauppakirjansa, perukirjansa ja muut viral-
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liset asiakirjansa on kirjoitettu suomeksi. Passeissa on venäjän kieltä, mutta tärkeim-
mät asiat myös suomeksi, ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi. Heillä ei näytä myöskään 
olleen mitään vaikeuksia saada viiden vuoden passia, jotta voivat poistua maasta. 
Valtiolliset venäläistämistoimet ovat olleet kaukaisia näille Suomen sydämestä ko-
toisin oleville kansalaisille, jotka elivät nuoruuttaan toinen jalka Amerikassa, toinen 
jalka Suomessa. 

1905

Hilda K. Istonmäki (kirjoitusasu matkustajarekisterin mukaan) lähti 18-vuotiaana Hangon 
kautta 25.2.1905 Rocklandiin Amerikkaan. Laiva Suomesta oli Astraea. Lähtöpäivä Englan-
nista oli 4.3.1905, laivan nimi Umbria, valtamerilinja Cunard Line. Matkan hinta USD 21. 
Passitietoja tai välietappitietoja ei löytynyt. 

Hilda Katariina on Kallen ja Matin pikkusisko. Hän on juuri helmikuun 8 päivänä 18 
vuotta täyttänyt, kun hän lähtee ensimmäistä kertaa matkaan. 

Hildan määräpaikka on Rockland, jossa hänen veljensä asuu. Matkan hinta on 
dollareissa, olisiko Kalle lähettänyt hänelle tiketin?

Hilda oli sisaruksista ainoa, jonka tunsin henkilökohtaisesti. Lapsuudestani muis-
tan, että hän asui Helsingin Kalliossa Pengerkadulla melkein vastapäätä taloa, jossa 
minä vanhempieni kanssa asuin. Täti, kuten häntä kutsuimme, puhui usein ja ylpe-
änä Amerikassa asumisestaan, ja nimenomaan New Yorkista. En silloin kuitenkaan 
osannut kysellä asioista tarkemmin, ja hänen tekemisensä valtameren takana jäivät 
minulle valitettavan hämäriksi. 

Matkaan lähtöään hän muisteli minulle vielä noin 90-vuotiaana 1970-luvulla. 
- Minä lähdin 17-vuotiaana yksin New Yorkiin, oletkos sinä käynyt siellä?
Syntymäajasta ja lähtöpäivästä näkyy, että hän oli pari viikkoa ennen lähtöään 

täyttänyt 18 vuotta, mutta sen hän ilmeisesti oli unohtanut. Siitä huolimatta hän on 
ollut nuori, ei lähelläkään täysi-ikäisyysrajaa, joka tuolloin oli 21 vuotta.

Sitä paitsi Hilda on lähtenyt matkaan vain vähän yli kaksi kuukautta veljensä Matin 
jälkeen. Hänellä on ollut kova tahto lähteä, eikä häntä ole pidellyt mikään. 

Lähtöhaluja on oman perheen esimerkin lisäksi varmaan lisännyt tietoisuus siitä, 
että Amerikkaan menijöitä oli paljon. Eteläpohjalaisissakin sanomalehdissä kerrot-
tiin muuttaneiden määriä. Hildan lähtövuonna tammikuun alussa Vaasa-lehdessä 
oli seuraavia tietoja.

(Vaasan) Kaupungin asukasluku on lisääntynyt 627 hengellä. Koko wäkiluku tekee 17,103, 
joista noin 2,900 oleskelee ulkomailla, enin osa Amerikassa. 
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Siirtolaisuus Suomessa W 1904. 
Osaksi virallisten tiedonantojen osaksi sanomalehtiuutisten nojalla Hangosta vasta 
päättyneenä vuonna 1904 Europan ulkopuolisiin maihin Suomesta lähteneiden siir-
tolaisten luku nousee kaikkiaan 10,075, kun se edellisenä vuonna, samoin laskettuna, 
nousi aina 15,521 ja vuonna 1902 21,874. Eri kuukausille jakautuu kahtena viime vuonna 
lähteneiden siirtolaisten määrä seuraavasti : 

 V. 1904  V. 1903
Tammik.       157      1,353
Helmik.         303      1,227 
Maalisk.        556      1,455 
Huhtik.          746      2,391
Toutok.      1,185      1,333
Kesäk.       1,357      1,521
Heinäk,          96       1,506
Elok.            947       1,366 
Syysk.          978       1,423 
Lokak.         850         863 
Marrask.   1,158         651 
Jouluk.      1,778        432
Yhteensä 10,975    15,521

Nämä numerot eivät tietysti saata olla ehdottomasti tarkat, mutta kaikessa tapauksessa 
ne antavat yhteiskuvan siirtolaisuuden kehittymisestä viime aikana. — Palanneiden 
siirtolaisten luvusta ei ole numerotietoja käytettävissä.

(Vaasa 3.1.1905)

Hildan topakka kysely New Yorkissa käymisestä on minulle vähän arka paikka. En 
ollut tietenkään käynyt USA:ssa vähän yli kaksikymppisenä opiskelijana 1970-lu-
vulla. Sen jälkeen olen vuosikymmenien aikana käynyt työ- ja lomamatkoilla ym-
päri Eurooppaa ja maailmaa, mutta New Yorkissa vain yhden vaivaisen välilaskun 
verran konetta vaihtaessani. Tarkoitus oli, että nyt menen sinne. Tutkin paikkoja, 
joissa Hilda ja muut sisarukset ovat asuneet, ja katson, voinko edes hiukan nähdä 
menneisyyteen ja päästä kokemaan jotakin siitä, mitä he kokivat, kun lähtivät Töy-
sästä suureen maailmaan. 

Mutta toisin kävi. Olin varannut matkan huhtikuulle 2020, ajankohtaan, jona sitten 
koronapandemian ensimmäinen aalto raivosi New Yorkissa. Sinne ei voinut matkustaa, 
eikä voi vieläkään, tammikuussa 2021. Jos olisin taikauskoinen, voisin ajatella, että en 
ehkä koskaan pääse New Yorkiin. Mutta sitä en sentään usko. Tämän tarinan kirjoitustyön 
teen nyt täältä kaukaa Suomesta katsoen, mikä voi olla hyväksikin. USA on kaukainen 
minullekin, nyt lähes saavuttamaton, mutta jossakin vaiheessa saavutettavissa. 
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Juho Suuriniemi lähti 25-vuotiaana 5.7.1905 Amerikkaan, määräpaikkana New York/Boston. 
Laiva Suomesta oli Arcturus. Lähtöpäivä Englannista oli 11.7.1905, laiva oli Carpathia. Mat-
kan hinta FIM 185. Passitietoa tällä nimellä ei löytynyt, mutta löytyi tieto, että mäkitupalai-
sen poika Juho Suurimäki, syntymävuosi 1879, kuten Juho Suuriniemellä, oli saanut passin 
29.6.1905, ja kotipaikaksi merkitty Seinäjoki. 

Tuleva aviopari, Hilda Katariina ja Juho, lähtivät matkaan samana vuonna, mutta eri 
paikoista. Mikään ei viittaa siihen, että he olisivat tunteneet toisensa tuossa vaiheessa. 
Naimisiin he menivät vasta vuosia myöhemmin.

Juhoa en ole tavannut enkä tuntenut. Hänen kirjoittamiaan kirjeitä tai kortteja ei 
ole säilynyt, joten hänen osuutensa tässä selvityksessä jää vähäiseksi. 

Kalle ja Hilda Istanmäen tytär syntyi kastetodistuksen mukaan Rocklandissa, Mass. Amerikas-
sa heinäkuun 20 päivänä 1905. Hänet kastettiin siellä elokuun 15 p 1905. Lapselle annettiin 
nimi Elvi Dagmar. Kummit Matti ja Hilma Järvi, Oskari Lehtinen ja Hilda Istanmäki. Antti 
Metsälä ja Wilhelmiina Lehtinen. Todistuksen allekirjoitti Gabr. Lipsanen elokuun 26 p 1905. 

Ristiäisissä oli siten mukana yhtenä kummeista Kallen sisar Hilda Katariina. Oskari 
Lehtinen ja Wilhelmiina Lehtinen voisivat olla lapsen äidin Hilda Marian sisaruksia. 

Hilda Katariina lähettää Rockland Massachusettsista 28.12.1905 veljelleen Matille kortin 
osoitteella Amasa Iron Co Bol 160 Mich

”Iloista Uutta vuotta Toivoo Hilda Istamäki”

Matti asuu Amasassa, Iron Countyssä, Michiganissa. 
Vuoden 1905 lopussa kaikki kolme sisarusta siis ovat jo ehtineet Amerikkaan, Kalle 

lisäksi naimisiin ja saanut ensimmäisen lapsensa. Asuinpaikat ja työpaikat ovat löyty-
neet, ja elämä on muutoinkin mallillaan.

Amerikan maisemissa

1906

Kalle perheineen on saanut osoitteettoman ja leimaamattoman kortin: 

”Hauskaa joulua ja Onnellista uutta vuotta toivottava vanhempasi”.

Vanhempien kortin on todennäköisesti kirjoittanut sisarusten äiti Johanna, koska 
Kallen isä Siimon Walentin ei osaa kirjoittaa.
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Mr Matti Istanmäki saa sisarentyttäreltään Alma Leskiseltä osoitteella Amasa Iron 
Ca Box 160 Mich U.S. of America 1.1.1906 päivätyn kortin:

”Lausun paljon kiitoksia sen erestä jonka sain vastan otta niin kaunin lahjan hyvästi 
ja voi hyvin.
Onnellista Uutta vuotta Toivoo ja paljon terveisiä
Alma Leskinen”

Alma on tuolloin 6-vuotias, joten hän ei varmaankaan ole itse kirjoittanut kauniilla 
käsialalla kirjoitettua korttia. Olisiko niin, että Matti olisi lähettänyt Amerikasta jou-
luksi paketin, ja hänen sisarensa Ida Justiina kirjoittanut kiitoskortin Alman puolesta. 

J Paanasen kortti Kallelle 1906 
Pilgrim Monument.
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Hildalla ja Kallella on paljon kanssakäymistä sukulaisten ja ystävien kanssa. Eri-
tyisesti Hilda Marialle mutta myös Kallelle tulee onnittelukortteja ja joulukortteja 
sukulaisilta ja tuttavilta seuraavina vuosina. Kortteja ovat lähettäneet muun muassa 
M.H. North Abinosta, M. Matson Rocklandista, Hilda Mäki Quincystä, Mimmi Metsälä 
Brocktonista ja Julius Paananen Plymouthista. 

Onnittelu- ja joulukorteissa on usein pelkkä tervehdys eikä tietoja lähettäjien kuu-
lumisista, mutta korttien osoitteista ja päivämääristä on saatavissa tarpeellista tietoa 
sisarusten asuinpaikoista Yhdysvalloissa.

Kalle ja Hilda asuvat Rocklandissa. Hilda Katariina asuu ensin Rocklandissa ja sit-
ten Quincyssä. Heidän ystävänsä asuvat eri paikoissa 15–20 km etäisyydellä Bostonin 
eteläpuolella. 

Rocklandin asuttivat 1600-luvun loppupuolella eurooppalaiset siirtolaiset. Se ero-
tettiin kaupungiksi (town) vuonna 1874. Kaupunki sijaitsee noin 20 mailia Bostonista 
etelään. Rockland on saanut nimensä kallioisesta luonnostaan, minkä vuoksi sinne sopi 
paremmin teollisuus kuin maanviljely. Kaupunki tunnetaan teollisuushistoriastaan. 
Siellä oli paljon kenkätehtaita. Sanottiin, että Rocklandissa tuotettiin noin puolet liitto-
valtion armeijan kengistä sisällissodan aikana 1860-luvulla. Kaupunki kasvoi voimak-
kaast1 1900-luvun alussa, siellä oli vuonna 1900 noin 5300 asukasta ja vuonna 1910 jo 
lähes 7000. Vuonna 2010 asukasluku oli noin 17 500. (Rockland, Massachusetts - Wikipedia)

Quincy on Norfolkin piirikunnan suurin kaupunki, väkiluku vuonna 2010 noin 
93 000 asukasta. Se on nykyisin osa Bostonin metropolia ja yksi Bostonin välittömistä 
esikaupungeista. 

MH:n kortti Hilda Marialle 1906 Niagara Falls.
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Akseli Järnefelt kirjoittaa:

Uuden Englannin valtioina tunnetaan kaikki ne valtiot, jotka ovat New Yorkin valtiosta 
koilliseen päin, koko se nurkka Yhdysvaltoja. Päävaltiona tässä joukossa on Massachusetts, 
joka myös suomalaisiin nähden on seudun huomattavin valtio. Uusi Englanti lukee itsensä 
Amerikan sivistyksen kehdoksi, onhan siellä Boston, ”Amerikan Ateena”. Jäykät, ylpeäluon-
toiset puritaanit ovat valkoisen uudisasutuksen esi-isiä. Ja ne amerikkalaiset, jotka johtavat 
sukunsa noista puritaaneista, ovat ikään kuin Amerikan aristokratiana, ylpeilevät suvus-
taan kuten Euroopan aateliset ja katsovat enemmän tai vähemmän halveksien muuta myö-
hemmistä siirtolaisista polveutuvaa kansaa. Tämä ei olekaan enää niin tasa-arvoisuuden 
maata kuin muu osa Yhdysvaltoja. Erittäinkin pienempäin kansojen myöhemmin tulleet 
siirtolaiset, kuten suomalaiset, ovat saaneet tuosta ylpeydestä kärsiä. (Järnefelt 1899, s.49)

Syy siihen, että varsinainen Uuden Englannin kansa katsoo suomalaisia halveksien, 
ei ole etsittävä ainoastaan kansan luonteesta; vaan suureksi osaksi myös suomalaisista 
itsestään. Ensiksi on huomattava, että suomalaiset täällä vielä vähemmän kun muu-
alla opettelevat englanninkieltä, joten amerikkalaisten seurustelu heidän kanssaan 
käy vaikeaksi. Toiseksi raittiuden suhteessa on suuri ero varsinaisen amerikkalaisen ja 
suomalaisen välillä. Suomalaisissa on vielä paljon juoppoutta ja raakuutta, jota vastoin 
osaksi ehdoton kieltolaki, kuten Mainessa, ja osaksi paikallinen kielto (local option) on 
poistanut kapakat varsinaisten amerikkalaisten tahdosta usealla seudulla. Ennen ovat 
suomalaiset juoneet vielä enemmän kuin nykyään.

(Järnefelt 1899, 50–51)

Järnefeltin mukaan suomalaisia on Massachusettsissa enemmän kuin missään muu-
alla idän valtioissa, enimmän Bostonin kaupungin ympäristössä. Sinne Istanmäen 
sisaruksetkin ensin rantautuivat.

Hilda Katariina lähettää Quincystä kälylleen Hilda Marialle kortin 6.11.1906 osoitteella 
Rockland L Box 47. Kortin teksti kuuluu: 

”Terveisiä täällä elämminä vielä äläkää murehtiko vaikka en joura enämpi kirjoittamaan 
minä tulen sinne käymään kolme viiko päästä ensi torstaina on täälä iltama raittius 
haalilla jos ne nuaret halua tulla niin sanokaa niille.
Hyvästi
Hilda Istamäki”

Kortissa kuva: Rice & Hutchins shoe factory, South Braintree
Quincy ja Rockland Mass ovat noin 20 km päässä toisistaan. Kortissa oleva kenkä-

tehtaan kotipaikka South Braintree on 6 km päässä Hildan asuinpaikasta Rocklandiin 
menevän tien varrella. Kuva taitaa olla vihje Kallen suuntaan, mahdollisesti jopa kuva 
siitä tehtaasta, jossa Kalle on töissä. 
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Mrs Hilda Istanmäki saa 8.12.1906 lähetetyn joulukortin osoitteella Rockland. Web-
bing.Co. Mass.

”Minä M. Matson lähetän näin iloisen Joulupukin sullen ja toivon Hauskaa Joulua”

Tämän kortin osoitteena ei ole tavanomainen postilokero, vaan nimi Webbing.Co., joka 
voisi olla Hilda Marian työpaikka. Netistä löytyy vielä vuonna 2020 K & W. Webbing.Co., 
joka on nauhafirma. Siellä valmistetaan erilaisia nauhoja. Nettisivujen mukaan ”K&W 
Webbing on Rhode Islandilla sijaitseva USA:lainen perheyhtiö, jolla on yli 100 vuoden 
käytännön kokemus tekstiilien tuottamisesta ja suunnittelusta.” Tämä taitaa todellakin 
olla ollut Hildan työpaikka. Sitä vahvistaa myös Hildan avioliittorekisteriin merkitty 
ammatti, kutomotyöntekijä. Nykyinen tehdas sijaitsee Central Fallsissa, joka on 58 km 
automatkan päässä Rocklandista, mutta näinä satana vuotena tehtaan sijoituspaikka 
on hyvin voinut muuttua. 

Uuden Englannin amerikkalaisten ylenkatse ei millään tavalla tunnu Istanmä-
en perhekuntaa haittaavan. Juoppous ei kuulu heidän ongelmiinsa, ja muutoinkin 
he tuntuvat elävän oman perheen ja muiden töysäläisten ja amerikansuomalaisten 
muodostamassa kuplassa.

Hilda Katariinan kortti Hilda Marialle 1906.
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1907

Tammikuun 2 päivänä 1907 Matti saa Suomesta kauniilla käsialalla kirjoitetun uuden 
vuoden kortin osoitteella Amasa L.Box. 155. Mich:

”Onnellista uutta vuotta 1907 Toivottavat I ja J Leskinen”

Ida Leskinen on Matin vanhempi sisar, joka muutti Vaasaan. Yhteys sisareen toimii. 
Sen sijaan yhtään vanhemman veljen Johanneksen lähettämää korttia ei ole säilynyt, 
eikä yhteyttä ilmeisesti ole pidetty.

Matti asuu nyt jo kolmatta vuotta Amasassa, Michiganissa. Järnefelt kuvaa Michi-
gania seuraavasti:

Tämä valtio on ollut suomalaisen siirtolaisasutuksen lipunkantajana koko nykyisen 
siirtolaisliikkeen ajan ja tulee epäilemättä sellaisena olemaan niinkauvan kun pohjois-
Michiganin suuret työpaikat, rauta- ja kuparikaivannot, ovat käynnissä ja suomalaisia 
niissä suositaan. Tähän vastataan Michiganissa, että malmialueet ovat melkein loppu-
mattomat, ja miksi ei suomalaisia suosittaisi siellä edelleenkin, kun heidän siveellinen 
elämänsä on entisestään alinomaa parantunut ja työkyky on ainakin yhtä hyvä kun 
ennen! (Järnefelt s. 86)

Mutta vaikka ylä-Michigan ei tarjoakaan maanviljelykselle niin suuria etuja kun 
alaniemeke, on se kumminkin maapohjaltaan tätä rikkaampi. Siellä on erittäin antoisat 
rautamalmi- ja kuparialueet. Mailman rautatuotannossa ovat Yhdysvallat ensisijassa, 
ja arvoltaan puolet Yhdysvaltain rautatuotannosta saadaan ylä-Michiganista. Ja Yhdys-
vallat tuottavat noin puolet mailman kuparisaaliista ja kolmasosa tästä Setä Samulin 
tuotannosta lankeaa kuuluisan Kuparisaaren osalle. Paljon rikkautta on siis tuohon 
verrattain pieneen alaan kätkettynä. 

Pohjois-Michiganissa, juuri tuolla kupari- ja rauta-alueella on Amerikan suo-
malaisten suurimmat, vankimmat ja vanhimmat pesäpaikat. Siellä ovat kansalaiset 
aivan kuin kotonaan, eivät kyllä elä niin perin suomalaista elämää kuin esimerkiksi 
Minnesotan maanviljelysseudulla, mutta elävät puhtaimpina ”Amerikan suomalaisi-
na”, ovat suomalaisia ja samalla tuon suuren vapaavallan kehittyneitä kansalaisia. 
(Järnefelt 85–88) 

Michiganin rauta-alueilla ei ole työ niin vakavata eikä ansiotkaan niin suuria kun 
kuparikaivannoissa. Syynä siihen on se, että kuparilla on ulkomaillekin hyvä menekki, 
mutta rautakaivannot tuottavat rautamalmin etupäässä vaan Amerikan tarvetta varten. 
Kumminkin on työ Michiganin rautakaivannoilla ollut vakavampaa kun Minnesotan 
rauta-alueella. 

Varakkaampia suomalaisia ei yleensä täällä rautaseuduilla tapaa, vaikka kyllä ovat 
he kaikinkin hyvinvoipia ja useimmilla on säästöjä tallessa. Kun nuo säästöt tulevat tar-
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peeksi suuriksi, poistuu kaivantomies tavallisesti Suomeen tai asettuu maanviljelijäksi 
Minnesotaan, Dakotaan tai muualle. 

(Järnefelt s. 106)

Amasa on pieni paikka Michiganin Iron Countyssa eli ”rautapiirikunnassa”. Sillä ei ole 
omaa hallintoa, vaan se on oikeastaan vain tilastoyksikkö. Vuoden 2010 väestölasken-
nassa sen asukasmäärä oli 230. Myös suomalaisella mittapuulla paikka on todella pieni, 
alle kolmannes nykyisen Töysän kirkonkylän taajaman koosta. 

Amasan historiallisen seuran museon sivuilla kuvataan vanhaa Amasaa.

Amasa on vanha kaivoskaupunki, joka sijaitsee Iron County’n (rautapiirikunnan) He-
matiittialueella (Hematite Township). Kun ylävaltion kaivostoiminta ei ole enää sitä 
mitä se oli, useimmat Amasan tulot tulevat nykyään puunjalostustuotteista. Amasa ei 
ole aavekaupunki, mutta vanhat rakennukset, jotka edelleen ovat pystyssä Amasassa 
ovat näkemisen arvoisia.

Amasan asuttivat enimmäkseen suomalaiset, joilla oli sellaisia nimiä kuin Ketola, Lat-
va, Saarine, Laukkonen, Kiiskinen, Syrjala, Ekola Sarkkila , Kiikanen, Hanttula ja Sturvist. 

Tämä asutus sai nimen ”Hemlock”, ja alue oli rautamalmin varassa. Kaivostoi-
mintaa harjoitti Picklands-Mather Company niminen yhtiö vuodesta 1890 alkaen, 
siitä lähtien kun Chicago & North Western Railroad rautatie vedettiin kaupungin 
läpi. Rautatien ja uuden rautatieaseman ansiosta kaupunki nimettiin uudelleen 
Amasaksi vuonna 1892.

Mutta kaupunki kehittyi edelleen: katulamput muutettiin öljylampuiksi 1901 ja 
vesijärjestelmä saatiin 1905. Kaupunki kasvoi, kunnes kehitys lopulta hidastui ja lak-
kasi vuoden 1930 jälkeen, rautamalmiteollisuuden vähennyttyä. Viimeinen kaivosalue, 
Warner suljettiin vuonna 1940.

Vanha kaupungintalo, paloasema ja putka on muutettu Amasan historialliseksi 
museoksi. 

MICHIGAN HISTORY: The Old Mining Town of Amasa (wbckfm.com)

Hematite Township nimi johtuu myös raudasta. Hematiitti on yleinen sedimentti-
syntyisten kivien rautamalmi suurissa esiintymissä. Hematiitti eli verikivi on raudan 
ja hapen yhdiste. Hematiitin perusväri on teräksenharmaa, mutta rapautuessaan se 
muuttuu punaiseksi.

Matti on Amasassa kaivosmiehenä. Vaimo Iidan albumista olen löytänyt kuvan 
Amasan Hemlock-kaivoksesta, jossa Matti on ilmeisesti ollut työssä. Kaivos näyttää pie-
neltä ja vaatimattomalta puisine rakennelmineen. Olot eivät varmaankaan ole olleet 
kotioloja paremmat, ei kaivoksessa eikä maan pinnalla. Mutta palkkaa on maksettu. 

Etäisyys New Yorkista Amasaan on linnuntietä noin 1300 km. Ei ole ihme, että Ama-
san kehittymiseen tarvittiin alkajaisiksi rautatie. Sitä pitkin siirtolaisvirrat pääsivät 
paikalle. Matkustamiseen on mennyt paljon aikaa, ja myös rahaa. 
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Vuoden 1907 maaliskuun 21 päivänä Hilda Katariina kirjoittaa Quincystä pääsiäis-
kortin kälylleen Hilda Marialle Rocklandiin. 

”Terveisiä täältä. Minä olen voinu oikein hyvin. Vaan ei ole tullu kirjoitetuksi sillä on ollu 
niin kiirus. Koska te tuletta käymään täälä Quinssis. Onko Wikillä jo emäntä. Hyvästi.

Jo huomenna on se hauska päivä kun on torstai pääsöö taas Quinssiin. Eikä muuta 
kuin Hyvästi ja toivotan hauskaa talven loppua. Piirteli Hilda. ”

Kortissa on pupurouva munakori käsivarrellaan. Korin kolmeen munaan Hilda on 
kirjoittanut tekstit Kalle, Hilda, Elvi.

Hemlock kaivos, Amasa, Mich.
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Hilda Katariina on kirjoittanut korttiin osoitteekseen 240 Middle st Braintree Mass. 
Braintree on noin 5–6 kilometrin etäisyydellä hänen edellisestä asuinpaikkakunnas-
taan. Se on niin lähellä, että Hilda kortti on lähtöleimattu Quincy’ssa ja hän kirjoittaa 
”Quinssis” käymisestä. 

Eräänä päivänä selvittelen Hilda Katariinan osoitteita ja yritän saada selvää hänen 
liikkeistään. Olen myös Google Earthia käyttäen yrittänyt päästä näkemään hänen 
asuinosoitteissaan sijaitsevia taloja, ja joitakin nähnytkin, mutta en ole päässyt selville, 
onko kysymyksessä sama talo, jossa hän on asunut, tai aina edes oikea osoite. Jo vähän 
työlääntyneenä kirjoitan suoraan Googlen hakukenttään tässä kortissa olevan tarkan 
osoitteen, 240 Middle st Braintree Mass. Ja näytölle lävähtää kaksikerroksinen kaunis 
talo, tietoja talosta ja jopa hinta. Tarkemmin tutkiessani kyseessä on Redfin nimisen 

Hilda Katariinan pääsiäiskortti 
Hilda Marialle.



– 39 –

kiinteistövälitystoimiston sivut, joille on kerätty julkisiin tietoihin perustuen potenti-
aalisia myyntikohteita. Talo on rakennettu jo 1800-luvun lopulla, joten saan faktatietoa 
talosta, jossa Hilda on mitä ilmeisimmin asunut ja työskennellyt vuonna 1907.

Talo on rakennettu vuonna 1893. Se on yhden perheen talo, jossa on neljä makuuhuo-
netta ja 1,5 kylpyhuonetta, huoneita yhteensä 7. Talossa on yksi tulisija. Pinta-ala on 
2064 neliöjalkaa eli 191,75 neliömetriä. Talon kunto on hyvä, rakennustyyli on ”vanha”. 
Hinta-arvio on 619 852 $ eli noin 527 900 € vuoden 2020 lokakuun kurssilla, ja neliöjalan 
hinta 300 $. Tontin pinta ala on 0,62 eekkeriä eli 2500 neliömetriä. Lämmitysmuotona 
kuuma vesi.

Talon läheisyydessä alle mailin säteellä on kolme peruskoulua, yksi yksityinen koulu 
ja 1,7 mailin etäisyydellä Braintreen High school. Alue on toimiston mukaan autoriip-
puvainen – melkein kaikki matkat vaativat autoa.

Tällaisessa talossa Hilda K. siis tuolloin työskenteli. Perimätieto kertoo, että hän on ollut 
palveluksessa varakkaissa perheissä, ja nyt tämä tieto konkretisoituu. Talo ei silti ole 
mitenkään ylellisen suuri, ja nykyarvo on suomalaiseen pääkaupunkiseudun hintata-
soon nähden kohtuullinen.

Palvelustyttöjen urasta ja elämästä Akseli Järnefelt kirjoittaa seuraavasti:

Suomalaisia naisia on hyvin paljon New Yorkissa. Niitä on enemmän kuin miehiä. Ne 
ovat ylipäänsä palvelijoina amerikkalaisissa perheissä. Ja ne ovat verrattain edullises-

Hildan työ- ja asuinpaikka 240 Middle st Braintree Mass Lähde: Google Street view Mass.
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sa asemassa: ei niiden tarvitse niin kuin miesten olla viikkoja kuukausia etsimässä ja 
odottelemassa töitä, vaan tavallisesti saavat sen oitis, sillä paikkoja on enemmän kuin 
palvelijoita. Jos panee ilmoituksen etenkin keväisin ja syksyin amerikkalaiseen sanoma-
lehteen, että siellä ja siellä olisi suomalainen tyttö, joka haluaisi palveluspaikkaa, niin 
saattaa kymmenittäin herrasväkeä käydä tätä heille pyytämässä. Ja vaikka ilmoituksessa 
mainitsee, että tyttö on vasta maahan tullut eikä osaa englanninkieltä, on hakijoita 
sittekin runsaasti. 

(Järnefelt 1899 s. 44)

Palvelusväellä täytyy olla oma kamarinsa, kyökissä ei makuuteta. Vähintäänkin yhdeksi 
illaksi viikossa pitää palvelijan puolelta päivin päästä ulos vapaaksi huvittelemaan. Jos 
talossa on vaan yksi palvelija, hoitaa rouva itse silloin taloustehtävät. Ja joka ilta kello 

Istanmäet Amerikassa 
1907.
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7 tai 8 on palvelija vapaa talon työstä ja saapi tehdä omia töitään tai lähteä tuttavia 
tervehtimään. Tavallisesti tytöillä on vapaina iltapäivinä joka toinen torstai ja joka 
toinen sunnuntai. 

(Järnefelt 1899 s. 45) 

Hilda Katariina vastaa kuvausta ainakin siinä suhteessa, että hän vaihtaa usein asuin-
paikkaa ja työpaikkaa. Kortissaan hän viittaa myös ”hauskaan päivään” torstaihin, 
jolloin voitaisiin lähteä ”Quinssiin” käymään.

Valokuvia otettiin melko paljon, lähes aina valokuvaamossa ja parhaimpiin puet-
tuna. Yhdessä kuvassa ovat kaikki matkaajat. Istumassa ovat Kalle ja Hilda Maria sekä 
tytär Elvi noin 1-2 vuotiaana, sekä takana seisomassa Matti ja Hilda Katariina. Kaikki 
ovat nuoria, kauniita ja vakavia. Huomiota kiinnittävät Kallen komeat viikset. Matilla 

Kalle.
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on ollut pitkä matka tulla kuvaan Amasasta Quincyyn, mutta siinä hän nyt on. Hän ei 
ole varmastikaan tehnyt matkaa pelkästään kuvan vuoksi.

Kuvausajankohdan täytyy olla noin vuoden 1907 tammikuun jälkeen ja ennen 
syyskuuta, jolloin kaikki kolme sisarusta ja Kallen vaimo Hilda Maria ovat olleet yht-
aikaa USA:ssa. Valokuva on otettu Quincyssä, jossa Hilda Katariina siihen aikaan asui.

Syyskuussa on Kallen ja Hilda Marian perhetilanne muuttunut. Sisar Hilda Katariina 
kirjoittaa Kallelle osoitteella L Box 920 Campello st Brockton Mass 6.9.1907 leimatussa 
kortissa: 

”Hyvä veli, terve taasen ja kiitos kirjeesi edestä jonka olen saanut van ei ole tullu vasta-
tuksi. Minä tulen sinne käymään pikoohin en tiärä vaikka tulisin ensi pyhänä. En tiärä 
sanua vissiin. Oletko saanu Hiltalta kirjaa Suomesta. Eikä muuta kuin hyvästi ja voi 
entistä paremmi Näitä piirteli Hilda Istanmäki
Terveisiä kaikille. Osoite sama.” 

Hilda Katariina ja verho.
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Hilda on siis lähtenyt takaisin Suomeen Elvin kanssa. Myös Kallen osoite on muuttunut. 
Neiti Elvi Istanmäki saa Suomeen Brocktonissa 6.10.1907 leimatun kortin osoitteella 

Wihun kylä Jämijärvi Turun l. Finland

”Ole aina onnelline toivoo isä sulle”

Kortti: Independence Hall, Philadelphia, Pa.
Elvi on kaksivuotias. Isällä on ikävä.

Hilda Maria saa vuoden lopulla 26.12.1907 leimatun kortin Jämijärvelle. 

”Haloo Hilda Mitä sulle nyt kuuluu. Sieläkö aijot viettää joulun. Pitäkään nyt oikein 
hauska joulu täällä Suomess hyvästi voikaa. Kaikki hyvin
Toivoo H.J. Rostedt”

Matti ja Hilda Katariina.
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Miksi Hilda lähti Elvin kanssa Suomeen? Syitä voi olla monia. Hilda ei varmaankaan 
voinut olla työssä enää Elvin syntymän jälkeen. Tai hän lähti tekemään tilan töitä 
Housunkylässä. Jouluksi Hilda on kuitenkin mennyt Elvin kanssa lapsuudenkotiinsa 
Jämijärvelle. Myöhemmät kortit hänelle on osoitettu Töysään Housunkylään. 

Matkoja edestakaisin

1908

Matti saa Uuden vuoden kortin sisareltaan Hilda Katariinalta Quincystä:

”Herra Matti Istanmäki 
Töysä 
Waasa Lääni Finland

Iloista Joulua
Toivoo Hilda”
Kortin teksti: A happy New Year 1908

Vuodenvaihteessa 1907-1908 Matti on siis Suomessa, Töysässä. Hän on saattanut Quin-
cyssä otetun yhteiskuvan ottamisen jälkeen lähteä Suomeen yhtä matkaa Hildan ja 
Elvin kanssa. Tarkkaa tietoa ajankohdasta ei kuitenkaan ole.

Torpanpoika Matti Istanmäki lähti 24-vuotiaana 19.9.1908 Suomesta Hangon kautta 
Crystal Fallsiin Michiganiin Amerikkaan. Laiva oli Urania. Lähtöpäivä Englannista oli 
26.9.1908, laiva oli Cymric. Englannin tietojen mukaan saapumissatama oli Boston. Mat-
kan hinta oli FIM 322. Passitiedot nimellä Istunmäki. Passi on annettu 15.9.1908 viideksi 
vuodeksi.

Tämä on Matin toinen matka Amerikkaan. Matti oli varmuudella Suomessa ainakin 
yhdeksän kuukautta ja mahdollisesti jopa kokonaisen vuoden, mutta syyskuussa 1908 
on taas lähtö edessä, jälleen Michiganiin, mutta tällä kertaa Crystal Fallsiin.

Matkan hinta oli vuoden 2020 rahassa 1292 €. Työmiehen tuntipalkka Suomessa 
v 1908 oli 0,39 mk, joten lipun hinnan ansaitseminen vaati suomalaisittain noin 826 
työtuntia eli 20 nelikymmentuntisen työviikon palkat.

Crystal Fallsin ja Amasan välimatka on maantietä pitkin vain noin 20 km, joten 
Matti palasi entisiin maisemiin, ehkä jopa samaan kaivokseen. 

Matti saa Kallelta Rocklandista kortin osoitteella Crystal Falls Mich Box 118. Kortin 
päivämäärästä ei saa selvää, mutta sisällöstä päätellen se sopii tähän ajankohtaan. 
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”Terveisiä paljon täältä Idästä. En tiedä vieläkö sinä elät. 
K.V. Istanmäki Rockland Mass Box 47”.

Kallella on tieto siitä, että Matti on Michiganissa, ja osoitekin on, mutta Matin suunnalta 
yhteydenpito on näköjään jäänyt vähiin. 

Korteissa ja tervehdyksissä ei yleensä kerrota, missä kukin on työssä. Matti asuu 
kaivospaikkakunnilla ja saa postia kaivosmiehiltä, joten hänen kohdaltaan asia on aika 
selvä. Hän asuu USA:n puolella Michiganissa kahdella kaivospaikkakunnalla, Amasassa 
ja Crystal Fallsissa, jotka sijaitsevat Iron County nimisessä piirikunnassa. 

Akseli Järnefelt kuvaa aluetta seuraavasti: 

Marquetteränssistä eteläänpäin on toinen rauta-alue Menomineeränssi, jonka kaivannot 
ovat Dickinson- ja Ironkaunteissa. Suomalaispaikkoja siellä on Crystal Falls, Columbia- (ent. 
Shafer) ja Dunnkaivannot, Mansfield, Amasa, Commonwealth, Iron Mountain ja Metropolitan.

Kerrotaan, että kaivannot täällä ovat hyvin vaarallisia. Amerikkalaiset tarkastusmie-
het koettavat useimmiten onnettomuuksien syyksi väittää sitä, että ulkomaalaiset työ-
miehet eivät noudata varovaisuussääntöjä, kun eivät osaa englanninkieltä. Näyttää siltä, 
että tämä on useinkin tekosyy kaivannonomistajain pelastamiseksi korvausmaksuista.

(Järnefelt 1899, 111    –112)

Matti työskentelee näinä aikoina Crystal Fallsin rautakaivoksissa. Työn vaarallisuudesta 
johtuen Kallella on ehkä syytäkin kysellä, onko Matille sattunut jotakin, kun hänestä 
ei ole kuulunut. 

Crystal Fallsissa oli suuri kaivosonnettomuus kymmenkunta vuotta aikaisemmin 
vuonna 1893 Michigan-joen alle ulottuvan kaivoksen pääkuilussa. Kun sortuma tapahtui, 
vesi täytti sen lähes välittömästi. Kaivoksessa työskenteli 60 miestä, kun onnettomuus 
tapahtui, ja tästä määrästä 15 pääsi ulos. Tuon ajan uutiset kertovat, että onnettomuus 
tapahtui yöllä, ja kun Michigan-joen vesi syöksyi kaivokseen, työssä olleet miehet olivat 
ansassa kuin rotat. Kuolleiden joukossa on ainakin yksi suomalainen nimi, John Randala.

Hilda Maria saa Töysään kortin lokakuun 19 päivänä 1908 Tampereelta. 

”Terve nyt sitten taas Hilda
Mitä sinä nyt tykkäät elämästäs eikö jo sinunkin rupea tekemään mielesi sinne 

Lännen maillen. Minä tästä jo taas pian lähden kelluttelemaan sinne Atlantille. Tule 
sinäkin mukaan. Hyvästi.

Hauskaa Joulua!
toivottaa Tyyne ja E H…”

Kallekin on joskus vuoden 1908 aikana saapunut Suomeen. EH lähettää hänelle Tam-
pereelta houkuttelukortin marraskuun 13 päivänä 1908. 
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”Tampere 13.11.1908
Kiitos kortista jonka saimme tänään. Ja samalla lausumme tuhannet terveiset. No niin 

sinne Lännen maille sitä taas alkaa halu hyrräämään. Kuin meillä ei ole täällä pysyväistä 
asuinsijaa. vaan me etsimme parempaa. Kyllä meillä on meininki lähteä oitis pyhäin jälkeen.

Ei meidän passaa menoamme siirtää kuin on jo huonekin sanottu ylös ja muute hom-
mattu menoa varten, mutta kerta nomatta--- tuloo niin että sitten päästäis uuden vuoden 
aikaan lähtemään kyllä meidän piti teillen kirjoittaa menostamme vain emme uskonu 
että teillä on mieli lähteä kans. Mistä saitte tietää meidän lähdöstä. Manu tulee siellä 
Pohjanmaalla käymään 18 Joulukuuta. Olkaa hyvät ja kirjoittakaa heti kyllä sitten hi--- 
enemmän vain ei mee täällä voida olla. Kirjoittakaa heti mikä mieli teillä on. Hyvästi EH

Osoite on Ilmarinkatu 14 Tampere”

E. Hanbyn kortti Tampereel-
ta Kallelle Töysään 1908.
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Kortin lähettänyt EH on ilmeisesti Emanuel Hanby (Manu). Hildan kortin on toden-
näköisesti lähettänyt Tyyne Hanby. Pariskunta lähtee matkaan ja lähettää Kallelle ja 
Hildalle myöhemmin kortteja myös Amerikassa. 

Ja Kalle lähtee jo joulun jälkeen uudelle reissulle. Hilda Maria saa jäädä Elvi-tyttären 
kanssa kotiin Housunkylään.

Mr Matti Istanmäki saa sisareltaan Hilda Katariinalta Braintreestä Mass. 23.12.1908 lä-
hetetyn kortin osoitteella Amasa Box 106 Mich.

”Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta vuotta Toivoo Hilda”

1909

Torppari Kalle Walentin Istanmäki lähti 28-vuotiaana 30.12.1908 Suomesta Hangon kautta 
Bostoniin Amerikkaan. Laiva Suomesta oli Polaris, Englannista Teutonic. Lähtöpäivä Englan-
nista oli 6.1.1909, ja lähtösatama Englannissa Southampton. Matkan hinta FIM 225. Eng-
lannin rekisterin mukaan Kallen saapumissatama oli Ellis Island, New York. Passitietojen 
mukaan Suomeen jäi vaimo ja 1 alaikäinen lapsi. 

Housunkylästä löytyneen passin takasivulle on kirjoitettu lyijykynällä:

”Saavuin Ameriika Yhdysvaltoihin 15/1 1909
Passi omistaja
K.V. Istanmäki” 

Matka Hangosta Ellis Islandille välipysähdyksineen kesti siis 16 päivää ja Englannista 
9 päivää.

Tämä oli Kallen toinen tai kolmas matka Amerikkaan riippuen siitä, oliko hän to-
della vuonna 1903 torpan vuokraoikeuden kauppakirjaa allekirjoittamassa Suomessa. 
Kun passin voimassaoloaika on viisi vuotta ja hän lähti ensimmäiselle matkalleen 
vuonna 1900, hänen olisi periaatteessa pitänyt käydä yhden kerran tässä välissä Suo-
messa myös uusimassa passinsa. Mitään merkkiä tässä välillä tehdystä matkasta ei 
rekistereistä kuitenkaan löytynyt. 

Matkan hinta 225 Suomen markkaa olisi v 2020 rahassa 906,10 euroa. Rahamuseon 
rahanarvolaskimen vertailutietojen mukaan se vastasi noin 577 työtunnin palkkaa 
eli 14 viikon työtä. Kalle sai lippunsa huomattavasti halvemmalla kuin alkuvuodesta 
matkaan lähtenyt Matti. 

Kalle lähettää vaimolleen Hildalle jo menomatkalta kortin Southamptonista 5.1.1909.

”Täs on se laiva jolla huomenna lähdetään. Kyllä minä Hyvin voin Ja Housun Kalle myös-
kin voi hyvin terveisiä meiltä molemmilta molempain talo väjelle Piirti K.V.Istanmäki”
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Kallen laiva White Star Line R.M.S, Teutonic.

Kallen viesti matkalta.



– 49 –

Kallen laiva White Star Line R.M.S, Teutonic.

Kalle ei siis lähtenyt yksin. Samaa matkaa lähti Housun Kalle samalta kylältä. Töysästä 
saamaani tietoon perustuen päättelen, että ilmeisesti tämä Kalle Housu piti myöhem-
min vaimonsa kanssa kirjakauppaa Töysän Tuurissa.

Näitä kortteja lukiessani näen samalla suomalaisen sivistyksen hyppäyksen 
eteenpäin 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa. Vuonna 1880 noin 97 % suomalaisista 
osasi lukea. Akseli Järnefelt toteaa, että Yhdysvaltain hallituksen julkaiseman tilaston 
mukaan ovat suomalaiset siirtolaiset ensimmäisten joukossa siinä suhteessa, että ne 
osaavat lukea. Vuoden 1895 Yhdysvaltain siirtolaistilastossa vain 3,58 % suomalaisista 
oli luvuntaitamattomia, kun niitä oli esimerkiksi italialaisista 52,93 % ja venäläisistä 
36,42 % (Järnefelt s. 34). Kirjoitustaito oli huomattavasti harvinaisempi. Noin 13 % kan-
sasta oli kirjoitustaitoisia 1880-luvulla. Vielä 1900-luvun taitteessa viisitoista vuotta 
täyttäneistä suomalaisista hallitsi kirjoittamisen taidon alle puolet, 38,8 prosenttia. 
(Pauliina Yliniitty 2019; Tuomas Rimpiläinen 2008).

Kallen isä Siimon Walentin ei osannut kirjoittaa tai ainakaan ei kirjoittanut nime-
ään kauppakirjaan vuonna 1877, vaan laittoi siihen puumerkin. Kalle puolestaan kir-
joittaa vuonna 1909 kortin selkeästi ja virheettömästi sillä koulutuksella, jota 1880- ja 
1890-luvulla Suomessa tavallinen torpanpoika sai. Sama koskee hänen sisaruksiaan. 
Joistakin korteista kyllä näkyy vielä kirjoitustaidon hataruus, mutta pääosin suomalai-
silla on sana hallussa. Asia kiinnosti myös siirtolaisviranomaisia. Laivojen matkustaja-
luetteloihin tehtiin merkinnät matkustajien luku- ja kirjoitustaidosta ja USA:n tilastot 
ovat peräisin näistä merkinnöistä.  

Hilda Maria lähettää Töysästä kortin miehelleen Kallelle maaliskuun 20 päivänä. 
Kortista puuttuu vuosiluku, mutta sisällöstä sen voi päätellä olevan tältä vuodelta. 

”Mr Kalle Istanmäki
Rockland L Box 40 M S of mass Amercika
Töysä 20 päivä maalisk
Mikä erinomanen on kun ei sieltä tule kirjaa kun maanantaina on seittemän viikkoo 
kun kun tuli se ensimmäinen kirja eikä tule siitä minunkaa kirjastani vastut vaikka 
kuinka orottasin tulihan sieltä Hilta kirje mikä siinä on ettei sinun kirjas tule perille 
kirjota nyt heti olis kaikkia asioita 
paljon terveisiä Hyviiä Hilta”

Kalle ja Hilda Istanmäen poika Eino syntyy 26.6.1909 Töysässä.

Hilda Maria on ollut raskaana, kun Kalle on lähtenyt reissuun. Hilda asuu Housunky-
lässä Elvi-tyttären kanssa Einon syntyessä. Myös Kallen vanhemmat asuvat samassa 
vanhassa torpassa. Ei ole ihme, että Kalle saa vähän kärsimätöntäkin postia Amerik-
kaan Hildalta.

Miksi Kalle lähtee tällaisessa tilanteessa? Arvattavin syy on rahan tarve, mutta ystävi-
en houkuttelullakin saattaa olla merkitystä. Ja ehkäpä Kalle pitää elämästä Amerikassa.
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Hilda Katariina lähettää veljelleen Matille Amasaan Michiganiin osoitteella Box 106 
vuonna 1909 huhtikuun 7 päivänä leimatun kortin:

”Hyvä veli
Kiitos kortistasi jonka olen saanu. Haastoit tulemaan sinne vaan en minä sinne päin voi 
lähtiä vaan myöskin minä lähren tämänkuun 10 päivä. Äitiltä ja Isältä sain kirjan. Ne 
tykkää pahaa kun et sinä kirjoita kotia. Enkä tiädä mitää erityistä tällä kertaa. Kirjoitan 
sitte sieltä uresta maailmasta. Minä en tiärä viälä antaa osotetta. Hilda”

Epäselväksi jää, mistä ja minne Hilda on menossa. Kortin lähettämispaikka näyttää 
olevan Braintree Mass., jossa Hilda on viime aikoina asunut. Ehkäpä Hilda on vain taas 
vaihtamassa työpaikkaa. 

Juho ja Mimi Hill lähettävät Brocktonista kortin Hilda Marialle Housunkylään 9.11.1909. 
Tämän kortin terveiset eivät varmaankaan juuri parantaneet Hildan olotilaa. 

”Terve isosta. aika mitäs sulle kuulu olen kuullu että olet hyötyny pienen pojankin sielä 
Töysässä. Me voimme oikein hyvin. Olemme oltu terveinä. Ja on niin helkutin hauska. 
Onko sula koskan täne yhtän eles ikäväs vai oletko sinne jo niin mieltynyt Lämmin ter-
vetus meiltä Juho mimi Hill."

Hilda Katariina lähettää 23.12.1909 joulukortin veljelleen Kallelle New Yorkista. Kalle 
näyttää nyt Suomesta tulonsa jälkeen muuttaneen Michiganiin Amasaan. Osoite on L 
Box 155 Mich. 

Kortti: 

Happy Christmas to You
“Toivoo Hilda”

Veljekset Matti ja Kalle ovat nyt molemmat Michiganissa, ja todennäköisesti Kallekin 
on nyt kaivoksessa töissä. 

Hilda Katariina puolestaan on muuttanut New Yorkiin. Osoite ei tästä kortista ilmene. 
Joulun jälkeen 27.12.1909 Hilda Maria lähettää Töysästä kortin Kalle-miehelleen 

Michiganiin.

”Töysästä. Nyt minä menen hakeen rahaa. Hauska Joulua toivoo Hilda Eino Elvi tuhannet 
terveiset sinulle hyvästi.”

Kortissa on kukka-asetelma korissa ja kirjeen kuva sekä teksti: 

”Tuon kukkia sulle ja kirjeenkin Ja niissä on tervehdys lämpöisin”
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Päiväämättömässä kortissa Kallelta Hilda Marialle Töysään Kalle kirjoittaa seuraavaa:

”Kirjeen sain tänään vaan minä en sitä nyt vastaa tämän paremmin vaan ilmoitan että 
voin hyvin ja toivon sulle samaa. Minä kirjotan ensi makso aikana eli 15 päivä aijoos. 
Hyvästi jää hyvin.
Hyvää Onnea Hilda
Toivoo Kalle”.

1910

Mr Matti Istanmäki saa 6.1.1910 saapumisleimatun kortin Amasaan Michiganiin Iidalta.

”Waasa 20.12.1909
Terveisiä meiltä kaikilta ja hyvää vointia. 
Toivoo Iida”

Kortti on lähetetty Vaasasta, ja käsiala on huoliteltu. Lähettäjä on todennäköisesti Ma-
tin sisarpuoli Iida. 

Matti saa ilmeisesti kirjeessä kuvakortin, joka olisi saattanut aikanaan herättää 
pahennusta korttina lähetettynä. 

”Whitney Mich 8/1 1910
Haahaa täs tulen sinua tervehtimään ystäväni kans että juuri ollaan petille menos ja 
sitten se alkaa niin kun tierät kaksin taistelu ainaki tämän yötä puhutaa kun tavataan
Piirti Matt Johnson 
Good Piy”

Kortissa on nainen rinnat paljaana puolimakaavassa asennossa. 

Naisen kuvakortti Matille.
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Vuoden 1910 tammikuun lopussa Matti näyttää jo olevan Suomessa. Sanomalehti 
Vapaa Sanassa on 9.2.1910 seuraava uutinen:

”Salaviinapolttimon hävitti Töysässä viime kuun 31 päivää vasten yöllä muuan nuorukai-
nen, Matti Istanmäki nimeltään, seitsemän muun toverinsa kanssa. Paikka, mistä tehdas 
löydettiin on Ahon maata, 5 km kirkonkylästä Sydänmaalle päin. On vielä tietämätöntä, 
kenen hallussa tehdas on ollut, sillä omistajaa ei näkynyt.”

Matti ehti olla toisella matkallaan Yhdysvalloissa korkeintaan vuoden ja 4 kuukautta. 
Mikä sai hänet tulemaan Suomeen niinkin pian? Vai tuliko hän kuitenkaan Suomeen 
tuolloin? Mitään matkadokumentteja kumpaankaan suuntaan ei ole löytynyt. 

Jälkeenjääneissä korteissa on myös kutsukortti. 

”K.R.Kaukomielen Majalaiset
Kutsuvat Teitä
1:seen Vuosijuhlaansa
joka vietetään Suomalaisella Raittiustalolla 
14 päivänä toukokuuta 1910 alkaen
kello puoli 9 illalla
K.R.Kaukomielen Maja N:o 32
Amasa, Mich. 

Sisaruksista juuri Matti on tuolloin asunut Amasassa. Juopottelu ei kuulunut sisarus-
ten synteihin. Se varmaan helpotti rahallisesti ja antoi mahdollisuuksia edestakaiseen 
matkailuun Amerikan ja Suomen välillä. 

Kalle on edelleen Amasassa, Michiganissa. Emanuel Hanby lähettää hänelle kortin 
Brocktonista maaliskuun 31 päivänä 1910. 

”Terve taas pitkästä aikaa sain sinun Kirjee mutta olen niin laiska että ei tule vastattua. noh 
Täältä lähti Axel Sundsted ja Lissi Koski pariskuntana. Ja ne pitääs olla nyt sanfransiskos Ca-
lifornias onhan sinne lähetetty sähkösanoma En tiedä joko se on kiinni vai eikö enkä tiedä nyt 
muuta kun työt on kovin Huonot toiste lisää osoite Emanuel Hanby 84 Tribon st Brockton Mass

En tykänny enää vanhasta paikasta
Tässä on mulla 3 roomaa ja taalaa”

Vuoden 1910 väestölaskennassa Hilda Katariina on 15.4.1910 rekisteröity asukkaaksi John L. 
Wardin taloudessa New Yorkissa osoitteessa 125 West 47th street.

Talouden pää (head) on John L. Ward, 68-vuotias lakimies, asemaltaan työnantaja. Talo-
uteen kuuluu vaimo Annie L, 68 vuotta, ei ammattia. Perheeseen kuuluu lisäksi 29-vuo-
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tiast tytär Ethel, ei naimisissa, ei ammattia. Puolisot ovat olleet naimisissa 38 vuotta, 
John on syntynyt New Yorkissa, Annie New Hampshiressä. Lomakkeessa on tiedot myös 
naisten synnyttämien lasten lukumäärästä. Annie on viiden lapsen äiti, joten neljä 
perheen lapsista on jo lentänyt pesästä. 

Perheellä on kolme palvelijaa: 20-vuotias ruotsalainen Ellen U. Eriksson, joka toimii 
kokkina, 20-vuotias walesilainen Hannah Roberts, joka toimii tarjoilijana, ja 23-vuo-
tias suomalainen Hilda Istanmaki, joka on kamaripalvelija. Näistä ruotsalainen Ellen 
on Hildan lisäksi siirtolainen, Hannah näkyy asuneen USA:ssa koko ikänsä. Hildan 
kansallisuuden kohdalla kolmessa sarakkeessa näyttäisi Finnish-sanan yläpuolelle 
jälkikäteen lisätyn kirjaimet Russ, mutta ne on sitten ylivedetty.

Paikka, jossa Hilda asuu ja työskentelee, on katu Manhattanin saarella, New Yorkin 
sydämessä. Nykyisin osoitteessa on taivaisiin asti ulottuva pilvenpiirtäjä, joka varmaan 
on rakennettu myöhemmin.

New York on rakennettu kolmelle saarelle, joista Manhattan on pilvenpiirtäji-
neen tiheimmin asuttu. New Yorkissa oli vuonna 1910  noin 4,7 miljoonaa asukasta 
(vuonna 2017 noin 8,6 milj.). New York oli 1800-1900-luvun vaihteessa ja sen jälkeen 
tärkeä siirtolaisten tulosatama. Ellis Island on New Yorkin edustan saari, jossa otet-
tiin vastaan vuodesta 1892 vuoteen 1924 noin 12 miljoonaa satamaan saapunutta 
maahanmuuttajaa. 

Hilda asuu vuosien varrella useissa osoitteissa New York Cityssä ja kaupungin 
metropolialueella. 

Helda Ostomaki (rekisterin kirjoitusasu) on UK:n ja Irlannin saapuneiden matkustajien 
listan mukaan saapunut New Yorkista Liverpooliin 1.6.1910. Laiva on Campania, laivayh-
tiö Cunard. 

Oudosta kirjoitusasusta huolimatta tämä on Hilda Istanmäen matka takaisin Ameri-
kasta Suomeen päin. Tämä tarkentaa Hildan matkustusaikatauluja. Hän tulee olleeksi 
Amerikassa reilut viisi vuotta eli koko passin voimassaoloajan. 

Hilda Katariina lähettää Vaasasta Hilda Marialle Töysään 3.11.1910 kortin. 

”Hilda Hyvä
Lämmin tervehdys täältä sekä tuhannet kiitokset siitä paketista minkä lähetitte ja kiitos 
kaikista mitä olen saanu. Olen voinu oikein hyvin jota samaa olen toivova teilenki. Onko 
se Juha Lassila joka on tullut Amerikasta: Mitenkäs Eino jaksaa onko yhtä lihava. Ter-
veiset minulta kaikille kotoväille vaan ole sinä ensi ja viimmeiseksi tervehritty. Hyvästi.
Kirjoitan pian enämpi kun on enämpi aikaa. Hauskaa talven alkua teille 
toivoo Hilda”

Kortti on suomalainen postikortti, jossa on kuva Aulangon paviljongista. 
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Osoitettaan Hilda ei ole korttiin poikkeuksellisesti laittanut. Asuisiko Hilda Vaa-
sassa vanhemman sisarpuolensa Iidan luona?

UK:n ja Irlannin tulevien matkustajien listauksessa on miner Matti Istanmaki saapunut 
20.7.1910 Oceanic laivalla Englantiin, määräsatamana Southampton, Englanti. Hän on pois-
tunut laivasta matkustajatietojen mukaan Plymouthissa.

Tämä melko myöhään löytämäni tieto kumoaa aikaisemman Vapaan Sanan uutisen 
tiedon. Matti tuskin on voinut olla tammikuussa 1910 Töysässä hävittämässä salaviina-
polttimoa, jos hän on tullut heinäkuussa 1910 laivalla USA:sta Englantiin ja sitä kautta 
Suomeen. Voiko lehtijuttuihin uskoa? Rekistereihin ainakin on uskottava.

Tutkiessani lehtijuttua uudelleen tulee mieleeni ensi kertaa, että Töysässä voisi olla 
toinenkin Matti Istanmäki. Istanmäki on niin harvinainen nimi, että Suomessa se on 
nykyisen väestörekisterin tilaston mukaan nykyisenä nimenä ainoastaan seitsemällä 
henkilöllä, jotka kaikki tunnistan Matin jälkeläisinä tai avioliiton kautta sukuun tul-
leina. Sen vuoksi on tuntunut aika mahdottomalta, että Töysässä olisi tuohon aikaan 
vaikuttanut toinenkin ”nuorukainen Matti Istanmäki”.

Tarkemmin tutkiessa löytyy 1910- ja 1920-luvun sanomalehdistä kuitenkin mui-
takin töysäläisiä Istanmäki-nimisiä henkilöitä, jotka eivät kuulu tähän sukuun. Sor-
retun Voiman mukaan vuonna 1913 Miina Istanmäki loukkasi kätensä, kun lehmä 
pelästyi ja lähti hyppäämään. Huhtikuussa 1927 vanhaemäntä Hanna Istanmäki 
täytti 80 vuotta. 

Jo vuonna 1905 on Suomen Wirallisessa lehdessä ilmoitus, jossa Saara Maria Istan-
mäki kuuluttaa miehensä Kristian Heikinpoika Istanmäen, syntyisin Ätsäristä, kotoa 
poistumisen vuoksi häntä palaamaan elämään yhdyselämään vuoden sisällä tai ole-
vansa ”vapaa hänestä”. Asia eteni myöhemmin avioeroon.

Kaiken lisäksi vuonna 1928 tammikuun 6 päivänä Wasabladet kertoo seuraavan 
pikku-uutisen:

”Gårdfarihandeln. Landshövdingen har berättigat parcelläg. Yrjö V. Siltala, backstugusit-
taren Evert Mäkelä och inhysingen Matti Istanmäki från Töysä samt parcellägaren Erik 
Alfred Fanthal från Korsholm att driva gårdfarihandel på landsbygden.”

Tuona ajankohtana isoisäni Matti on kuitenkin jo kuollut. Uutisen kieli on vanhaa, 
eikä sanoille ”inhysingen” ja ”gårdfarihandel” löydy suoria käännöksiä. Ilmeisesti kui-
tenkin kyse on ollut jonkinlaisesta vuokralaisesta ja luvasta tehdä tilatavarakauppaa, 
jonka luvan maaherra tuolloin on myöntänyt Matti Istanmäki-nimiselle henkilölle. 

Kyse voisi olla niiden Istanmäkien jälkeläisistä, jotka aikanaan myivät torpan 
Matin isälle. Yritin tutkia asiaa vielä lisää Töysän kirkonkirjoista. Ihmiset ovat niissä 
tiloittain, ja jos tilaa ei ole, eikä tietoa, millä tilalla henkilö on ollut vuokralaisena, on 
häntä vaikea löytää. Toistaiseksi en ole sieltä heitä löytänyt. 
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On siten mahdollista ja jopa todennäköistä, että Matti Istanmäkeä koskeneet uutiset 
vuoden 1910 alusta koskevatkin toista henkilöä, ja isoisäni Matti on tuolloin pysynyt 
Amerikassa. Silti tuntuu oudolta, että koskaan aiemmin ei mistään ole tullut vihjettä-
kään siitä, että olisi ollut olemassa toinenkin samanniminen henkilö. 

Tämän päätelmän jälkeen pitäisi päättää, pidänkö tämän sivujuonteen tässä se-
lonteossa vai en. Matin matkoissa on muutoinkin aika paljon sekavuutta. Toisaalta 
tämäkin on kiintoisa tarina. Taitaa olla niin, että tarina pysyy tässä. 

Matti Istanmäki lähti 26-vuotiaana 24.8.1910 Suomesta Hangon kautta Crystal Fallsiin 
Michiganiin Amerikkaan. Laiva Suomesta oli Polaris. Lähtöpäivä Englannista oli 3.9.1910, 
laivan nimi oli Megantic. Matkan hinta oli FIM 333. Englannin rekisteritiedoissa epäselvyyt-
tä, löytyneissä tiedoissa väärä syntymäaika ja sukupuoli, ja määrämaaksi merkitty Kanada. 
Passitietoja ei ole löytynyt.

Tämä on Matin kolmas matka Atlantin yli. Edellisen kerran hän lähti vain kaksi vuotta 
aikaisemmin vuoden 1908 syyskuussa. 

Ilmeisesti Matti on nyt vain käynyt kääntymässä Suomessa. Matin on pitänyt tulla 
Southamptoniin 20.7.1910, mutta hän on jäänyt pois laivasta jo Plymouthissa. Olisiko siel-
tä ollut paremmat yhteydet Suomeen? Tämän jälkeen hänen on ollut vielä matkustettava 
Helsinkiin ja Töysään. Hän lähtee takaisin Hangosta jo 24.8. 1910. Hän ei ole ehtinyt olla 
kotona kuukauttakaan kauneimpana kesäaikana. Miksi tehdä tällainen pikavisiitti vaikei-
den matkojen takaa? Yksi syy tällaiseen voisi olla passin vanhentuminen, mutta kun Matti 
lähti ensimmäiselle matkalleen jo 1904, passi olisi vanhentunut jo vuonna 1909. Matti 
on sitä paitsi uusinut passin passirekisterin mukaan jo vuonna 1908 viideksi vuodeksi. 

Alle kaksi vuotta on joka tapauksessa lyhyt aika oleskella valtameren toisella 
puolella, kun tarkoitus on tienata muutakin kuin matkarahat. Tämän lyhyen kotona 
käymisen syy jää arvoitukseksi. Matti on nopea käänteissään, eikä tätä matkustamisen 
vimmaa oikein pysty selittämään millään. 

Matkan hinta vastasi silloisessa rahassa Rahamuseon vertailulaskurin mukaan 
suomalaisen työmiehen 853 tunnin palkkaa eli noin 5 kk 1 viikon palkkaa.

Matti on saapunut perille Megantic-laivan matkustajatietojen mukaan 3.9.1910. 
Matkustajaluettelossa on kuitenkin hänen nimensä kohdalla väärät tiedot, ikä 30 v, 
sukupuoli nainen ja ammatti nurse eli hoitaja. Aluksi epäilin, että rekisterissä on 
virhe, eikä hän ollutkaan matkustanut. Nimi on kuitenkin aivan selvästi kirjoitettu 
laivan matkustajalistaan, joten virhe on tullut täydentävissä tiedoissa ehkä vääräl-
tä riviltä tai muuten virheellisesti, ja Matti on todella saapunut tuolloin Quebeciin 
Montrealiin.

Tämä vahvistuu USA:n Kanadan rajalla tehdyissä matkustajalistauksissa, joissa 
näkyy myös Matin isän nimi Walentin Istanmäki ja muutkin tiedot oikein. Ilmeisesti 
laiva on ensin rantautunut Kanadaan ja siitä jatkanut eteenpäin. Matin lopulliseksi 
kohteeksi on merkitty Amasa Michigan. 



– 56 –

Matkustajakortin mukaan S S Megantic on saapunut Quebecin satamaan 10.9.1910. 
Kortissa on Matin nimen, iän ja syntymäpaikan lisäksi muitakin tietoja. Ammatiltaan 
Matti on labr. eli laborer eli työläinen. Viimeinen pysyvä asuinpaikka on Amasa U.S. Matti 
on oleskellut listauksen mukaan USA:ssa 6 vuotta 1904 – 1910. Lähisukulaisekseen hän 
on ilmoittanut veljensä Kallen. Matin pituus on 5 jalkaa 8 tuumaa eli noin 172,7 cm. 
Rahaa hänellä on ollut mukanaan peräti 2100 dollaria, mikä tuntuu todella suurelta 
summalta, menomatkalla Amerikkaan. Voiko tämä rekisterimerkintä pitää paikkansa?

USA:n Kanadan rajanylitystilastojen kuvauksessa kerrotaan, että kokoelma sisäl-
tää kuvat luetteloista ja matkustajalistoista Kanadan rajan ylityksistä Yhdysvaltoihin 
St. Albans, Vermontin kautta vuosien 1895 ja 1954 väliltä. Matka Kanadaan oli yleensä 
halvempi kuin matkustaminen suoraan Yhdysvaltioihin. Ystävällisesti nykyasiakkaille 
kerrotaan myös, että jos ei ole löytynyt tietoa siitä, miten esi-isät tulivat Yhdysvaltoihin, 
voi olla että he tulivat Kanadan kautta. 

Tässä tapauksessa Matti on tullut Kanadan kautta Yhdysvaltoihin. Hänen matkansa 
hinta, 333 Suomen markkaa oli selvästi kalliimpi kuin Kallen edeltävä matka ja Hildan 
myöhempi matka. Matkustajakortin mukaan Matti matkusti kolmannessa luokassa, 
jota matkaajat yleensäkin käyttivät. Mahdollista myös olisi, että samaan hintaan kuului 
myös matka Michiganiin saakka, mikä voisi selittää hintaeron. 

Vielä yksi vähän hurjempi mielleyhtymä Matin matkasta syntyy. Olisiko Matti käynyt 
Suomessa hakemassa täällä tallessa olleet säästöt, aikomuksenaan jäädä Yhdysvaltoi-
hin kokonaan ja ostaa sieltä farmin? 

Hilta Istanmäki saa Housunkylään Töysään 2.6.1910 Brocktonissa päivätyn kortin 
M.Hilliltä:

”Kiitos kirjeestä ja anteeksi kun en ole ennen siitä tehny. Me voimme hyvin. Mitäs sule 
kuulu. Joko pijan tulet tänne kultalaan takasin. Voi hyvin
toivo M. Hill”

Taas Hilda Mariaa houkutellaan takaisin Amerikkaan. Sillä ei näytä olevan merkitystä, 
että hänellä on kaksi pientä lasta kotona huollettavana. Hilda kuitenkin pysyy Suo-
messa.

Kalle lähettää lokakuun 11 päivänä 1910 lyhyen kortin vaimolleen:

”Mrs H. Istanmäki
Töysä 
Waasan L Finland
Onnea Nimi päivällesi toivoo K.V.I.” 

Kalle on edelleen Amasassa. Hän saa Manulta ja Tyyneltä lokakuun 26 päivänä 1910 
päivätyn kortin Brocktonista. Lähettäjä oli Mr. E. Hanby 84 Tribon st Brockton Mass. 
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”Brocton Mass. Terve meiltä on pitkä aika kun olemme kuullu mitään teistä ja on meidänkin 
elämä niin paljon muuttunu että taas olemme kahden sillä meidän pieni lemmikkimme 
on meidän jättänny se on kuollu jo elokuun 15 ja siihen tuli kova vatsatauti me voimme 
muuten hyvin vaan työt ovat huonot taas vähän aikaan. Kirjota joskus sana pari se - - -
Terv Manu ja Tyyne"

Amerikassakaan ei kaikki mene aina hyvin. Lapsi voi kuolla ja työt olla huonot ainakin 
Brocktonissa vuonna 1910. 

Mr Matti Istamäki saa 12.10.1910 päivätyn kortin sisareltaan Hilda Katariinalta osoit-
teella Amasa BOX 72 Mich

”Waasa 12.10.10
Terve
Sain kirjeesi ja kortin joista kiitos. Pyydän että vastaasit sen kirjeen jonka olen lähettäny 
joku aika sitte Hyvästi taasen
Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa Hilda”

Tämänkin mukaan Matti on nyt Amasassa eikä Kanadassa.

Hilda Katariina on nyt siis edelleen Vaasassa. Ei ole tietoa, milloin hän on palannut 
Suomeen. Edellinen kortti häneltä on päivätty 11.3.1910 Vaasasta, sitä edellinen vuonna 
1909 New Yorkista.

Hanbyjen kortti Brocktonin kaupunginsairaala.
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Miksi Hilda Katariina on Vaasassa eikä Töysässä? Hän ei enää ehkä oikein mahdu 
Töysän torppaan, kun siellä asuvat nyt Kallen vanhemmat ja Hilda Maria-vaimo sekä hei-
dän kaksi lastaan. Osoitettaan Hilda ei nyt poikkeuksellisesti lähetä, mutta arvattavasti 
hän asuu sisarpuolensa Ida Leskisen luona. Idan ja sisarusten välit tuntuvat edelleen 
läheisiltä. Johannes-veljeltä ei kortteja näy tulleen, tai niitä ei ainakaan ole säilynyt. 

Kalle saa ystäviltään T ja M Hanbyltä Brocktonista 8.12. 1910 lähetetyn kortin osoitteella 
Box 72 Amasa Mich:

”Terve meiltä ja samalla kiitos kaunis siitä kortista ja kirjeestä jonka olemme saaneet - - - 
Manulla on ollu niin paljon hommaa. Kun on hommattu iltamia ja muuta lystiä. Kyllä 
se menee täällä aina samalla tavalla vaan työt ei ole oikeen hyvässä käynnissä tähän 
aikaan. Manu lupas pian kirjoittaa ja me mennään kuvaan pian niin sitten lähetämme 
teillenkin. Toivomme teillen terveyttä ja hyvin vointia toivoo
T ja M Hanby
- - - on kans jo tullu tänne takaisin”

Kortin ovat siis lähettäneet Tyyne ja Emanuel Hanby. Vuosiluku on hieman epäselvä, 
mutta näyttää siltä, että kortti on lähetetty vuonna 1910 vajaat kaksi kuukautta suru-
viestin sisältäneen kortin jälkeen. Kalle on tällä välillä kirjoittanut heille. Tämä kortti 
on korostetun reipas, Hanbyt näyttävät jo toipuneen lapsen menetyksestä, ja muuta 
puuhaa on löytynyt. Työt ovat olleet Manulla huonot jo pidempään.

Lassilan perhe Stockettista, Mont. lähettää joulukortin Kallelle Amasaan.

"Mr Kalle V. Istanmäki
Amasa Box 72 Mich
Hauskaa Joulua ja onnellista uutta Wuotta toivottaa perhe 
Lassilan Perhe"

Kalle saa ilmeisesti kirjeen sisällä Amasaan osoitetun kortin kotoa. Postimerkkiä, lei-
maa tai päivämäärää ei ole, mutta ajankohta sopii tähän vuoteen.

”Onnea uurelle vuorelle
toivoo J ja W Istanmäki”

Kortissa on nuori pariskunta. Nainen istuu penkillä ja mies nojaa hänen puoleensa. 
Kortin painettu teksti kuuluu: 

”Nyt on mun mielestäni
Jo ilo muuttunut. 
Kun kallein ystäväni 
On mulle suuttunut.” 
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Kortin lähettäjät J ja W Istanmäki ovat Kallen vanhemmat Johanna ja Walentin. Viittaako 
kortin teksti perheongelmiin, vai onko se vain sattumalta tuonsisältöinen?

Päiväämätön joulukortti Kallelta Hilda Marialle Töysään:

”Hauskaa Joulua toivon Hilda sulle – sun Kalle Valentiin.”

Miss Elvi Istanmäki saa Amasa Mich leimalla varustetun 8.12. päivätyn kortin osoitteella 
Töysä k.k. Waasan L. Finland

”Iloista Joulua Elville toivo Isä”

Vuosiluku on epäselvä, voi olla samaan aikaan lähetetty kuin edellinen Hildalle osoi-
tettu kortti. Voi myös olla vuodelta 1911. Vaikka Kalle viipyy Amerikassa, hän kuitenkin 
pitää ainakin korteilla yhteyttä vaimoon ja tyttäreen. 

1911

Hilda Katariina lähettää Vaasasta kortin Hilda Marialle Töysään.

”Waasa 1/10. 11 (Leima Nikolaistad 10.1.11)
Rouva Hilda Istamäki 
Tuuri kk
Hilda hyvä! Kiitos kirjeestänne. Ensiksi pyydän anteeksi kun tuli narratuksi teit vaikka 
en olisi sitä tahtonu mutta kun se kävi niin etten voinu sille mitään. En voi nyt enämpi 
jutella tästä. Vaan nyt on minulla varma että tulen keskiviikko illalla yö junas Muttei 
minua tarvii tulla hakemaan jonsei tahro Kai sielä kevarilta hevosen saa Nii jääköön 
nyt taas tämä taru tähän ja terve näkemiin asti 
Hilda”

Hildan virheen laatu on epäselvä, mutta kortista päätellen voisi olla, että hän oli luvan-
nut tulla käymään Töysässä, mutta matka oli jostakin syystä peruuntunut.

Matti on Vaasa-lehden mukaan tammikuussa 1911 Töysässä. Uutisen mukaan 15.1.1911 
pidettiin Töysän r.y. ”Kieltolailla” yhdistyksen vuosikokous, jossa muun muassa Matti 
Istanmäki lausui runon. 

”Töysän r.y. ”Kieltolailla” oli vuosikokous t.k.15 pnä Honkaniemellä. Kokous alettiin lau-
lulla ”On aate pyhä ja kallis”, jonka jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja M. Holkko avasi 
kokouksen huomauttaen raittiusriennoista viime kuluneena vuotena. - - - 
Kun seuran varsinaiset asiat oli keskusteltu, alettiin keskustella, mitenkä parhaiten saa-
taisiin hiihtourheilu edistymään seuran keskuudessa. Päätettiin toimia hiihtokilpailut, 
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kolmeen eri kertaan hiihdettävät ennen kuin jaetaan palkinnot. – Viimeksi suoritettiin 
ohjelmaa. Lennart Keisala luki kertomuksen, M. Istanmäki lausui runon, Eeti Holkko 
kertoi sadun, I. Keisala piti esitelmän ”rauhan aatteesta”. Mitään repäsevää ei yhdistyksen 
toiminta ole ollut, vaan sitä enempi on tehty sisäistä kasvatustyötä seuran keskuudessa.
Vaasa 17.1.1911

Ei ole tietoa, milloin Matti olisi tullut Suomeen. Mitään viitettä matkasta tänä aikana en 
ole rekistereistä löytänyt. Amerikkaan hän oli lähtenyt elokuussa 2010, joten jos matka 
pitäisi paikkansa, USA:ssa vietetty aika olisi jäänyt alle puolen vuoden pituiseksi. Toisaalta 
Matti on tehnyt ihan todistetustikin ainakin yhden pikamatkan Suomeen kesällä 1910. 
Lehtijuttu vaikuttaa uskottavalta, mutta epäilyttää, onko tämä mahdollista. Edellinen tieto 
Matista Amerikassa on, kun Hilda-sisar on lähettänyt hänelle kortin Amasaan 12.10.2010. 
Taitaa olla niin, että raittiusseuran runonlausuja on se toinen Matti Istanmäki, joka on 
ollut aikaisemmin viinatehdastakin hävittämässä. Harmillista, sillä raittiusaktiivi Matti 
olisi sopinut hyvin siihen kuvaan, jonka olen isoisästäni mielessäni rakentanut.

Torpparin tytär Hilda Istamäki (nimen kirjoitusasu passin mukaan) lähti 24-vuotiaana 5.4.1911 
Suomesta Hangon kautta New Yorkiin Amerikkaan. Laiva Suomesta oli Arcturus. Lähtöpäivä Eng-
lannista oli 15.4.1911, laiva oli Cedric, valtamerilinja White Star Line. Matkan hinta oli FIM 249. 

Matkan hinta 249 Suomen markkaa vastaa 978 € vuonna 2020.
Hilda on nyt toisen kerran matkalla Amerikkaan. Hän on ollut Suomessa vuoden 

1910 kesäkuusta lähtien eli vajaan vuoden verran. 
Hilda lähettää pian saavuttuaan huhtikuun 26 päivänä 1911 New Yorkista veljelleen 

Kallelle kortin Amasaan osoitteella Box 42.

”Weli Hyvä
Tervehdys täältä taasen Tällä laivalla minä tulin taasen 24 päivä pääsin tänne. Enkä viälä 
matkasta ole kerinny oikein virkoamaan kirjoitan pian matkasta enämpi. Tällä laivalla 
minä tulin ja Hilda Isoaho tuli minun kans Hyvästi ja terveisiä kaikille Töysäläisille. Hilda
1040 Lexington ave New York City”

Hilda Katariinan osoite on Upper East Side kaupunginosassa New Yorkissa. Osoitteessa 
on nyt talo, joka on rakennettu vuonna 1929, eli siinä talossa Hilda ei ole asunut.

Kesäkuun 3 päivänä 1911 Hilda Katariina lähettää jälleen kortin Kallelle Amasaan, 
tällä kertaa osoitteena on Box 35. 

”Smith Town 6-3-11
Kiitos viimmeisistä. Voin hyvin jota toivon sinullenki Aika täälä kuluu oikein sukkelaa. 
Toivon ettet mene viälä Suomeen. Se matkustus on sellaasta retua. Toivon sinulle hauskaa
Piirsi Hilda”
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Hilda Katariina asuu nyt Smithtownissa, joka on New Yorkin itäistä esikaupunkialuetta, 
Long Islandin pohjoispuolella. Tarkempaa osoitetta ei ole. Vuonna 1910 sen asukasluku 
oli noin 7000 asukasta, vuonna 2010 noin 118 000.

Kalle on ollut nyt kaksi ja puoli vuotta Amerikassa eikä ole vielä nähnyt parivuotiasta 
Einoa. Ilmeisesti kotiin lähtö on ollut ilmassa, mutta sisar on näköjään sitä mieltä, ettei 
vielä kannata mennä. Hänellä on hyvin muistissa parin kuukauden takainen matka. 

Istanmäet eivät yleensä valittele matkoista, jotka tehdään kolmannessa luokassa 
ja Järnefeltin ja muidenkin kuvausten mukaan heikoissa olosuhteissa. Vain Hildan 
parissa viimeisessä kortissa näkyy maininta matkan rasituksista. Siitä huolimatta 
hänkin tekee useamman matkan edestakaisin.

Matti Istanmäki on saanut Idahosta 29.5.1911 päivätyn kortin Amasaan Michiganiin 
osoitteella Box72. Kortissa ei lue mitään muuta kuin ”Matin talo”. Kortti on joulukortti, 
Christmas Greetings ja siinä on pieni kuva pensaiden takana olevista parista talosta, 
joista ei näy juuri muuta kuin katto. Kortin lähettäjää ei ole mainittu. Tästä päätellen 
Matti edelleen on Amasassa eikä Suomessa.

Lokakuun 16 päivänä Hilda Katariina lähettää Smithtownista kortin Hilda Marialle 
Suomeen osoitteella Tuuri kk. 

”Onnittelen nimipäiväsi johdosta H.I.
Terveisiä kaikille Kirjoitan pian kirjeen.”

Hildan kortti Kallelle 1911 S.S.Cedric.
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Matti Istanmäki on saanut joulukuun 7 päivänä 1911 Amasassa Michiganissa leimatun 
kortin Ontarioon Kanadaan. Kortti on osoitettu paikkaan, joka on kirjoitettu nimellä 
Cobold Ont. Canada. Kortin teksti:

”Oskar Lahti
Mag pee
Helena Mine
ont Canada 
Tämä kortti jäi vähä unhotukseen. Vaan anna anteeksi minä olen vähä hatara päine.”

Hildan kortti Kallelle City In-
vestment Building New York.
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Kortin sisältö on epäselvä. Olisiko sen lähettänyt Oskar Lahti vain ilmoittaakseen 
osoitteensa? Helen Mine niminen paikka löytyy Kanadasta melko läheltä Michiga-
nin rajaa. 

Tietoa ei ole siitä, milloin Matti on siirtynyt Kanadaan. Kanadassa ei ole Cobold 
nimistä paikkaa Google Earthin mukaan, mutta Cobalt löytyy sisämaasta, 750 km New 
Yorkista. On myös löytynyt kaksi tyhjää käyttämätöntä korttia, jonka kuvissa näkyy The 
Drummond Mine, Cobalt, Canada ja The O’Brien Mine Cobalt, Canada. Matti on ilmeisesti 
ollut työssä ainakin toisessa kuvien kaivoksista. 

Mr Matti Istanmäki on saanut 19.12.1911 leimatun kortin osoitteeseen Cobalt Ont 
Box 615 Canada:

Hilda Katariinan kortti Hildalle 
Töysään A Mother's Vigil Keh-
dossa lapsi, jonka päälle Hilda 

kirjoittanut: Eino.
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”Parhain joulu tervehdys minulta Sinulle
Toivoo Hilda”

Matti on nyt korteista päätellen ollut Kanadassa Cobaltissa ainakin joulukuusta 1911 
lähtien.

Matti on saanut Cobaltiin osoitteella Box 615 Ont Canada kolmannenkin kortin. 
Lähetysleima on epäselvä, mutta saattaa olla helmikuu 1912, paikka Houghton, Michi-
gan. Kortissa on kuva Hancockista, Mich.

”Täällä minä nyt taas saapastelen ja pakkanen on niin että paukkuu. En ole joutanut 
ennen lähettää mitään tietoa. Voi parhaiten 
toivoo Johan”

Michiganin kansalaisuusarkiston (Michigan Naturalization Record Index) hakemiston mu-
kaan Matti Istanmäki on kansalaisuusrekisterissä Michiganin osavaltion Iron piirikunnassa. 

Viimeisimmissä USA:n rekistereihin tekemissäni hauissa oli yllättäen tieto, että 
Matti on ollut myös USA:n kansalainen. Ajankohtaa tai muita lisätietoja ei ollut. 
Rekisteröitymisasiakirjaa ei tiedon yhteydessä ollut enkä ole sitä muutakaan kaut-
ta löytänyt. Näyttää, että Michiganin kansalaisuusrekisterit ovat piirikunnittain 
eri sivuilla, enkä ole alkuperäistä rekisteriä löytänyt, joten asia jää jonkin verran 
epämääräiseksi. 

Tieto on kyllä yllättävä. En usko, että kukaan on Suomessa edes tiennyt Matin USA:n 
kansalaisuudesta. Matti on tosin ollut tässä vaiheessa jo noin kuusi vuotta USA:ssa 
paria katkoa lukuunottamatta. Voisiko syy kansalaisuushakemukseen olla ollut hel-
pompi liikkuminen rajan yli Kanadaan ja takaisin? Vai olisiko hän todella tehnyt ha-
kemuksen sillä ajatuksella, että voisi jäädä Yhdysvaltoihin? Se selittäisi ehkä suuren 
rahasumman, joka Matilla oli mukanaan palatessaan pikaiselta Suomen käynniltään 
Yhdysvaltoihin vuonna 1910. 

Arviointia vaikeuttaa se, että tietoa kansalaisuuden hakemisen ajankohdasta ei 
ole löytynyt. 

Vuoronvaihtoa: Kalle palaa, Iida lähtee

1912

Yhdysvaltain Kanadan rajanylitystietojen mukaan Matti on tullut Cobaltista Yhdysvaltoihin 
21.2.1912. 
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Tällä kertaa Matilla on ollut rahaa 200 dollaria. Uutena tietona on, että hänellä on pieni 
arpi oikean silmän yli. Pituudeksi on nyt merkitty 5 jalkaa 9 tuumaa. Tällä kertaa hä-
nen kansallisuudekseen on merkitty Venäjä, Russia. Muutoin matkustajaluetteloissa 
suomalaisten kansallisuudeksi on yleensä nimetty Finland.

Cobaltissa oleskelu on näin ollen kestänyt vähintään noin kolme kuukautta. Läh-
dön ajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. 

Mr Matti Istanmäki saa 14.6.1912 Kööpenhaminassa leimatun kortin osoitteella 
Box 106 Amasa Mich America.

”Täällä se vijo nyt taas menee. Kauniit ilmat on ollu kovasti. Huomenna lähetään vanhaa 
maata kohti. Paljo terveisiä voi hyvin Toveris AH”

Matti on saanut useita kortteja tuttavilta, joiden nimistä tai taustoista ei ole tarkempaa 
tietoa. Tässä yksi niistä.

Kalle Istanmake (rekisterin kirjoitusasu) on UK:n ja Irlannin tulevien matkustajien rekis-
terin mukaan saapunut 18.4.1912 New Yorkista Liverpooliin. Laiva on Caronia, laivayhtiö 
Cunard.

Kalle palaa vihdoin Suomeen. Tämä on yksi muutamasta rekistereistä löytyneistä pa-
luumatkojen ajankohtaa koskevasta tiedosta, ja se tarkentaa hyvin Kallen toimintaa. 
Tätä ennen viimeinen tieto hänen oleskelustaan Amerikassa on ollut sisaren Hilda 
Katariinan 3.6.1911 Amasaan lähettämä kortti. 

Kalle on tähän mennessä ollut lyhyttä kotona käyntiä lukuun ottamatta Amerikassa 
vuodesta 1900 yhteensä noin 11 vuoden ajan eli lähes koko aikuisikänsä. Sopeutuminen 
Suomeen ja Töysään ei välttämättä ole helppoa. 

Heinäkuun 2 päivänä vuonna 1912 Hilda Katariina kirjoittaa veljelleen Matille kortin 
Amasaan Michiganiin, Box 106.

”Monet terveiset minulta. Olen täälä meren saaressa. Luulen että olen täälä tämän kesän. 
Kirjoita nyt jos sinulla on aikaa. Siskosi Hilda. Osote Shelter Island c/o A.Ward N.Y:.”

Shelter Island on pikkukaupunki, osa New Yorkia Long Islandin itäisessä päässä. 
Asukasluku vuonna 1910 oli noin 1000 asukasta. A.Ward on todennäköisesti Hildan 
työnantajan nimi, ja kysymyksessä voisi olla sama Annie Ward, joka oli jo vuonna 1910 
väestölaskennassa Hildan emäntä. Hilda on tässä välillä käynyt Suomessakin, mutta 
työnantaja on löytynyt uudelleen.  

Manchester vt:stä 1 päivänä I kuuta 1912 saapuu kortti miss Ida Pennalalle Tuuriin 
Waasan lääniin.
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”Manchester vt
1 p I k W 1912
Terve pitkästä aika no kuinkas se aika nyt mennä hurista täälä se mene aina yhtä vikkelä. 
Lämpimät terveiset sinullen ja onnellista ja Hauskaa nimipäivää.
Toivoo Hilda
Osotteeni H Is…ho 
Mrs E M Clark Cedron
Indien Queen Lane
Germantown Pa USA”

Päivämäärän merkintätapa on hiukan epäselvä, erilainen kuin tavallisesti, ja lähettä-
jän osoitekin on eri osavaltiossa. Vaikuttaa siltä, että tämän kortin lähettäjä on Hilda 
Isoaho, joka oli Hilda Katariinan matkaseuralainen ainakin yhdellä matkalla. 

Iida Pennala on Matin tuleva vaimo, joka on tähän saakka elänyt elämäänsä Töy-
sässä ja jonka Hilda Isoaho siis tuntee. Töysä on pieni paikka.

Mr Matti Istanmäki saa 16.10.1912 leimatun kortin Bisbeestä Arizonasta osoitteella Box 
106 Amasa Mich:

”Bisbee Ariz 
Terve rabbi sanoi muttian joopajoo
Täällä sitä nyt olla körötellään. Onpa elämä vähän suurempaa kuin Amazassa on suuri 
kaupunki ja paljon kauniita tyttöjä talolla kävin katsomassa niin pirusti iho kummaili 
ja elämä oli kuin taivaassa. No niin ei tarvitse myrkkyynsä kuolla täällä on mustaa val-
koista, suomalaista ja vaikka mitä ahaa työtä täällä tehdään 6si päivää viikossa ja pyhä 
levätään palkkaa maksetaan 4,00 taalaa päivässä ja siitä yli aina 5,00 taalaan asti se 
riippuu siitä kenen pää kestää enempi merivettä kuka on eniten kylmäverisin että kestää 
lämmitellä ja poorti on 30 taalaa ja 31 kuussa ja miestä ei saa pitää maan alla 8 tuntia 
enempää kerralla valtion laki sen määrää ja osa on vain 6 tunnin päivällä ja maini 
vaatteet ei maksa kun mitä kengät maksavat ehkä 21,5si taalaa. Työn sain minä ainakin 
ensi kysymällä ja lämpösen ei tarvitse kylmän kanssa tapella ja palkkaa lupasivat kohta 
4,00 päivässä. Niin jos haluat tänne tulla niin kyllä täällä veeperi lähtee ota ja kirjoita ja 
tule vasta kevät puolee kokoo nyt ensin kaikki michiganin kylmä selkääsi että se kestää 
vähän aikaa ennenkuin se sulaa sano terveisiä polakki tyttärillen
osoite Bx1684 Bisbee Ariz 
I. Olkkonen”

Matin kaverit lähettävät edelleen kortteja. Työolot Arizonassa on kortissa selvitetty melko 
tyhjentävästi. Tiedot olosuhteista ympäri Amerikan levisivät tehokkaasti. Kortissa mainit-
tu päiväpalkan yläraja 5 dollaria olisi Suomen Rahamuseon laskurin mukaan ollut Suo-
men rahassa 26,15 markkaa vuonna 1913 ja nykyeuroina 100,20 euroa. Ihan hyvä palkka!
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Matista on otettu myös sellaisia kuvia, joissa hän on arkiasuissa. Tietoa ei ole siitä, 
milloin ja missä kuvat on otettu. Kuvissa Matti on mies voimiensa päivinä. 

1913

Hilda Katariina lähettää Stamford Conn:sta veljelleen Matille 20.3.1913 Amasaan Box 
106 Mich pääsiäiskortin: 

”Iloa Onnea ja Rauhaa Pääsijäisenä
toivoo Hilda”

Matti ja tuntematon arkiasuissa.
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Kortin etupuolella pääsiäistipu piippu suussa kurkistaa munasta. Munaan Hilda on kir-
joittanut: ”Vanhan pojan mökki.” Matti on kavereidensa lukumäärästä ja korttien sisäl-
löstä päätellen viettänyt poikamiehen elämää, mutta Hilda saattaa vihjata myös Iidaan.

Heikki Tuokko ja Maija Tuokko ovat 7. kesäkuuta 1913 myyneet omistamastaan Tuokon perin-
nöksi otetusta kruununtorpasta No 32 torppari Kalle Valentininpoika Istanmäelle ja hänen 
vaimolleen Hilda Juhontyttärelle ikuiseksi, itsenäiseksi lohkotilaksi, heille 4. heinäkuuta 
1870 tehdyn kontrahdin mukaan kuuluneen samannimisen torpan tilukset 1900 markan 
kauppahinnasta, mikä heti maksetuksi kuitataan. 

Nyt torppa ja maat on vihdoin kokonaan omaksi lunastettu. Kalle on reilua vuotta ai-
kaisemmin tullut Amerikasta, joten rahat kauppaan on melko varmasti tienattu siellä. 
Kauppahinta 1900 markkaa on vuoden 2020 rahassa 7289 euroa. Työmiehen tuntipalk-

Mainari Matti.
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ka Suomessa vuonna 1913 oli Suomen rahamuseon laskurin mukaan 0,41 markkaa. 
Kauppahinta 1900 markkaa vastasi 4634 suomalaisen työtunnin palkkaa, eli noin 116 
40-tuntisen työviikon palkkaa, eli Suomessa ansaittuna noin kahden vuoden palkkoja 
bruttona. 1900 markkaa oli vuonna 1913 363,30 US dollaria. Jos päiväpalkka oli 4 dollaria, 
kyse oli noin 91 päivän palkasta eli 15 kuusipäiväisen työviikon palkasta USA:ssa. Todel-
lisuudessa summan ansaitsemiseen kuluisi enemmän aikaa, koska matkoista ja ruoasta 
ja asumisesta sekä muusta elämisestä on koko ajan maksettava. Vaikka huomioon ot-
taisi matkat ja elämisen kustannukset, näyttää Amerikassa tienaaminen kannattavalta. 

Torpan ostaminen itsenäiseksi tilaksi oli mahdollista, koska torppa oli alun perin 
valtion maille perustetun ja perinnöksi lunastetun Tuokon kruununtorpan torppa.

Palvelijatar Ida Maria Pennala lähti 23-vuotiaana 30.7.1913 Amasaan Mi Amerikkaan. Laiva 
Suomesta oli Arcturus. Lähtöpäivä Englannista oli 9.8.1913, laiva Englannista oli Mauretania, 
valtamerilinja Cunard Line. Matkan hinta FIM 389. Passi on tallella, ja sitä on näytetty leiman 
mukaan Hangon poliisilaitoksella 30.7.1913.

Heinäkuussa Iida Pennala vihdoin matkustaa Amerikkaan, Amasaan, missä Mattikin asui. 
Iidan matkan hinta FIM 389 vastaa vuoden 2020 rahassa 1492 €. Työmiehen tunti-

palkka oli tuolloin 0,41 mk joten matkan hinta vastasi noin 949 työtunnin eli noin 24 
40-tuntisen viikon eli noin 6 kuukauden palkkaa. On syytä epäillä, oliko Iida kotitilan 
ulkopuolella työssä ja saiko lainkaan palkkaa. Matkarahat on voinut toimittaa Ame-
rikassa oleva sukulainen tai Iidan tuleva aviomies Matti, tai Iida on voinut saada ne 

Hilda Katariinan kortti Matille. Vanhan pojan mökki.
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kotoaan. Matka on maksanut selvästi enemmän kuin muiden kulkevien matka. Mau-
retania oli vuodesta 1906 lähtien vuoteen 1911 suurin liikenteessä oleva valtamerialus. 
Sillä on voinut olla merkitystä matkan hintaan. Tai olisiko Matti kustantanut Iidalle 
matkan vähän kalliimmassa matkustusluokassa? 

Iida oli isoäitini, ja olen tuntenut hänet lapsesta asti. Hän ei ollut minun käsitykseni 
mukaan erityisen reipas ihminen, vaan pikemminkin arka ja surumielinen. On vaati-
nut aikamoista rohkeutta lähteä Amerikkaan yksin reilu vuosi Titanicin uppoamisen 
jälkeen. Olisiko hän lähtenyt matkaan, jos perillä ei olisi ollut tuttua vastaanottajaa? 
Matkakohde on ollut Matin tuolloinen asuinpaikka. On mahdollista, että hän on tullut 
Yhdysvaltoihin Matin luo, ja siellä on suunniteltu mentävän naimisiin. Toisaalta, mi-
tään tietoa heidän aikomuksistaan ei ole ollut, eikä heillä oikein ole ollut tilaisuutta 
seurusteluun Suomessa, kun Matti on ollut vuosia poissa.

Miss Eda Pennala saa 28.9.1913 leimatun kortin osoitteella Amasa Mich Box 144.

”Hyvää päivää Eda. Täälä minä nyt heilun ja meinaan mennä piknikkiin tänään ja onkin 
niin kaunis ilma. Hyvästi 
Toivo L.P. Terveiset
Lempi Pettersson 
Stambough Mich
c/o F.Fugitto ”

Lempi on kirjoittanut Iidan etunimen väärin. Olisiko hän vähän oudompi, vaikkapa 
matkalla Iidaan tutustunut matkatoveri. 

Miss Iida Pennala saa puutteellisella osoitteella, Amasa, ilman postileimoja, ilmei-
sesti kirjeen sisällä kortin.

”Kyllä isoäidin on ollut sua ikävä, kun ei enää koskaan tulla leuhkase katsomaankaa Mutta 
nyt minä puolestani tulin sinne sua katsomaan. Muista joskus kirjottaa tänne mäkeläänki.”

Kortti on valokuvakortti. Iidan isoäiti istuu keinutuolissa huivi päässä ja Raamattu 
polven päällä. Kortti löytyi Iidan kuva-albumista. Iidan isoäiti ei ole minulle tuttu. 
Paavolan isoäidistä hän joskus puhui, mutta siitä syntyi mielikuva hiukan pelottavas-
ta henkilöstä. Kuvakin on aika karu. Kortin sisältö on kyllä ystävällinen ja liikuttava 
pienen vitsin varjolla kirjoitettuna. 

Miss Iida Pennala saa osoitteella Amasa Box 126 Mich Wuorenmaa 26.8.1913 päivä-
tyn kortin Crystal Fallsista. 

”Hyvä Iida!
Tervehdys! Monet kiitokset kortistasi. Niin ettäkö sinäkin olet täälä Kaukolas. Näkisin 
sinut mielelläni vaan en pääse nyt käymään. Tule sinä tänne vain sitten kun otat paikan. 
Kyllä täälä on aina paikkoja Hyvästi ystäväs Lyyli.”
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Kortti löytyi Iidan kuva-albumista. Kuva on tumma eikä muutoinkaan anna kovin hou-
kuttelevaa kuvaa Crystal Fallsista. Paikka näyttää tuppukylältä, ja on tuskin silloista 
Töysän kirkonkylää kummempi. Ehkäpä se ei siksi olekaan kovin pelottavan näköinen.

Iida on todennäköisesti etsimässä paikkaa palvelijana, ja Lyyli kertoo, että Crystal 
Fallsissa on aina paikkoja. Iida on myöhemmin kertonut äidilleni, että hän oli keit-
tiötöissä keittäjän apulaisena. Päätyönä oli perunoiden kuoriminen, ja ne piti kuoria 
jollakin erityisellä tavalla. 

Miss Iida Pennala saa Crystal Fallsiin Box 23 Michigan 29.12.2013 päivätyn kortin 
Hilda Katariinalta:

”Onnellista uutta vuotta toivotan sinulle. Muista kirjoittaa joskus. Hilda K.”

Idan isoäidin kortti Idalle.
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Hilda Katariina siis tuntee tässä vaiheessa Iidan. Todennäköisesti samanikäiset tytöt Töy-
sästä tunsivat tai ainakin tiesivät toisensa, ja Amerikassa yhteyttä pidettiin vilkkaasti.

Iidan osoite on nyt Amasan sijasta Crystal Falls. Olisiko hän nyt sitten ”ottanut 
paikan” sieltä, niin kuin Lyyli esitti.

Hilda Katariina lähettää veljelleen Matille Amasaan Box 106 marraskuun 15 päivänä 
1913 ilmoituksen osoitteestaan. 

”Terveiset minulta
Osotteeni on
H. Istamäki
H.I. Lockwood
50 Elmwood Ave
So Norwalk Conn”

Hilda Katariinan osoite on jälleen muuttunut. Tällä kertaa hän asuu Connecticutin 
osavaltiossa Norwalkin kaupungissa. Siellä oli vuonna 1910 24 200 asukasta ja vuonna 
2010 86 500 asukasta, ja se kuuluu New Yorkin metropolialueeseen. 

Kiinteistönvälitystoimisto Redfinin sivuilla on osoitteessa 50 Elmwood Avenue 
South Norwalk Co sijaitsevan talon kuvaus:

Talo on rakennettu vuonna 1891. Se on yhden perheen talo, ja siinä on kuusi makuuhuo-
netta ja 3,5 kylpyhuonetta, huoneiden yhteismäärä 12. Siinä on kolme tulisijaa ja takka. 

Maisemakuva Crystal Fallsista: ”Bird’s eye view Crystal Falls, Mich.”
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Lämmitysmuoto on ”baseboard”. Pinta-ala on 2513 neliöjalkaa eli 373,19 neliömetriä. 
Rakennustyyli on viktoriaaninen. Talo on peruskorjattu vuonna 1977, ja sen kunto on 
erinomainen. Tontti on 21780 neliöjalkaa eli 2023 neliömetriä. Hinta-arvio on $697542. 
Talo on myyty viimeksi 13.8.2004 690 000 dollarilla.

Google Earthistä näkyy, että talossa on torneja ja kulmia ja se on osittain puiden pei-
tossa. Viktoriaaninen tyyli sopii kuvaan, vaikutelma on synkän kiehtova. 

Hilda on ilmeisesti H.I.Lockwoodin palveluksessa. Wikipedian mukaan Le Grand 
Lockwood (1820-1872) oli liikemies, pankkiiri ja rautatiepohatta New York Cityssä 
1800-luvun loppupuolella. Hän rakensi Lockwood-Mathews kartanon Norwalkiin. Lin-
nassa oli 66 huonetta ja se on nyt museona.

Le Grand eli ”Suuri” Lockwood on paria ikäpolvea vanhempi kuin Hilda. Ei varmaan 
ole liikaa olettaa, että hänen rakentamansa kartanon naapurustossa vuonna 1910 asuva 
H.I.Lockwood on tämän sukulainen, ehkäpä poika tai pojanpoika. Hilda on näköjään 
edennyt palvelusurallaan edelleen hienompiin paikkoihin. 

Hilda Katariinasta on olemassa yksi valokuva työasussa. Työpukuun kuuluu val-
koinen esiliina ja hilkka. Kuvassa ilmeisesti työnantajaperheen poika, ja kuva otettu 
heidän talonsa portilla. Ajankohdasta ei ole tietoa, mutta Hilda ei ole tässä kuvassa 
enää aivan nuori. 

Miss Ida Pennala saa 22.12.1913 South Norwalkissa lähtöleimatun kortin osoitteella 
Crystal Falls Box 39 Mich.

”Parhainta jouluiloa toivo Hilda”

Hildan työpaikka 50 Elmwood Avenue Norwalk. Lähde Google Street View Conn.
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Matin asuinpaikka Amasa ja Idan asuinpaikka Crystal Falls sijaitsevat Michiganissa 
noin 30 km päässä toisistaan.

Matin ja Iidan paluu

1914

Wihki-todistus:
Täten todistan, että Matti Istanmäki Töysästä ja Ida Pennala Töysästä tammikuun 19 p 1914 
vihittiin pyhän avioliittoon Crystal Fallsissa , Michigan USA, Jumalan ja maan lakien mukaan. 
Läsnä olivat seuraavat todistajat: Rhoda Hoikka; Eva Claudia Hoikka Vihki: JJHoikka, Pastori.

Vihkiminen tapahtuu Crystal Fallsissa. Crystal Fallsin avioliittorekisterissä Iidan am-
matiksi on merkitty housemaid eli kotiapulainen tai sisäkkö ja Matin ammatiksi miner 
eli kaivosmies. Molempien asuinpaikaksi on merkitty Crystal Falls, missä he tämän 
jälkeen asuvat.

Vihkimisen todistajina on vain pastorin kanssa samannimisiä henkilöitä, joten 
häät olivat ilmeisesti todella pienet. Crystal Fallsista on n 800 mailia linnuntietä Uuden 
Englannin paikkakunnille, jossa muut sisarukset asustivat, joten ei ole mikään ihme, 
etteivät he ole olleet läsnä häissä. Tietä pitkin matka on järvien vuoksi vielä paljon pi-
tempi, 1857 kilometriä. Välimatkalaskurin mukaan nykyisinkin matka kestäisi autolla 
noin 18 tuntia. 

Sisäkkö Hilda.
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Iida on ehtinyt olla Yhdysvalloissa vasta vajaat puoli vuotta, kun hän jo menee 
naimisiin. Tämä panee miettimään, että Matti ja Iida olisivat ainakin tapailleet jo ai-
kaisemmin. Esimerkiksi kihlautumisen ajankohdasta ei kuitenkaan ole mitään tietoa. 

Valokuvassa, jonka oletan olevan hääkuvan, Iida istuu ja Matti seisoo hänen taka-
naan. Molemmat ovat vakavia. Iida antaa juuri sellaisen vaikutelman, jollaisena muistan 
hänet. Hän istuu hiukan sivuttain. Hän on poissaolevan ja surumielisen näköinen. Matti 
katsoo suoraan kameraan. Iidan puku on musta yksinkertainen jakkupuku paksuhkoa 
kangasta. Myöhemmin löytyneessä toisessa kuvassa näkyy, että puvun koristeena on 
jakun kaula-aukon reunoissa pliseerattu kaitale. Matilla on viikset ja moitteeton puku 
ja solmio, niin kuin Amerikan kuvissa yleensäkin. Kuva on otettu valokuvaamossa, 
mutta kuvauspaikkaa ei kuvassa ole. 

Matin ja Iidan hääkuva 
1914.
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Hilda Katariina lähettää taas ilmoituksen osoitteenmuutoksesta, tällä kertaa Iidalle 
jo hänen uudella sukunimellään Crystal Fallsiin Michiganiin. 

South Norwalk 24.3.1914
”Mrs Iida Istanmäki
Crystal Falls
Box 39 Mich
Terveiset täältä. Kirjoitan pian enempi. Minä jätän tämän paikan huomenna. Tässä on 
nykyinen osoitteeni
Hilda Istamäki
1845 Madison ave
New York City”

Hilda on jälleen vaihtamassa asuinpaikkaa ja työpaikkaa, ja siirtyy nyt New Yorkin 
Harlemiin. Nykyisin tässä osoitteessa on vuonna 2004 rakennettu kerrostalo. 

Mrs Ida Istanmäki saa Amasasta kortin osoitteella Crystal Falls Box 39 Mich

”Amasa Mich 3 -7, 1914
Hyvä Iida,
Kiitos kortistasi jonka olen saanut joku aika sitten. Täälä menee hyvin taas tätä aikaa 
kun niin kauniisti sataa luntain. Kuinka sinulla hurisee. Sano tervesiä tutuille vaan ole 
ensi itse tervehritty. Voi parhaiten Toivoo Lempi Pelen”

Kortin päivämäärä on kirjoitettu sillä tyylillä, josta on vaikea sanoa, mikä on kuukausi 
ja mikä on kuukauden päivä. Tässä kortissa kuitenkin puhutaan lumisateesta, joten 
on ilmeisesti maaliskuu, ja Iida on yhä Crystal Fallsissa..

Matti Istumaki (rekisterin sanamuoto) on UK:n saapuvien matkustajien rekisterin mukaan 
saapunut New Yorkista Liverpooliin 7.8.1914. Laivan nimi Carmania. 

Tämä on yksi harvoista paluumatkatiedoista, joita rekistereistä on löytynyt. Matti on 
siis lähtenyt Suomea kohti elokuussa 1914, hiukan yli puoli vuotta häiden jälkeen. Miksi 
hän on niin tehnyt? Siitä kertovat seuraavat kortit ja tapahtumat. 

Iida saa Matilta Liverpoolissa 7/8 1914 päivätyn kortin osoitteella Töysän pysäkki 
Waasan L Suomi Finland

”Terve terve nyt Ida
Minä ole tulos sinne Suomehe ja nyt minä en tiärä mikä täälä tulee pääsenkö minä 
tulemaan vai pitääkö pyörtää takaasi Tuntuu vähä kauhialta - - -
Älä sen tähäre vaivaa ittiäs Jos - - -
Matti Istanmäki”
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Kortti: Queens Memorial, Liverpool
Kortin lyijykynäteksti on reunoilta nuhjaantunut ja harmaantunut niin, että kaikista 
sanoista ei saa selvää. 

Kalle saa Matilta päivää myöhemmin päivätyn kortin Töysään. 

”Liverpool 8/8 1914
Hyvä veli nyt minun on pakko pyörtää täältä Amerikkaha ei auta mikään muu keino 
hyvästi veli ja kaiki 
Matti Istanmäki”

Kortti: Old houses, Holborn

Matti Istanmaki lähti Englannin rekisteritietojen mukaan 30-vuotiaana Liverpoolista mää-
räsatamana Ellis Island, New York. Asuinpaikka Crystal Falls, Mich. New Yorkin matkustaja-
listojen mukaan Matti saapui New Yorkiin 17.8.1914. Laivan nimi Laconia. 

Matin on ollut tehtävä päätös. Hän kääntyy takaisin. 
Mitä tapahtui? Miksi Matti lähti ja miksi hän joutui kääntymään takaisin? 
Ensimmäinen maailmansota lähti käyntiin ketjureaktiona Itävallan kruunun-

prinssin Frans Ferdinandin ja hänen vaimonsa Sophien murhasta 28. kesäkuuta 1914 
Sarajevossa. Matti osui matkustamaan juuri silloin, kun Euroopan maat vuoron perään 

Matin kortti Iidalle 1914.
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julistivat toisilleen sodan. Saksa julisti sodan Ranskaa vastaan 3.8.1914 ja Britannia ju-
listi sodan Saksalle 4.8.1914.  Matti kirjoittaa 7.8. vaimolleen, että ei tiedä pääseekö hän 
tulemaan vai pitääkö pyörtää takaisin Amerikkaan. 

Rekistereistä ei löydy tietoa siitä, milloin Iida on tullut Suomeen, mutta sen on täy-
tynyt tapahtua maaliskuun ja elokuun välillä vuonna 1914. Viimeinen hänelle Crystal 
Fallsiin osoitetun kortin päiväys on 7.3. 

Kotona Housunkylässä on väki saanut olla sydän syrjällään maailman uutisten ta-
kia. Vaasa-lehti otsikoi 6. elokuuta: ”Sota nielee koko Euroopan. Uhkarohkea Saksa saa 
uusia vihollisia. Kahdeksan valtakuntaa jo sodassa: Itävalta-Unkari, Serbia, Montenegro, 
Saksa, Venäjä, Ranska, Belgia ja Englanti.”

Iida saa muutama päivä myöhemmin Matin kortista tiedon, että hän on kääntynyt 
takaisin. Iida joutuu pelkäämään Matin puolesta. Kun muistan Iidan itkun vuosikym-
meniä myöhemmin sodassa kaatuneen poikansa vuoksi, voin hyvin kuvitella hänen 
itkeneen huolesta tuoreena aviovaimona tuon kortin saadessaan. Kortin nuhjuisuus-
kin voi saada tästä selityksen.  

Tietoa siitä, milloin ja miten Matti lopulta pääsi kotiin, ei ole. Siitä matkasta ei ole 
löytynyt rekisteritietoa.

Matti ja Iida Istanmäen poika Arvo syntyy 17.12.1914 Töysässä. 

Tässä on ilmeinen syy siihen, että Iida lähtee niin nopeasti Suomeen. Iida on tul-
lut raskaaksi melkein heti häiden jälkeen, ja esikoinen syntyy jouluksi 2014. Mutta 
olisiko Iida halunnut jäädä? Hän on joskus äidilleni kertonut, että piti pahana 
sitä, että hänet lähetettiin yksin Suomeen ja Töysään. Arvo on ollut pienenä myös 
hyvin sairaana. 

Kalle on ryhtynyt Amerikasta tultuaan rakentamaan uutta taloa, joka valmistuu peri-
mätiedon ja verotustietojen mukaan vuonna 1914. Talossa on nyt tupa ja keittiö tuvan 
yhteydessä, kaksi makuuhuonetta alhaalla ja yksi yläkerrassa. Tiiviisti silti asutaan. 
Talossa asuvat nyt Kallen vanhemmat Walentin ja Johanna, Kalle ja Hilda ja heidän 
lapsensa Elvi ja Eino, sekä loppuvuoden 1914 ja seuraavana vuonna Iida ja vauva Arvo, 
ja jossakin vaiheessa Amerikasta tultuaan myös Matti. 

Housunkylän talon edessä seisovat valokuvassa Valentin ja Johanna, Kalle ja Hilda 
ja lapset Elvi ja Eino. Lapset ovat kuvassa sen verran isoja, että kuva on todennäköisesti 
otettu vasta pari kolme vuotta talon valmistumisen jälkeen.

Vanhan torpan kohtalosta ei ole tietoa. Todennäköisesti se purettiin. Osaa hirsistä 
ja kivijalasta saatettiin käyttää uuden talon rakennusaineena. Jäljellä on vain kivirau-
nio aittojen takana.
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1915

Reilu vuosi paluunsa jälkeen 28.12.1915 Matti ja Iida ovat yhdessä Alavudella allekirjoit-
tamassa kauppakirjaa, jolla he ostavat Rantalan talon ja Mäki nimisen lisäpalstan. Panen 
merkille, että molemmat puolisot ovat tasavertaisesti kauppakirjan allekirjoittajina.

”Kauppakirja
Tämän kauppakirjan kautta myymme me alakirjoittaneet omistamamme 1/36 osa 
manttaalia Rantala nimisen osuuden Hemmingin perintötaloa N:o 12 Alavuden pitäjän 
Rantatöysän kylässä tälle Matti Valentiininp Istanmäelle ja hänen vaimolleen Iida Kus-
taantyttärelle välillämme sovitulla 7500 markan kauppahinnalla, joka heti maksetuksi 
kuitataan. Ostajat saavat talon heti vastaan otettavaksi ruiskylvöineen sekä samaan 
kauppaan ja hintaan kuuluu myöskin talossa olevat halot, joita kuitenkin myyjät ovat 
oikeutetut käyttämään ensi toukokuun 1 päivään ja samaan päivään myöskin asumaan 
talossa. Riihityökalut, rauta-anturareki, tuvan pöytä, arkkupenkit, ylisänkyrati, Kätkän 
luhdalla oleva äes, reki ja kakulat sisältyvät myöskin samaan kauppaan.”

Myyjinä ovat Kustaa Rantala eli Rantaaho ja vaimo Otiilia. Todistajina ovat Matti Viitala 
ja Matti Saari.

Housunkylän talo ja sen asukkaat Valentin ja Johanna, Kalle ja Hilda ja lapset Elvi ja Eino.
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Matti ja Iida ovat ostaneet samana päivänä samoilta myyjiltä myös Mäki-nimisen 
palstatilan Alavuden pitäjän Rantatöysän kylästä, 1000 markan kauppahinnalla. 

Kauppahinnat, yhteensä 8500 markkaa vastaavat vuoden 2020 rahassa 29 389,93 €. 
Kun työmiehen tuntipalkka tuolloin Suomessa oli 0,66 mk, vastasi kauppahinta 12 878 
työtunnin suomalaisia ansioita eli noin 268 48-tuntisen työviikon eli reilun viiden 
vuoden palkkaa Suomessa. Tämä tuntuu kohtalaisen korkealta hinnalta.

Matin ystävä kertoi kortissaan 4 tai jopa 5 dollarin päiväpalkasta Arizonassa. Se on 
varmaan vähän yläkanttiin, mutta jos oletetaan, että Matti sai USA:ssa palkkaa 4 dolla-
ria päivässä, vastasi 1316 dollarin kauppahinta 329 työpäivän eli noin vuoden palkkaa 
USA:ssa. Jos palkka oli 3,5 dollaria, kauppahinta vastasi 376 päivän ja noin 62 viikon tai 
noin 14 kuukauden palkkaa. Tätä taustaa vasten arvioitaessa reissaaminen on ollut 
kannattavaa. Matkat ja eläminen paikan päällä on silti myös ollut maksettavana, ja 
niihin on hyvin voinut mennä puolet tienesteistä.

Kirjoitettuani juuri edellä olevan palkkavertailun luen yhtenä aamuna Helsingin 
Sanomista thaimaalaisten marjanpoimijoiden haastattelun. 

Viime vuonna Athitaya Jom Srisamsor osti miehensä KWan Srisookin kanssa tilalleen 
traktorin. He halusivat kehittää maatilaansa, ja traktorilla riisipeltojen muokkaus on 
käsityötä tehokkaampaa. Täksi vuodeksi peltoalaa onkin tullut saroittain lisää, mutta 
moderni maatalouskone toi mukanaan myös ison velan. Pariskunta uskalsi ottaa lai-
nan, sillä heillä oli selvä suunnitelma velan takaisinmaksuun. Lainaa on nyt yli 100 000 
Thaimaan bahtia eli yli 3000 euroa.

Suunnitelma oli Suomi, hyväksi jo kahtena vuonna todettu. 
Kun Suomessa poimii paljon marjoja, saa paljon rahaa. ”Se on ollut meille kuin unel-

mien toteutuminen”, Jom sanoo. Jos vuosi olisi ollut edellisten kaltainen, Jom ja Kwan 
kylväisivät nyt pelloillaan riisiä rennosti syksyn sadonkorjuuta varten.

Jom ja Kwan tienasivat ensimmäisellä Suomen-matkallaan yhteensä 130 000 Thai-
maan bahtia eli melkein neljätuhatta euroa kulujen jälkeen. He työskentelivät Suomessa 
ollessaan 65 päivää. Palkka on suomalaisella mittapuulla hyvin pieni: noin 1200 bahtia 
eli hieman yli 30 euroa päivässä. ”Meille se on erittäin hyvä palkka. Kun työskentelemme 
Thaimaassa, saamme päivässä noin 300 bahtia”, Jom sanoo.

Se on alle kymmenen euroa. Summa on thaimaalaisen virallinen minimipalkka, ja 
jotakuinkin sen verran tienaa riisinviljelijä. ”Emme voi Thaimaassa mitenkään ansaita 
niin paljon kuin Suomessa.” (HS 8.7.2020)

Asetelma on näiden thaimaalaisten kohdalla nyt pitkälti samanlainen kuin suomalais-
ten tilanne Amerikassa yli sata vuotta sitten. Palkkaerot houkuttelivat ja houkuttelevat 
töihin vieraaseen maahan.

Maailma ei ole sadassa vuodessa paljoa muuttunut. Yhdysvalloissa suomalaiset ja 
muut siirtolaiset tekivät töitä kaivoksissa ja palvelijoina. Suomalaiset siirtolaiset luet-
tiin yleensä ”laborers”, kovantyöntekijäin luokkaan (Järnefelt s. 34).  Kautta maailman 
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siirtolaiset ja ulkomaalaiset tekevät edelleen pääosin raskaita ja matalapalkkaisia töi-
tä, joiden tekijöiksi ei riitä kanta-asukkaita. Suomessakaan kaikki ei aina mene yhtä 
hyvin kuin lehtijutussa kerrottiin, esimerkiksi juuri marjanpoimijoita on majoitettu 
heikoissa olosuhteissa, ja työsopimuksissa ja palkkauksessa on ollut puutteita. 

Amerikkaan oli helppo päästä 1900-luvun alussa. Työväkeä tarvittiin, se tiedos-
tettiin, ja järjestelmä oli sen mukainen. Kuka tahansa terve (tai terveen näköinen) 
ihminen pääsi maahan, jos hänellä oli hiukan rahaa ensi vaiheen oleskeluun. Vuoden 
1895 siirtolaistilasto osoittaa, että ainoastaan 2 suomalaista siirtolaista palautettiin 
Yhdysvaltain satamista, toinen köyhänä ja toinen kontrahtityömiehenä (Järnefelt s. 
36). Järjestelmä oli yksinkertainen, eikä se vienyt liikaa aikaa. Toki riski oli siirtolaisen, 
ja terveystarkastuksen ennakoiva toteutus oli siirtynyt pitkälti laivayhtiöille, koska 
heidän piti kuljettaa käännytetyt takaisin lähtöpaikkaansa.

Suomessa on työlupajärjestelmä voimassa niillä aloilla, joilla työvoimaa ei Suo-
mesta ole saatavana. Työntekijöiden oleskelulupaprosessi on monivaiheinen, ja oles-
kelulupahakemukseen on lain mukaan tehtävä päätös neljän kuukauden kuluessa. 
Tämänkin määräajan toteuttamisessa on ollut ongelmia. Voisi sanoa, että järjestelmän 
tehokkuudessa olisi nyky-Suomessa jotakin opittavaa noista ajoista Yhdysvalloissa.

1916

Matti, Iida ja Arvo ovat muuttaneet kirkonkirjojen mukaan Alavudelle 29.1.1916.

Matti saa 15.3.1916 sisarenpojaltaan Alfred Leskiseltä Helsingistä seuraavan kortin: 

”Talokas Hra Matti Istanmäki Alavus as. Rantatöysä
Terve mieheen! No miltäs vierailla paikoilla olo tuntuu. Arvo kirjotti sulla olevan jo 
hevosen – ja että sinä muuten olet tyytyväinen kauppoihisi. Ja hätäkös silloin ajella 
rankoja ja loilottaa. – Kyllä minä tulen kesällä heinään ja voinhan minä muutakin teh-
dä ajaa vaikka sontaa! – Talvi täällä on ollut koko kylmälainen näin Helsingin oloihin 
nähden. Aika täällä menee pois tiehensä eikä enää palaa takaisin. – Kello on jo saanut 
”pookstavet” lappioonsa.
Voikaa nyt mainiosti siellä uudessa kotona! Terveisiä teille kaikille
Monin terveisin Alfred”

Talon ostosta on syytäkin onnitella. Tilan nimi on Rantala. Se sijaitsee Alavuden Rantatöy-
sässä, Rantatöysänjärven itärannalla. Talo on korkealla mäellä, ja sen alapuolella pellot 
laskeutuvat kohti järvenrantaa. Näköala on upea, ja ilta-aurinko lämmittää pitkään ja 
laskee illalla järven taakse. Talo on puolitoistakerroksinen hirsitalo, jossa on iso tupa, suuri 
kiviuuni ja takka, kamari ja pikku tupa. Yläkerran tiloja ei ole tehty valmiiksi eikä niissä 
ole lattiaa. Kartanolla on ainakin kärryliiveri ja jonkinlainen lato, jota nykyisin ei enää ole. 
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Pienempi aitta ja navetta on valokuvasta päätellen rakennettu vähitellen myöhemmin. 
Tilalla on runsas kolme hehtaaria peltoa ja lisäksi ulkopalsta Kätkänjoella. Metsääkin on.

Paikka on unelmapaikka torpan pojalle ja tyttärelle, varmaankin juuri sellainen, 
mitä he ovat lähteneet Amerikan kautta hakemaan. Matti ja Iida voivat nyt Arvo-poi-
kansa kanssa ryhtyä elämään uudessa kodissaan ja tekemään tilan töitä. 

1917

Miss Elvi Istanmäki saa New Yorkista 24.9.1917 leimatun kortin osoitteella Tuuri Töysä 
kk Waasa L Finland.

”Dear Elvi
Monen monet kiitokset kirjeesi edestä jonka sain ilokseni vastaan ottaa. Ehkä olet jo 
koulus Toivon että sinulla on sielä paljon hauskaa.
Hilda täti”

Hilda Katariina on edelleen USA:ssa ja elää naimattomana. Hilda käyttää itsestään ku-
vausta ”täti”, ja kastetodistuksen mukaan hän onkin Elvin oikea kummitäti. Tädiksi 
häntä sanottiin tämän jälkeen elämänsä loppuun asti suvun piirissä. Hän oli monella 
tavalla myöhemmin mukana veljiensä ja heidän lastensa elämässä. 

1918

Matille ja Iidalle syntyy toinen poika Rantatöysässä 15.10.1918. Poika saa nimekseen Armas.
Isäni Armas saa jo syntyä uuteen kotiin.

1921

Matille ja Iidalle syntyy kolmas poika Rantatöysässä 3.5.1921. Poika saa nimekseen Uuno. 

Matin ja Iidan elämästä ei ole tältä ajalta mitään erityisiä tietoja. Elämä on ollut 
arvatenkin tasaista pienen tilan viljelyä ja eläinten hoitamista. Kun perheessä on 
isä, äiti ja kolme poikaa ja se asuu omaa tilaa ja taloa, sillä on periaatteessa kaikki 
hyvin. 

Töysän kirkonkirjojen mukaan Töysään on muuttanut kivenhakkaaja Juho Iisakinpoika 
Suuriniemi Seinäjoelta v. 1921. 
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Juho Suuriniemen muutto Töysään on arvoitus. Hän on lähtenyt Amerikkaan vuonna 
1905 Seinäjoelta. Tietoa ei ole, oliko se hänen ensimmäinen matkansa tai kävikö hän 
välillä Suomessa. Hänestä eivät Istanmäen suvun postikortit kerro mitään. Hän ja Hil-
da menevät naimisiin vasta vuonna 1925. Töysään muuttaminen voi olla yhteydessä 
parin seurustelemiseen tai kihlautumiseen. 

1924

Hilda Katariina on lähettänyt Iidalle Rantatöysään kirjeen vuonna 1924.

”Fort Myers F:la (Florida)
Tammikuu 18 1924
Ida Hyvä
Lämmin tervehdys meiltä sinulle ja koko perheelles. Tuhat kiitosta kirjeesi edestä jonka sain 
ilokseni vastaan ottaa, vaan toiseksi oli ikäviä uutisia kirjeesäs joista olen kovin surullinen 
ja säälin kohtaloanne. En minä kumminkaa vielä osaa uskoa että Matin sairaus on kuole-
maksi. Toivotaan nyt kuitenki että hän paranee. Niin olihan se hirveä kuolema sillä Marilla. 
Onhan se hyvä että heirän lapset on kaikki aikuisia ettei se ole niin vaikiaa jälkeen jäävälle.

Minä olen tää Floridas niin kun kirjoitin jo Matin kirjeesen. Paiskin täälä töitä. Eihän 
minun työn tevos ole juuri mitään kostunut mutta aina joskus teen kun niin passaa. Kun 
meillä ei ole erikoista kortteeria aikomus on vielä joskus tulla Suomeen. Täälä Floridas 
on kaunis kesä koko talvi ja oikeen sanoen aina ei täälä tarvii kylmää kärsiä. New Yorkis 
on kokolailla kylmä kaveri on sielä.

Vai on Uunokin jo koulus. Onko Uuno vielä niin ujo. Arvo ja Armas onki jo suuria 
miehiä. Terveisiä pojille. Minä kirjoitin samaan kirjeesen Matille. Tässä lähetän sinulle 
10 tollaria. Toivon että tulee kunnolla perille. Kirjoita entisellä osotteella sinne New 
Yorkiin. Jani lähettää ne sieltä minulle. En minä viitsi tänne antaa osotetta sillä minä 
en ole täälä kauvan. En osaa nyt muuta kun toivon että kaikki menisi hyvä ikävyys ja 
vastahakoisuus jäisi pois kohraltas. Siis vointia parhainta kaikille teille yhteisest.
Piirsi Hilda
osote
Hilda Suuriniemi
15 West 126 str
New York U.S.A”

Tämän kirjeen on Iida huolella säilyttänyt. Onnen aika Rantatöysässä on ohi. Matti 
on sairastunut, ja Iida on kirjoittanut huolissaan ja suruissaan Hildalle. Hilda ei vielä 
usko taudin koituvan kuolemaksi.
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Hilda jotenkin sekoittaa kortissa poikien iät ja nimet. Uuno on kyllä nuorin pojista, 
mutta vuonna 1924 vasta kolmivuotias eikä voi olla koulussa. Armas on 6-vuotias ja 
Arvo 10-vuotias, ja ainakin Arvo on kouluiässä. 

Hilda Katariina käyttää jo nimeä Hilda Suuriniemi tässä tammikuussa 1924 kirjoi-
tetussa kirjeessä, vaikka hänet on vihitty Juhon kanssa vasta vuonna 1925. Se vaikuttaa 
vähän oudolta, eikä syy selviä. Kirjeen ja avioliiton päivämäärät kuitenkin ovat selkeät 
ja kiistattomat.

Kirjeessä mainitussa New Yorkin osoitteessa on nykyisin vuonna 1924 rakennettu 
suurehko talo, joka Google Earthista päätellen näyttäisi olevan kirkko, Pilgrim Cathedral 
of Harlem. Kirkko on avattu tähän paikkaan vuonna 1996. 

Viimeisiä matkoja

Kalle Istamäki (matkustajarekisterin kirjoitusasu) lähti 43-vuotiaana 19.1.1924 Hangon 
kautta Halifaxiin, määrämaana Kanada. Laiva oli Arcturus. Lähtöpäivä Englannista oli 
26.1.1924, laiva Englannista oli Doric, valtamerilinja White Star Line. Matkan hinta oli 3900 
SMK. Passitietoa tai välietappitietoa ei löytynyt. 

Kalle repäisee vanhoilla päivillään samalla tavalla kuin isänsä. Hän lähtee 43-vuotiaana 
perheellisenä kahden lapsen isänä ja talollisena vielä kerran valtameren yli.

Häntä eivät estäneet lähtemästä perhe eikä veljen sairaus. Miksi hän lähti? Oliko 
hänellä velkoja, ja piti hankkia rahaa? Talo oli valmistunut jo vuonna 1914, joten sen 
ei enää luulisi rasittaneen taloutta. Pitikö rakentaa navetta? Vai vetikö veri vielä kerran 
”kultalaan”? 

Hiukan valaisua saa Kallen maahantuloa varten täyttämästä kortista, jollaista ei 
aiemmilla matkoilla ole täytetty. Kortissa Kalle kertoo olevansa ”farmer”, maanviljeli-
jä, ja aikovansa toimia maanviljelijänä. Kanadaan tulon tavoitteena on ”farm and ot-
her work”. Matilla on rahaa mukanaan 50 dollaria. Hän on tulossa Ontariossa asuvan 
ystävänsä Matti Alamutkan luo. Kalle on itse täyttänyt lomakkeen ja siinä on hänen 
allekirjoituksensa.

Kovin paljoa lomakkeesta ei voi päätellä. Pahimmassa tapauksessa voisi ajatella, 
että Kalle aikoi hankkia tilan Kanadasta ja jäädä sinne. Luultavammin Kalle on kuiten-
kin vain kirjoittanut jotakin sellaista, jonka on ajatellut tyydyttävän maahantulovi-
ranomaisia. Kallistun sille kannalle, että matka on ollut Kallelle rahanhankintareissu, 
ehkä vähän nostalgisin vivahtein. 

Hiukan vihjettä Kallen rahantarpeesta voi saada siitä, että kiinteistöverotustietojen 
mukaan tilalla on vuonna 1920 ja vuonna 1930 valmistuneet talousrakennukset. Ky-
symyksessä lienevät pihapiirin navetta ja lato, pihapiirin aittoja ei ilmeisesti veroteta. 
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Lato kylläkin on myöhemmältä ajalta. Niihin on mennyt rahaa, vaikka ne olisi tehty 
omalla työllä omista puista. 

Kortteja ei tämän matkan ajalta ole säilynyt. Ei ole tietoa siitä, milloin Kalle tuli 
takaisin. Vuonna 1938 hän on kuitenkin ostanut lisämaata tilaansa. 

Millainen ihminen Kalle Valentin Istanmäki oli? Hän on matkaajasisaruksista 
minulle tuntemattomin. Hän lähti maailmalle varsin nuorena, hankki itselleen tilan, 
perusti perheen ja rakensi talon. Monissa kuvissa hän on huolitellussa asussa suurine 
viiksineen, ja voisi kuvitella hänessä olleen hiukan hurmurin vikaa. Hän viipyi aika 
pitkään poissa kotoa, vaikka vaimo oli raskaana ja perheenlisäystä tuli, ja korteistakin 
jo näkyy hiukan kireyttä puolisoiden välillä. Toisaalta hän muistaa kaksivuotiasta ty-
tärtään hellällä kortilla. 

Kylällä puhuttiin, että hän oli sellainen hieno mies, laittoi kravatin kaulaan joka 
pyhä niin kauan kuin itse sai sen laitetuksi, ja pyhitti lepopäivän, eikä silloin pitänyt 
tehdä töitä. Ilmeisestikään hän ei ollut luonteeltaan ihan samanlainen työn orja kuin 
veljensä Matti. Silti hän huolsi ja laajensi tilaansa vielä 1930-luvulla. Vanhemmalla iäl-
lä hän istuskeli keinutuolissa ylisängyn edessä tuvassa, kun kylän pikkupojat tulivat 
sisälle lämmittelemään. 

Kallen maahantulolo-
make.
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Kallessa on kiehtovaa se matkustamisen into, halu tai pakko, joka sai hänet vielä 
keski-iässäkin lähtemään vaivalloiselle matkalle Atlantin taakse.  Mutta syyt siihen 
jäävät salaisuudeksi, johon en vastausta saa. 

1925

Hilda Katariina Istanmäki ja Juho Suuriniemi vihittiin New Yorkin avioliittorekisterin yh-
teenvetotietojen mukaan Manhattanilla New Yorkissa 12.5.1925. 

Myös New Yorkin avioliittolupaluetteloissa näkyy molempien nimi, hääpäivä 12.5.1925. 
Varsinaisen avioliittorekisterin kuvaa ei rekistereistä ole saatavilla.

Töysän kirkonkirjojen mukaan Hilda ja Juho olisi vihitty vasta vuonna 1929, mutta 
se on selvästikin virheellinen tieto.

Hildan ja Juhon hääkuva.



– 87 –

John Suurniemi ja vaimo Hilda saapuivat UK:n ja Irlannin saapuvien matkustajien rekisterin 
mukaan New Yorkista Southamptoniin 19.6.1925. 

Tämä varsin myöhään löytämäni tieto vahvistaa aikaisemmat arveluni Hildan ja Juhon 
matkoista. Hilda ja Juho saapuvat Suomeen yhdessä pian häiden jälkeen. 

Iidan albumissa on valokuva, joka on ilmeisesti otettu tämän vierailun aikana. Ku-
vassa Iida ja Hilda istuvat veneessä Rantatöysänjärvellä Iidan poikien kanssa. Jos kuva 
on otettu kesällä 1925, olisi nuorin poika Uuno nelivuotias, ja se on kuvasta päätellen 
hyvin mahdollista. Hilda pitsikauluksessaan näyttää amerikkalaiselta hienolta nai-
selta, Iida taas maalaisemmalta ruutupuserossaan. Pojat ovat pyhävaatteissa, Arvolla 
ja Armaalla on peräti kravatit kaulassa, mikä varmasti poikkeaa merkittävästi heidän 
tavallisesta veneilyasustaan. 

Hilda, Iida ja pojat järvellä Rantatöysässä noin 1924.
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Matti puuttuu kuvasta. Hän on ollut jo pidempään sairaana, ja hänen tapaamisensa 
on ilmeisesti yksi syy Hildan matkaan. 

Vene on järvellä kaislikossa, kuva voi hyvin olla otettu juhannuksena. Asetelma 
näyttää tasapainoiselta ja harkitulta, ja se henkii suomalaista järvieksotiikkaa. Olisiko 
kuva Juhon ottama?

John Suuriniemi saapuu Ellis Islandille 30.10.1925 46-vuotiaana Tukholma-laivalla Got-
lannista. 

1926

Hilda Suuriniemi saapuu Ellis Islandille 14.4.1926 38-vuotiaana Gripsholm-laivalla Got-
lannin kautta. 

Juho ja Hilda ovat molemmat lähteneet toukokuussa 1925 pidettyjen häiden jälkeen 
häämatkalle Suomeen 19.6.1925. Juho on palannut Amerikkaan jo lokakuussa 1925, ja 
Hilda vasta huhtikuussa 1926. 

Vaasa-lehdessä on marraskuussa 1926 uutinen, jonka mukaan Rantatöysän maa-
miesseuran syyskokouksessa on juurikasvin viljelyskilpailussa saanut 2. palkinnon 
muun muassa Matti Istanmäki. Matti on tuolloin jo ollut pidempään sairaana. Onko-
han viljelijänä ollut todellisuudessa Iida tai 12-vuotias Arvo-poika?

1927

Matti Istanmäki kuolee 29.5.1927 42 vuoden, 9 kuukauden ja 20 päivän ikäisenä.

Kuolinilmoituksessa on lause:

”Voi nyt – harja majastamme murtui.”

Yksinkertainen osuva lause, ilman mitään koristelua ja uskonnollista pyörittelyä. Tämä 
on niin totta kuin olla voi. Iida jää yksin kolmen pienen pojan kanssa viljelemään pientä 
tilaa. Eikä Iida ole kovin reipas, Iida suree ja tarvitsisi tukea. 

Mutta kuka keksi tuon lauseen? Ei Iida, hän olisi laittanut virren värssyn, ei Hilda, 
hän oli Amerikassa. Kalle ei näytä olleen yhteydessä Iidan kanssa tuolloin eikä myö-
hemminkään. Ehkä serkku Alfred Leskinen, joka lähetti hyväksyvän ja kannustavan 
kortin Matille hänen ostettuaan tilan. 

Matin sairaudesta ja kuolinsyystä ei ole mitään varmaa tietoa. Erilaisia arveluja on 
esitetty meille lapsenlapsille.
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Matin poika, isäni Armas Istanmäki kertoi minulle, että Matilla olisi mennyt selkä. 
Se ei ehkä kuitenkaan voi olla sellainen sairaus, jonka Iida olisi pelännyt koituvan kuo-
lemaksi. Veljelleni Matille isä oli arvellut, että hänen isällään olisi ollut kivipölykeuhko. 
Se tuntuu aika todennäköiseltä, ottaen huomioon, että Matti työskenteli vuosia kai-
voksessa. Iida, isoäitimme oli kertonut sisarelleni Ainolle, että isoisä Matti oli pitkään 
tosi kipeänä ja makasi kamarissa. ”Ja sillä jotenkin sormet liimautui tai kasvoi yhteen 
kiinni, niin että niitten väliin piti laittaa narua/lankaa (Ainon mielikuvissa kalastaja-
lankaa) ja niillä langoilla aina vedeltiin niitä sormien väliä, että saatiin sormet erilleen.”

Tuo kuulostaa aivan hurjalta. Voisiko keuhkosairaus aiheuttaa loppuvaiheessa 
jotakin tuollaista?

Iidan albumissa on ainoa löytämäni valokuva, jossa on koko perhe. Siinä seisoo 
Rantalan talon päädyssä Matti, hänen vieressään istuu Iida Uuno sylissään ja Armas 
seisoo heidän välissään. Taaempana pihassa on hevonen, ja sen ohjaksissa ilmeisesti 
Arvo, joka oli vanhin lapsista. Kuva on hiukan epäselvä. Iidan tunnistaa hyvin, ja pojista 
nuorin eli Uuno on ehkä vuoden vanha. Kuva on otettu Uunon iän perusteella arvioituna 

Matti, Iida, Arvo, Armas ja Uuno Rantalan talon päädyssä noin 1922.
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noin vuonna 1922 eli viisi vuotta ennen Matin kuolemaa. Matti on kuvassa lommopos-
kiseksi laihtunut ja vanhentunut verrattuna Amerikassa otettuihin siloisiin nuoruuden 
kuviin ja vähän myöhempiin salskeisiin työkuviin. Häntä ei kuvasta tunnistaisi, jos ei 
tietäisi, että tällaisessa perhekuvassa Iidan vierellä ei voi olla kukaan muu kuin Matti.

Millainen ihminen Matti oli? Kuvittelen hänet paljolti isäni kaltaiseksi kiivaaksi, 
päämäärätietoiseksi mieheksi, joka poltti itsensä fyysisesti loppuun kaivoksissa, mutta 
sai unelmansa toteutetuksi. Isä oli perinyt ainakin Matin työnarkomanian. Lapsuu-
dessani isä viljeli virkatyönsä ohella kesäisin Matin ja Iidan hankkimaa Rantatöysän 
kotitilaa ja korjasi taloa. Työtä tehtiin usein niin pitkään, että isän sotavamman vuoksi 
amputoidun jalan tyngän iho meni rikki, jolloin oli pakko pitää töissä parin päivän 
paussi. Ja lasten piti olla töissä mukana.

Joka tapauksessa Matti kuoli 42-vuotiaana pitkään sairastettuaan. Iidan, Arvon, 
Armaan ja Uunon majasta oli harja murtunut, ja heidän piti vain pärjätä. He pärjäsi-
vätkin, kunnes tuli sota-aika ja uudet murheet.

1929

Hilda Katariina ja Juho muuttavat Töysän kirkonkirjojen mukaan 19.11.1929 Helsingin Sör-
näisten suomalaiseen seurakuntaan.

Tämä on todennäköisesti ajankohta, jolloin Hilda ja Juho muuttivat Suomeen pysyvästi. 
Hilda oli isäni tietojen mukaan Suomeen muuttaessaan varakas nainen. ”Hänellä oli 
rahaa niin paljon, että niillä olisi saanut kivitalon”, sanoi isä useamman kerran. Hildan 
varat vei kuitenkin inflaatio, hän ei ollut osannut sijoittaa niitä oikein. 

Amerikan matkat ovat päättyneet. Kaikki sisarukset ovat nyt Suomessa. 
He olivat nuoria silloin kun Amerikan ”kultala” oli houkuttelevimmillaan, ja jo-

kainen heistä kulki oman polkunsa siirtolaisena ja suomalaisena. Kalle lähti, hankki 
perheen ja tilan omistukseensa Suomessa, mutta näytti myös viihtyvän Amerikassa ja 
palasi sinne vielä kerran. Matti lähti, vietti poikamieselämää, meni naimisiin ja hank-
ki tilan ja lapsia, ja maksoi kalliin hinnan vuosien työskentelystä kaivoksissa. Hilda 
lähti kaikkein malttamattomimpana, vaihtoi alati työpaikkoja New Yorkissa ja palasi 
kaupunkilaistuneena Helsinkiin. 

En voi lakata ihmettelemästä sisarusten intensiivistä matkustamista. He tekivät 
kukin vähintään kolme edestakaista matkaa Amerikkaan aikana, jolloin matkusta-
minen maksoi maltaita ja oli pitkänsitkeää ja vaivalloista. Olin kuvitellut, että he vain 
lähtivät sinne ja tulivat takaisin. Kulkemiseen voi sisältyä iloa ja innostusta, mutta 
myös köyhyydestä pakenemista, koti-ikävää ja juurettomuutta, missä suhteessa kuta-
kin, sitä ei voi tietää. Joka tapauksessa he elivät rohkeasti ja päätöksillään kurottivat 
kohti parempaa tulevaisuutta.
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Mitä sitten tapahtui?
Kalle ja Hilda kasvattivat Elvin ja Einon aikuisiksi Housunkylässä ja elivät korkeaan 
ikään. Elvi ja Eino asuivat naimattomina Housunkylässä. Elvin kuoltua Eino muutti 
Töysän keskustaan asumaan.

Iida ja pojat Arvo, Armas ja Uuno asuivat Rantalan taloa Alavuden Rantatöysässä. 
Pojat joutuivat kaikki jatkosotaan. Uunon kaaduttua ja Armaan haavoituttua seurasi 
vaikeita vuosia. Iida suri Uunon kaatumista joka päivä loppuelämänsä ajan. Iida asui 
myöhemmin joitakin vuosia Arvon luona Hyvinkäällä ja Armaan luona Seinäjoella. 
Hän kuoli vuonna 1981 92-vuotiaana Seinäjoella vanhainkodissa.

Hilda oli sisaruksista ainoa, jonka henkilökohtaisesti tunsin. Hänen miehensä Juho 
kuoli varhain, vuonna 1939. Hilda asui loppuelämänsä Helsingin Kalliossa. Hän asui 
pienessä yksiössä Pengerkadulla vastapäätä sitä taloa, jossa vanhempani ja minä asuim-
me niinikään pienessä yksiössä. Myöhemmin Hilda muutti Pelastusarmeijan Katarii-
nakotiin Kallion kirkon viereen Castreninkadulle vielä pikkuruisempaan huoneeseen.

Kävin opiskeluaikana Hildaa katsomassa Katariinakodissa. Myös Hilda kävi meil-
lä siinä samassa yksiössä, jossa asuin siinä vaiheessa mieheni Erkin kanssa. Hilda oli 
luonteeltaan hyvin tarkka ja topakka, huomautteli maton roskista ja muistutti usein 
tavatessamme jollakin tavalla siitä, miten hän lähti nuorena tyttönä Amerikkaan. 

Hilda kuoli haimasyöpään vuonna 1978 91-vuotiaana. Viimeisellä kerralla kun kä-
vin häntä sairaalassa katsomassa, hän ei ollut enää ihan tajuissaan. Lähtiessäni hän 
kuitenkin viimeisinä sanoinaan henkäisi: ”Terveisiä Hildalle”.

Ihmiset ovat menneet, mutta talot ovat yhä täällä. Housunkylän talo on maalattu 
keltaiseksi, kylmä vesi tulee ja menee, mutta muutoin se on aika lailla ennallaan, ja 
toimii poikani perheen kesäpaikkana. Rantatöysän talossa asuu Matin pojanpoika, 
veljeni Matti Armas, ja hänen kolme poikaansa ovat siinä talossa asuneet ja kasvaneet. 
Talot ovat siirtyneet hiljaa uuteen aikaan ja täyttävät tehtäväänsä tästä eteenkinpäin.

Amerikan siirtolaisuus pelasti Istanmäen kolme sisarusta itsenäiseen ja kohtuulli-
sen turvattuun elämään. Siirtolaisuus väheni, kun USA ryhtyi enemmän rajoittamaan 
maahantuloa 1920-luvulla. Suomi itsenäistyi, kehittyi ja vaurastui, joutui sotiin ja sel-
visi niistä. Amerikan matkaajien jälkipolvilla oli tehtävää. Mutta se on jo toinen tarina.
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Jälkisanat
Google Earth aiheuttaa minulle huimausta. Katson maapalloa kaukaa, valitsen paikan, 
ja sukellan sinne kaikkien merien ja metsien yli ja ohi, tulen lähemmäksi ja lähemmäk-
si, ja olen perillä. Näkymä valaistuu, ja se on siinä. Voin samalla hetkellä istua kirjoit-
tamassa Alavuden Rantatöysässä ja vaeltaa isovanhempieni jalanjäljillä Michiganin 
nukkuvassa kaivoskaupungissa tai New Yorkin Harlemissa. Etäisyydet kutistuvat ja 
aikaerot häviävät.

On viisaita ihmisiä, jotka sanovat: Ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta, on vain 
tämä hetki. Mutta ei se ole niin yksinkertaista. Menneisyys on ja vaikuttaa meissä 
miljoonilla tavoilla ja tasoilla. Emme pääse sinne, mutta voimme lukea sen jättämiä 
merkkejä ja ymmärtää paremmin nykyhetkeä ja itseämme. Emme näe tulevaisuuteen, 
mutta sen enteitä on kaikkialla meissä ja ympärillämme. Kun tutkimme menneisyyt-
tä, ymmärrämme paremmin ne puitteet, joiden varaan meidän on tulevaisuutemme 
saatava rakennetuksi.

Olen kiitollinen siitä, että sain katsoa tältä kohdalta menneeseen. Ja tulevaisuuskin 
on siinä, samassa kuvassa. Pitää vain osata katsoa. 

Saisipa kesä jatkua, ja talvi, ja elämä tällä maapallolla.

Housunkylän talo ja Werneri 2020
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Lähteet

Postikortit

Tämän kirjoituksen inspiraation luojana ja päälähteenä ovat olleet Istanmäen si-
sarusten lähettämät ja saamat Suomen ja Amerikan väliä ja Amerikassa kulkeneet 
postikortit. Kallen ja Hildan kortit ovat löytyneet Töysän Housunkylän talosta ja 
Matin ja Iidan kortit Rantalan talosta Alavuden Rantatöysästä. Kortteja on ollut tal-
teen laitetuissa nipuissa ja irtonaisina laatikoiden pohjilla erilaisten papereiden 
joukossa. Samalta ajalta ei ole löytynyt kirjeitä (paitsi yksi), vaikka niitäkin on lähe-
tetty paljon. Puutteena on myös se, että Hilda Katariinan saamia kortteja ei ole ollut 
lainkaan käytettävissä.

Kortit ovat vain lyhyitä pirskahduksia elämästä, ja niihin pohjautuen tietoihin jää 
pakostakin aukkoja. Niissä on kuitenkin kuulumisten ja tuntemusten ohessa paljon 
tietoa: nimiä, osoitteita ja postileimoja, joita voi hyödyntää tarinan etsimisessä. 

Valokuvat

Valokuvat ovat minun ja veljeni Matti Istanmäen kotiarkistosta.

Rekisterit

Saatavilla on hyvinkin yksityiskohtaista tietoa Amerikkaan menneistä siirtolaisista 
laivayhtiöiden rekistereistä ja matkustusasiakirjoista sekä UK:n, USA:n ja Kanadan eri 
rekistereistä. Puutteena on se, että paluumatkoista on tietoja erittäin vähän. Sen vuoksi 
tarinoihin jää aukkoja, vaikka rekisteritietojen ja korttien päivämäärien, osoitteiden 
ja tekstien yhdistelyllä on saatavissa melko luotettava kuva matkojen ajankohdista ja 
kestosta. 
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Käytetyt rekisterit ovat:

Suomen siirtolaisuusinstituutti 
- Suomen Höyrylaiva Oy:n matkustajarekisteri 
- Suomen passiluettelo
Find my past-rekisteri, joka sisältää tietoja useista rekistereistä UK:sta, Irlannista, USA:sta 

ja Kanadasta, mm. Passenger Lists Leaving UK 1890–1960, New York Passenger lists 
& Arrivals, https://www.findmypast.com

Ellis Islandin rekisteri USA. Passenger Search – The Statue of Liberty & Ellis Island
Ancestry-rekisteri USA www.ancestry.com sisältää laajasti tietoja USA:n rekistereistä ja 

useista rekistereistä ympäri maailmaa

Kirjallisuus

Kirjallisuutta siirtolaisuudesta on runsaasti. Olen pitänyt Alavuden kirjastosta lainassa 
vuoden verran suurta määrää siirtolaisuutta eri näkökulmista valaisevaa kirjallisuutta. 
Päädyin kuitenkin käyttämään päälähteenä aikalaisen Akseli Järnefeltin alla mainittua 
teosta. Tarkoitus oli kuvata sisarusten elämää ja pysyä heidän aikakaudellaan mahdol-
lisimman pitkälti. Nykyhetki tulee mukaan minun kommenttieni kautta. 

Järnefelt, Akseli (1899). Suomalaiset Amerikassa. Helsinki: Osakeyhtiö Weilin & Göös 
Aktiebolag. 

Kero, Reino (1996). Suureen länteen. Siirtolaisuus Suomesta Pohjois-Amerikkaan. Turku: 
Siirtolaisuusinstituutti.

Talvitie, Petri (2020). Taistelu perintökirjasta. Talonpojat, aateli ja kruununtilojen pe-
rinnöksi ostot 1700-luvun Suomessa ja Ruotsissa. Helsinki: Suomalaisen kirjalli-
suuden seura.

Vahtola, Jouko (2003). Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Keuruu: Ota-
van Kirjapano Oy.

Artikkelit

Rimpiläinen, Tuomas (2008). Suomessa osattiin lukea jo 1800-luvun alussa. Turun Sa-
nomat, 8.9.2008.
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Internet-sivut

MICHIGAN HISTORY: The Old Mining Town of Amasa (wbckfm.com)
https://www.pauliinayliniitty.com/suomalaisten-kirjoitustaito 18.1.2019



Silja Hiironniemi

Amerikan matkaajat

Tässä tarinassa on kysymys postikorteista, matkoista, suvusta, 
tiloista ja taloista. Kortit olivat lähtökohta. Niitä kirjoitti kol-
me Amerikkaan lähtenyttä sisarusta toisilleen ja puolisoilleen 
Suomeen ja Amerikkaan, ja niitä he saivat ystäviltään. Kor-
teista avautui pieniä ikkunoita vanhaan maailmaan, tiedon ja 
tunnelmien sirpaleita. Niistä ja rekisteritiedoista Silja Hiiron-
niemi kokosi pala palalta isoisänsä ja hänen kahden sisaruk-
sensa matkakertomukset. Pikkuhiljaa heistä muodostui kuva 
myös ihmisinä. Millaisia he olivat, miksi he lähtivät, miten eli-
vät, milloin tulivat takaisin, ja miten heidän elämäänsä siir-
tolaisuus vaikutti. He elivät viime vuosisadan alussa parasta 
nuoruuttaan ja hakivat siirtolaisuudesta vauhtia ja vakautta 
elämälleen. Kurkistus heidän elämäänsä luo näkymän men-
neeseen ja auttaa ymmärtämään myös nykyhetkeä ja tulevai-
suutta. 

ISBN 978-952-7399-05-7 (nid.)

ISBN 978-952-7399-06-4 (pdf)

ISSN 2343-3507 (painettu)

ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

www.migrationinstitute.fi

 
      Silja H

iiro
n

n
ie

m
i                                   A

M
E

R
IK

A
N

 M
A

T
K

A
A

JA
T

Silja Hiironniemi

AMERIKAN  
MATKAAJAT

JULKAISUJA 40

4
0


	Sisällysluettelo
	Esipuhe
	Prologi
	Tarinan juuret
	Sukupuu
	Vanhempi polvi: Simon Valentin ja Johanna Sofia
	1877
	1893
	1895
	1900

	Amerikan matkaajat: Kalle Valentin, Matti ja Hilda Katariina
	Matkaan lähtö
	1900
	1902
	1903
	1904
	1905

	Amerikan maisemissa
	1906
	1907

	Matkoja edestakaisin
	1908
	1909
	1910
	1911

	Vuoronvaihtoa: Kalle palaa, Iida lähtee
	1912
	1913

	Matin ja Iidan paluu
	1914
	1915
	1916
	1917
	1918
	1921
	1924

	Viimeisiä matkoja
	1925
	1926
	1927
	1929


	Mitä sitten tapahtui?
	Jälkisanat
	Lähteet
	Postikortit
	Valokuvat
	Rekisterit
	Kirjallisuus
	Artikkelit
	Internet-sivut



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 2
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     0
     Always
     118
     2
     /E/Työt/Yksityiset/Rantaralli 2018/aikakortti_takasivu_2018.pdf
     1
            
       D:20210610121508
       841.8898
       Blank
       606.6142
          

     LAST-1
     Tall
     1289
     415
     AllDoc
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.929 x 9.843 inches / 176.0 x 250.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     -4
            
       D:20150206130427
       708.6614
       B5
       Blank
       498.8976
          

     Tall
     1
     0
     No
     1910
     350
    
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     None
     Down
     9.9213
     -0.2835
            
                
         Both
         107
         AllDoc
         121
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     99
     100
     99
     100
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



