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Kirjoittajan alkusanat 

Haluan tämän kirjan välityksellä muistaa kaikkia suomalaisia ystä
viämme siitä suurenmoisesta avusta ja myötäelämisestä, jota per

heemme on saanut Kanadassa kokea. Tulimme maahan vuonna 1957. 
Ensimmäiset vuotemme olivat- niin kuin niin monilla kohtalotovereil
lammekin - täynnä huolia ja murheita, alituista asunnon ja työn hakua. 
Mutta kun hätä oli suuri, oli myös apu lähellä. Kanadansuomalaiset ys
tävämme auttoivat meitä monin tavoin; vähäisin ei ollut Risto Kemppai
sen takaama laina, jonka turvin pääsimme jo kahden vuoden kuluttua 
kiinni omaan taloon. Kun lähes neljäkymmentä paikallista suomalaista 
ilmestyi yllättäen uuteen kotiimme juhlimaan housipartia- tupaantuliai
sia- tajusimme, että olimme tulleet hyväksytyiksi kanadansuomalaisten 
joukkoon. 

Nyt, lähes viidenkymmenen vuoden kuluttua, tahdon koko perheem
me puolesta kiittää kaikkia kanadansuomalaisia siitä uhrautuvaisuudes
ta,jota he ovat meille osoittaneet. Monet ystävistämme ovat jo muutta
neet ajasta ikuisuuteen, mutta kauniit muistot jäävät elämään. Kiitos 
niistä. 

Kanadassa syksyllä 2001 

Veli ja Anna-Liisa Eronen 
perheineen 
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Julkaisijan esipuhe 

V anada on ollut Yhdysvaltain jälkeen toiseksi tärkein Suomen valta
~ertentakaisen siirtolaisuuden kohdealue. Ensimmäiset suomalai
set tulivat Kanadaan Yhdysvaltain puolelta 1800-luvun puolivälin jäl
keen sekä myös aikoinaan Venäjälle kuuluneesta Alaskasta. Töitä suo
malaiset saivat muiden eurooppalaisten siirtolaisten tapaan Kanadan 
suurissa metsissä, rautateiden rakennustyömailla ja kaivoksissa. Myö
hemmin monet asettuivat paikalleen viljelemään maata. Vuonna 1901 
Kanadassa oli noin 2 500 suomalaista. 

Siirtolaisuus Suomesta Kanadaan lisääntyi 1920-luvulla, kun Yhdys
vallat otti käyttöön siirtolaisten kiintiöjärjestelmän. Toiseen maailman
sotaan mennessä suomalaisten lukumäärä oli noussut jo yli 40 000 hen
gen. Sodan jälkeen, 1950-luvulla Kanadaan muutti yli 14 000 suoma
laista. Kaikkiaan Suomesta on muuttanut Kanadaan toisen maailman
sodan jälkeen noin 25 000 henkeä. Kanadassa arvioidaan olevan noin 
100 000 suomalaisperäistä henkilöä. Suomalaisia asuu eniten Ontarios
sa ja Brittiläisessä Kolumbiassa, mutta vähemmän preeriamaakunnissa 
ja itäisissä provinsseissa. 

Kanadansuomalaisten historiaa on tutkittu pääasiassa osana Pohjois
Amerikan siirtolaisuutta. Kanadaan keskittyvistä tutkimuksista mainit
takoon Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2000 julkaisema Mika Roinilan 
väitöskirja suomenruotsalaisista Kanadassa. 

Merkittäviä varsinaisten kanadansuomalaisten itsensä kirjoittamia 
elämäkertoja tai muita kaunokirjallisia julkaisuja ei ole tiedossani. Siksi 
ilahduin, kun kanadansuomalainen Veli Eronen tarjosi Siirtolaisuusinsti
tuutille käsikirjoituksensa julkaistavaksi. Krister Björklund suoritti toi
mitustyön, ja kirjan nimeksi tuli Kanadan kutsu. Siirtolaisuuden perus
syy on yleensä uuden kotimaan vetovoima. Siihen liittyy myös entisen 
kotimaan työntötekijät, kuten työttömyys. 
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Nyt julkaistava teos kertoo Kanadaan Suomesta vuonna 1957 muut
taneen kolmilapsisen perheen tarinan. Sitä voitaneen pitää tyypillisenä 
kuvauksena suomalaisten siirtolaisuudesta Kanadaan sodanjälkeen,ja 
yhden perheen sopeutumisesta uusiin elinoloihin vieraassa kieli ympäris
tössä ja kulttuurissa. 

Kiitän Veli Erosta mielenkiintoisesta ja hauskasta käsikirjoituksesta. 
Toivon, että kirja löytäisi lukijoita paitsi Kanadassa myös Suomessa ja 
muissa suomalaisen siirtolaisuuden kohdemaissa eri puolilla maailmaa. 

Jokaisella siirtolaisella ja hänen perheellään on oma tarinansa. Tämä 
on yksi tarina Kanadasta - ja yksi sadoista tuhansista suomalaisista 
siirtolaiskohtaloista. 

Turussa 19. päivänä lokakuuta 2001 

Olavi Koivukangas 
Siirtolaisuusinstituutin johtaja 



Oli lokakuun kolmannen päivän aikainen aamu, kun hinaajat otti
vat MS Stockholmin huostaansa ja alkoivat hiljalleen nykiä sitä irti 

laiturista Helsingörin satamassa Tanskassa. Keula suunnattiin Kattega
tin ja Juutinrauman väylän kautta ulos Atlantille ja edelleen Pohjois
Amerikkaan. Laivan yli tuhannen matkustajan joukossa oli satoja siirto
laisiksi muuttavia, sekä yksinäisiä että perheellisiä, jotka kuka mistäkin 
syystä olivat päättäneet lähteä koettamaan onneaan uudessa maassa. 
He jättivät taakseen kotinsa ja rakkaat sukulaisensa,joista moni oli tul
lut heitä saattamaan ja toivottamaan onnellista matkaa. Joillakin oli kyy
nel herahtanut poskelle ja sanat, jotka olivat hyvänonnen toivotuksina 
lausuttu, olivat tukahtuneet nyyhkytyksiin. 

Pohjoismaista lähtevät olivat tulleet jo edellisenä iltana ja heidät oli 
tarkastuksen jälkeen sijoitettu heille varattuihin hytteihin. Monet olivat 
nousseet laivan yläkannelle, mistä he vilkuttivat hieman sekava tunne 
sisuksissaan terveisensä laiturilla seisoville. 

Lähtijöiden joukossa oli myös muuan suomalainen viisihenkinen per
he, joka oli tehnyt päätöksen muuttaa Kanadaan. He olivat jo kaksi 
päivää aikaisemmin lähteneet Helsingistä, matkustaneet sieltä junalla 
Turkuun ja jatkaneet yön yli laivalla Tukholmaan. Koko edellisen päivän 
he olivat istuneet junassa matkatessaan Ruotsin halki. Nyt he olivat 
laivan kannella seuraamassa laivan irrottautumista laiturista. 

*** 
Liisa Erosen sukulaisia oli lähtenyt 1950-luvulla Kanadaan, koska siellä 
oli paremmat mahdollisuudet saada työtä - tavallisesti metsistä tai kai
voksista. Yksi Liisan serkuista oli mennyt British Colombiaan,jossa ser
kun tädin mies toimi ammattikalastajana. British Columbia on luonnon
kauniilla Tyynenmeren rannalla ja ilma on siellä lämmintä eikä lumi kes-
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tä maassa juuri päivää kauempaa. Myös eräs toinen Liisan sukulaisista 
oli muuttanut Kanadaan samalla vuosikymmenellä, mutta hän oli valin
nut ensimmäiseksi olinpaikakseen Toronton, koska oli naisihmisenä ar
vellut, että siellä hänellä olisi paremmat mahdollisuudet saada oman 
ammattinsa mukaista työtä. Hän oli taitava ompelija ja, kukaties, koska 
oli vielä neiti-ihminen, hyvällä onnella hän voisi saada rikkaan miehen. 
Kanadaan oli lähtenyt myös Liisan täti Anni,joka oli asettunut Montre
aliin ystävänsä kanssa jo vuonna 1929. 

Liisan tyttökaveri, Rauha, asui Windsorissa. Rauha oli Liisan lap
suusaikainen koulu- ja leikkikaveri ja kirjoitteli silloin tällöin kertoen, kuinka 
ihanasti hänellä meni, mutta ei kumminkaan sanallakaan houkutellut Lii
saa sinne. Liisa ja Veli olivat menneet juuri Rauhan Kanadaan lähdön 
aikoihin naimisiin ja asuivat Suomenlinnassa, missä Veli oli rannikkoty
kistön palveluksessa aseseppänä. Velin sukulaisista oli ainoastaan isän 
setä lähtenyt Amerikkaan. Tämä oli tapahtunut jo 1800-luvun lopulla 
eikä hänestä ole sen jälkeen kuulunut sanaakaan. 

Liisa ja Veli olivat hyvin tyytyväisiä elämäänsä, olihan Suomenlinna 
kauniilla paikalla ja sen rannat tarjosivat kesäisin mainiot uimarannat. 
Vuodet kuluivat nopeasti. Viisikymmenluvulla perhe oli kasvanut kol
mella tyttärellä. Asunto,jossa oli vain yksi pieni huone ja keittokomero, 
alkoi käydä liian ahtaaksi. 

- Kun ensi kerran ilmestyy vuokrattavia asuntoja, me pannaan ano
mus kahdelle makuuhuoneelle, sillä me tarvitaan yksi huone lisää, alkoi 
Veli tuumia. 

- Luuletko sinä, että meillä vois olla siihen mahdollisuus? Nuo Sievä
setkin asuvat samanlaisessa huoneistossa, mutta onhan heillä kyllä vain 
kaksi tyttöö. Laitetaan vain anomus isompaan. 

Ajatus isommasta asunnosta, jossa tytöillä olisi oma makuuhuone, 
houkutteli Veliä ja Liisaa. Mutta avoinna oleva huoneisto olikin päätetty 
antaa lapsettomalle nuorelle luutnantille. 

- Voihan perkele, manaili Veli. Semmostako se onkin täällä armeijas
sa? Tuommonen mulukuton sälli saapi kahden huoneen asunnon, kun 
vasta havittelee naimisiin menoa ja kolmen lapsen perhe asutetaan yh
dessä huoneessa. Tämä rupeaa jo vituttamaan. 

- Semmosta se taitaa olla. Virassaan korkeammalla oleva voipi talla
ta alhaisempiaan varpaille, mutta minkäs voit. Jos menet siitä valittaan, 
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niin saat pahan nimen ja hyvässä lykyssä sinun virkaurasi pysyy sama
na loppuikäsi. Meidän on vain tyydyttävä tähän asuntoon ainakin niin 
kauan kuin asemasi edellyttää parempaa, Liisa sanoi. 

- Nyt se teknillisen toimiston päällikkö puhuu, että ens syksynä ala
kaa minulla taas vuoden asemestarikurssi, että minun pitäis jo alakaa 
siihen valmistautua. 

- Taasko ne panoo siut kouluun? Joha nuita out käyny ainakii kolome 
vuotta. Ja kuinka kaukana se kaulus on? alkoi vaimo kysellä. 

- Tuollahan se on Katajanokalla, eihän se sen kauempana. Senhän 
sie muistat, kun sie kävit minuu kahtomassa silla 1949, kun mie olin 
poistumiskiellossa ja myö alettiin riijailla. Sinä olit vielä Suomen Punai
sen Ristin palveluksessa. 

- Taidanhan mie sen vielä muistaa, naurahti Liisa. 
Kun Eroset olivat laittaneet asuntoanomuksensa sisään useampaan 

kertaan ja saaneet sen aina takaisin, heidän mittansa alkoi täyttyä. Niin
pä eräänä keväisenä iltana iltaruuan jälkeen Liisa alkoi kuin kautta ran
tain jutella: 

- Tänään minä sain taas Rauhalta kirjeen Torontostaja hän lähettää 
terveisiä. Hän on saanut hyvän työn isossa ompeluliikkeessä ja sanoo 
käyvänsä joka arki-ilta kielikoulussa, joka kuulemma on ilmasta. Hän 
seurustelee yhden miehen kanssa, joka on piirustusteknikko ja on ollut 
jo seitsemän vuotta ison jääkaappeja valmistavan tehtaan konttorissa ja 
piirtelee uusia jääkaappeja ja pesukoneita. Nyt Rauha kertoo, että To
rontossa tarvitaan metallialan työmiehiä, mutta niitä kuulemma tulee hyvin 
vähän. Ei kumminkaa sano mitään, jotta oisko siellä mahollisuutta si
nunlaiselle metallimiehelle. Jos vaikka muuttais Kanadaan, kun siellä 
varmaan olis mahollisuus asua vähän väljemmin. 

- Mitä sie nyt oikein meinaat? Että myö jätettäis nämä valtion hom
mat ja lähettäs kokonaan tuntemattomiin seutuihin? En minä semmosta 
vielä edes ajattele. Annetaan sen ajatuksen vielä jäädä sille asteelle 
kuin se nyt on sinun ajatuksessasi. 

Asia unohtui melkein kokonaan, kunnes Liisan täti Anni kirjoitti Mont
realista, että hän tulee käymään ystävänsä Ainon kanssa Suomessa seu
raavana kesänä ja haluaisi poiketa käymään kylässä. 

- Kirjota tätillesi, että tervetuloa. Meidän vuosilomahan alkaa vasta 
elokuun alussa ja on neljä viikkoa. Sinä saat itse päättää, minne men-
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nään ensin, sinun kotiin Tuusniemelle tai minun kotiin Kukkupäälle, Veli 
sanoi. 

Keväällä oli taas kahden makuuhuoneen asunto haettavana, kun eräs 
vääpeli oli jäämässä eläkkeelle. Veli lähetti anomuksen kiireen vilkkaa 
ja jäi taas odottamaan, josko viimeinkin tärppäisi. Mieliala nousi yläluk:e
miin, kunnes huonelautakunta myönsi asunnon juuri palvelukseen tul
leelle rakennusmestarille. 

- Se saatanan huonelautakunta! Tuntuu olevan koko Suomen armei
ja kapinassa yhtä aseseppää vastaan, jota ei tunnu kukaan tarvitsevan. 
Mutta eihän sota yhtä miestä kaipaa, tuumi Veli ja alkoi elää vain päivä 
kerrallaan. Hän teki vain tarpeelliset tehtävät. 

Urho, Velin entinen kurssikaveri, oli juuri valmistunut teknillisestä 
koulusta ja saanut hyvän paikan konemestarina pienessä laivassa. Kun 
Liisa ja Veli olivat vieraisilla Urhon luona, Urho ihmetteli kaveriaan. 

- Miten sinä oletkin muuttunut, ihan olet apea kuin papin synti. Onko 
jotain mennyt väärin? 

Veli kertoi, mitä viimeisten vuosien varrella oli tapahtunut ja sanoi 
olevansa kaulaa myöten täynnä määrääjiä ja kertoi myös, että he olivat 
Liisan kanssa harkinneet muuttoa Kanadaan. 

- Sinullahan on ainakin kymmenen vuotta takanapäin nuita virkavuo
sia ja toinen mokoma ja vähän lisää, niin pääset jo eläkkeelle. Harkitse, 
hyvä mies, josko se kannattaa, Urho sanoi. 

- Kyllä minä sen tiedän, ettei se kannata tai tunnu olevan oikein, 
mutta isossa maailmassa on myös isot mahdollisuudet ja minä en vas
toinkäymisiä ole tupannut pelkäämään. Täytyy vielä harkita ainakin niin 
kauan, kun se Liisan täti tulee ensi kesäkuussa Kanadasta lomalle. 

- Vai olet sinä semmosii miehii. En minä kyllä edes unissakaan uskal
taisi mennä kokonaan toiseen maailman ääreen, Urho vielä tokaisi. 

- Niinhän minäkin sitä olisin sanonut melkosella varmuudella vielä 
puoli vuotta sitten, silloin näytti tulevaisuus vielä selvältä. Onhan se roh
kea teko ja eihän niitä kovin monta kapiukkoo olekaan sinne mennyt. 
Minä en ole tästä kertonut vielä kenellekään ja en kerrokaan ennen kuin 
on pantu eroanomus ja käyty kesälomalla. Minä toivon, että et sinäkään 
kerro vielä kenellekään. Ei tämä ole toisten asia ja minä haluan sen 
pitää omanani. Otatko vielä pienet tuikut, niin kuin asian vahvistamisek
si, kun minulla sattuu olemaan velpojan ostamaa puolalaista pirtuu? 
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- No, maistetaan sitä vähän. En olekaan moista saanut ikinä mais
taakaan. Se on ihan ihtijään, sano pohojalainen. 

Velin velipoika Toivo oli Suomenlinnan lautallakonemiehenäja poik
kesi joskus veljensä luona tarinoimassa. Veli mainitsi hänelle muuttoasi
asta ja sanoi myyvänsä omistamansa aseet, jotka olivat jo käytöstä pois
tettuja. Aseita ei voinut viedä mennessään Kanadaan eikä niitä oikein 
voinut heittää mereenkään. Tietäisikö Toivo jonkun ostavan sellaisia? 
Ne olivat valtion ylijäämäaseita ja sopivia museoon. Toivo tiesi niille 
olevan kauppaa, hänellä kun oli yhteyttä laivoissa työskenteleviin mie
hiin, ja innostui ostamaan ne itse. Sekin asia oli sitten järjestyksessä. 
Eihän koko muutto vielä aivan varma ollut, vaikka tuskin siihen mitään 
muutoksiakaan enää tulisi, Veli tuumi. 

Tuli heinäkuun alku. Liisa ja Veli saivat Savosta kortin, jonka mukaan 
Anni-täti Torontosta oli tullut Suomeen jo viikkoa suunniteltua aikaisem
min ja haluisi tulla ystävänsä kanssa heille kolmen viikon päästä samal
la, kun he aloittaisivat vierailukiertueensa Helsingin lähellä asuvissa su
kulaisissaan. He soittaisivat asiasta vielä lähemmin sitten, kun olisivat 
saapuneet Suomenlinnaan. 

- Nyt ne sitten tään kuun lopulla tulee, otti Liisa asian käsiteltäväksi. 
- Niin, mitkä tulee? kysyi Veli, joka oli juuri lukemassa Helsingin 

Sanomaa lounaan jälkeen. 
- Niin, Anni-täti ja sen ystävä. Eipä sinulla siellä Kanadassa taida 

monestikaan olla kahden tunnin ruokataukoa niin kuin on nyt, nauroi 
Liisa herakasti. 

- Oh, nyt minä ymmärrän. Nyt ne sitten tulee. Tulkoot vain, kyllähän 
tänne pari rikasta Kanadan rouvaa mahtuu, Veli vastasi ja siirtyi kiik
kustuoliin. 

-Tulkaahan, tytöt, isän syliin, niin kiikutaan vähän ja sitten otetaan 
pienet torkut. 

Aina, kun Veli tuli asepajalta ruokatunnille kotiin, lapset nousivat ruu
an päälle isänsä syliin ja isäkeinutti tuolia, kunnes he kaikki nukahtivat. 
Liisan tehtävänä oli sitten herättää heidät,jotta Veli ehti ajoissa takaisin 
korjailemaan rikkinäisiä aseita. 

Erosen perheen elämä oli hyvin rauhallista, vaikka joskus päivystä
vän upseerin huki veti niin, että Velin piti olla poissa kotoa vuorokausi
kaupalla valvomassa ruokailua, poliisikoulun yli sataa poliisia ja rannik-
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ko sotilaita. Velin piti käydä tarkastamassa laivasatama ja yöllä varasto
jen vartiot. Sillä aikaa asepajasta oli vastuussa apulainen, mutta kerkisi 
Veli pistäytyä pajallakin, jos asiat sen vaativat. Yöllä Veli sai nukkua 
muutaman tunnin, mutta hänen piti olla kuudeksi taas kasarmilla katso
massa, että päivystäjä saisi sotilaat herätettyä ja että paikat tulisivat 
kunnolla siistittyä. 

Sellaista oli elämä armeijassa. Kahdeksan tunnin työn jälkeen sai 
mennä minne tahansa, kun vain ilmoitti olinpaikkansa toimistoon. 

Tämä kaikki tulisi täysin muuttumaan. 
- Ei se pelaa, joka pelkää! Veli päätti. 
- Alahan herätä, että kerkiit hommoos, tönäisi Liisa miestään ja sa-

massa tytötkin oikoivatjo jäseniään ja hyppäsivät lattialle. Veli pani ha
tun päähänsä ja lähti työhön. 

- Viideltä taas nähdään. Olkaa kilttejä tyttöjä, Veli sanoi ja vilkutti 
kättään. 

- Pannaan tytöt päällemme ja mennään katsomaan,josko tallilla nä
kyy hevosia. Sitten mennään kauppaan ostoksille, Liisa houkutteli tyttä
riään. 

Veli oli eronnut Valtion Rautateiltä vuonna 194 7 ollessaan vasta 18-
vuotias. Työssään hän oli joutunut kantamaan loppusodan aikaan rinta
malta tuotuja kaatuneita, joita oli tullut kymmeniä umpivaunullisia joka 
päivä. Saatuaan eron tietoonsa isä oli kirjoittanut pojalleen kirjeen,jossa 
oli vannottanut, että kun teki niin tyhmän virheen, että lopetti hyvän 
valtion työn ja lähti hamppariksijajoutui työttömäksi, niin enää ei tarvin
nut aukaista hänen mökkinsä ovea. Eihän Veli ollut silloin ajatellut seu
rauksia, vaan eropäätös oli tehty porukalla ja oli lähdetty kiertämään 
Suomen nientä. Sen jälkeen ei Velillä ollut ollut enää mahdollisuutta päästä 
samaan työhön takaisin. Veli ei käynyt kotonaan vuoteen, vaan vietti 
talven Outokummun kuparikaivoksessa louhosporarina. Kaivosmiehet 
saivat silloin ostaa sieltä ylimääräistä muonaa ja jalkineita ja asunto oli 
järjestynyt kaivoksen puolesta. Olihan Velin teko ruma, kun vanhem
matkin olivat olleet niin tyytyväisiä, kun poika oli päässyt valtion pitkään 
leipään kiinni. Jos hän nyt eroaisi vuorostaan armeijan palveluksesta ja 
lähtisi perheineen maailman toiseen ääreen, miten isä siihen suhtautuisi. 
Ja asettaisi vielä koko perheensä toimeentulon vaakalaudalle. Pitäisikö
hän keksiä joku pätevä valhe? 
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- Ei helvetissä, Veli päätti. En rupea isälle valehtelemaan, vaan sa
non suoraan niin kuin asia on. 

Nämä asiat kieppuivat Velin ajatuksissa ympäri vuorokauden eikä 
asia tullut sen selvemmäksi. 

Heinäkuun viimeisellä viikolla Anni-täti soitti tulevansa,ja Veli ja Lii
sa menivät lapsineen häntä vastaan Lauttarantaan. Kun vieraat olivat 
selvinneet maihin Suomenlinnassa, niin jo alkoi kova selitys: 

- Tämäkö se nyt on se Viabori, niinku silloin koulussa meille selittivät? 
- Jopa on nuo kivet kuluneen näkösii, yhtyi tätin ystävä Ainokin pu-

heeseen, kun he kävelivät katua ylös Elannon kohdalla. 
- Täällähän on oikein kaksi talouskauppaa, mutta vanhoja nämä ra

kennukset ovat. Nuokii puiset löhottää kuin viimeistä päivää. 
- Niinhän ne on, mutta ovat vielä asumiskunnossa. Eikä valtiolla ole 

liikoja varoja, kun sen pitää maksaa niitä sotakorvauksia. Menis näihin 
kaikki Suomen valtion varat. 

- Tässä talossa me sitten asutaan ja tätä sanotaan Kanttinauha-ta
loksi ja nämä alueet ovat tuon pienen rakennuksen, jota kutsutaan Pii
perin kahvilaksi. 

-Mutta ensin me käydään ryyppäämässä kupillinen kahvii, sillä var
maan se jo maistuukin. Olettehan tekin olleet matkalla jo useamman 
tunnin. Olitteko te Malmilla vai Pitäjänmäellä, jossa Anni-tätillä on sis
kot, Liisa kysyi. Mehän ollaan siellä kummassakin käyty kyläilemässä. 

- No sieltä Malmiltaha myö ollaan tulossa, myönsi täti. Liisa edellään 
hän nousi kerroksen ylös, jossa perheen huoneisto oli. 

Sisällä, kun kahvi oli lopullisesti irrottanut naisten kielet, alkoi Liisa
äidin ja Kanadan vieraiden välinen keskustelu, tai paremminkin Liisa ja 
Veli kuuntelivat ja Kanadan tädit huastoivat niin kuin Savonmuassa on 
tapana sanoa. He kertoivat kaiken, mitä tiesivät Kanadasta ja tietoa 
tuntui olevan enemmän kuin mitä he ehtivät ulos antaa. 

- Kyllä teillä on pieni asunto, Anni ihmetteli. Teillä pitäs olla ainakii 
yksi makuuhuone lisää. Missä työ ite nukutta? 

- Eikö ne anna isompaa,jos pyytäsitte? kysyi Aino. 
- Kyllähän myö on monesti anottu, mutta aina sen on vieny joku 

nuori upseeri,jolla ei ole lapsia. 
Sitten täti tuli siihen kohtaan,jota Veli ja Liisa olivat odottaneet. Ni

mittäin siihen muuttoon. 
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- Kun työ molemmat olette nuorii ja lapset eivät ole vielä koulussa, 
miksi työ ette tulis Kanadaan? Siellä teillä olis varmasti paremmat ma
hollisuuvet elää ja lasten tulevaisuuskin olisi turvattu. Mitä heille täällä 
on? Kun varttuvat, menevät naimisiin jonkun köyhän jätkän kanssa ja 
saavat ikuisesti nähdä kurjuutta. Onko teillä mahdollista heidät koulut
taa täällä? Melko varmaa on, että ei ole. Kanadassa valtio avustaa kou
lulaisia ja teille olisi varmasti tarjolla töitä niin paljon kun vain haluaisitte 
tehdä. Siellä teillä olisi jo kahden vuoden kuluttua oma talo. 

- Kyllä me on jo sitä kautta rantain ajateltu, mutta on niin monta 
mutkaa matkassa, ettei vielä osaa sanoa. Ensinnäkin, kun on kummat
kin oltu jo yli kymmenen vuotta valtion palveluksessa, niin ajatteluttaa, 
että olisko oikein viisasta lähteä, Veli empi 

- Kanadan valtio auttaa teitä ensimmäisen vuoden ja antaa koko 
perheelle matkalainan, jonka sitten voitta maksaa pikkuhiljaa takaisin, 
kun olette saanut työta, Anni selvitti. 

- Onhan se Velin velipoika Pekkakin mennyt Kanadaan ja viime ke
väänä sai työn topparoikassa Port Arthurissa, alkoi Liisakin naurahtaen 
puolustella muuttoa. 

- No, mitäs tämä isäntä itse siihen sanoo? Anni kysyi Veliltä. 
Tytöt olivat tulleet istumaan isänsä syliin. Vanhin lapsista nojasi Veliin 

kuunnellen tarkkana, mitä Kanadan tädit juttelevat. 
-Annapas, Pirjo, olihan sinun nimi Pirjo, tuo minun kassi. Minulla on 

siellä jotain suuhunpantavaa. 
Pirjo juoksutti kassin Annille, ja tämä kaivoi esille kolme suklaalevyä 

ja ojensi joka tytölle yhden. Tytöt niiasivat syvään kiitokseksi. 
- Tehän osaattekin nätisti niijata. Se tuo isä taitaa teitä opettaa, vai 

äitikö? täti kysyi. 
- Kumpikin opettaa, Pirjo vastasi sisartensakin puolesta ja palasi isänsä 

kylkeen. 
- Sanopa, mitä mieltä olet asiasta? Anni pyysi uudestaan, kun Veli ei 

ollut vielä antanut selvää vastausta. 
- Asiaa pitää ajatella vakavasti. Eihän tässä paljon häviä, jos vaikka 

lähteekin. Saattashan sielläkin olla hyvä, kunhan tottuisi. Se kielen opis
kelu tuntuu suurimmalta hankaluudelta. 

- Valtio kustantaa kielen opiskelun,jos vain teillä riittää tarmoa opis
kella. Ja minusta tuntuu, että kyllä teillä riittää. Ottaa pari kuukautta, 
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kun paperit ovat kunnossa. Ennen talvea olisi parempi katsella asuntoa 
ja töitä, niin minä luulisin, kun ajattelen niitä aikoja, kun me Ainon kanssa 
sinne mentiin. Niin, siitä onjo aikaa, mutta olot ovat sen jälkeen paran
tuneet, siksi ne sinne saavatkin uusia ja kunnollisia siirtolaisia. Siellä saa 
kiinnelainoja, kun vain on vakituisessa työssä. Täällä sinulla pitää olla 
kaikenlaiset takaajat. 

Tämä keskustelu rohkaisi Veliä ja Liisaa niin paljon, että he päättivät 
heti seuraavana päivänä lähteä Kanadan konsulaattiin juttelemaan mah
dollisesta viisumianomuksesta. Aikaisemmin Kanadan konsulaatti oli ollut 
Tukholmassa, mutta edellisenä kesänä sellainen oli perustettu myös Hel
sinkiin. 

Aamulla heti töihin päästyään Veli pyysi esimieheltään pari tuntia va
paata omien asioidensa hoitamiseen. Onneksi esimies ei kysynyt, min
kälaisia asioita piti kesken päivän lähteä hoitamaan. Liisa oli ottanut 
lapsetkin mukaan ja yhdessä koko perhe käveli Eteläsatamasta pitkin 
Etelä-Esplanadia Erottajalle. Kun he olivat kävelleet vielä Rooperttia 
vähän matkaa, konsulaatti näkyikin jo odottavan heitä avoimin ovin kuin 
arvaten, että siinä ne uudet kanadalaiset jo tulevat. 

Konsulaatissa Eroset otettiin ystävällisesti vastaan ja heidät ohjattiin 
peremmälle toimistoon, missä alkoi vakava keskustelu. Lopuksi otettiin 
ylös kaikkien perheenjäsenten henkilötiedot ja viisumianomus pantiin 
sisään. Konsulaatista luvattiin ilmoittaa syyskuun aikana, hyväksytään
kö anomus. Jos päätös olisi myönteinen, Eroset kutsuttaisiin konsulaat
tiin uudestaan,jolloin selviteltäisiin loputkin probleemat ja järjestettäisiin 
matkatavarain kuljetukset sekä litterat matkalainoineen. Velinja Liisan 
lähtiessä virkailija kehotti heitä opiskelemaan englannin kieltä ja lisäsi 
vielä leikillään, että seuraavalla kerralla keskustelut käytäisiinkin sitten 
englannin kielellä. Leikinlasku nosti hymyn Liisan ja Velin huulille. 

Seuraavat kaksi odotuksen kuukautta olivat hermoja repiviä. Velillä 
oli jonkinlainen ammattikokemus, joka toi Erosille uskoa myönteisen vii
sumi päätöksen saamiselle. Pelkkä sotilaan ammattikoulutus ei kelvan
nut, vaan vasta aseseppä-nimi takasi jonkinlaisen vammuden,jos vain 
osasi välttävästi kielen. 

Liisa lähetti koulukaverilleen Rauhalle Kanadaan kortin, että viisumi
anomukset oli jo laitettu sisään, mutta vielä he eivät tienneet, saisivatko 
luvan lähteä. Windsorista tuli kohta vastaus, jossa Rauha ilmoitti men-
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neensä naimisiin Tampereelta Torontoon muuttaneen suomalaisen kans
sa. Tämä oli saanut siirron Hamiltoniin 40 kilometrin päähän Torontosta 
Niagara Fallsille päin, mutta jos Liisa ja Veli maahan pääsisivät, he kyllä 
hakisivat perheen junalta Torontosta, kunhan Liisa vain ilmoittaisi ajan
kohdan. 

Seuraavaksi Velin piti käydä rykmentin komentotoimistossa kysymäs
sä, jos hän voisi siirtää kesälomansa syyskuuksi, mikä kävikin päinsä. 
Rykmentin adjutanttina oli mukava mulliupseeri, luutnantti Leinonen,joka 
ei kysellyt mitään kuin vain ihmetteli, että eikö loma kesällä olisi haus
kempi. Siihen Veli vastasi vain pistämällä etusormensa huultensa poikki 
ikään kuin vaitiolon merkiksi. 

Liisan veljelle, joka palveli Malmin paloasemalla, kerrottiin muutto
asia juurta myöten. Tämä lupasi tulla perheineen heitä Torontoon katso
maan. Hän kertoi serkkunsa muuttaneen kaupunkiin viisi vuotta sitten 
ja antoipa vielä tämän osoitteenkin. 

Parin viikon perästä tuli sitten kutsu konsulaattiin, mistä Veli ja Liisa 
arvasivat, että viisumi oli myönnetty. Konsulaatissa kysyttiin, vieläkö he 
olivat halukkaita muuttamaan ja kuinka heidän englannin kielen opiske
lunsa oli edistynyt. Eihän se ollut vielä alkanutkaan! Matkalippujen ja 
tarvittavien papereiden kerrottiin olevan haettavissa syyskuun alkupuo
lella ja matkatavaroiden täytyisi olla Victor Ekin matkatoimistossa vii
meistään viikkoa ennen lähtöä. Lähtö tapahtuisi lokakuun 1. päivänä 
Helsingöristä Tanskasta Ms. Stockholmilla. Viisumin voimassaoloaika 
olisi kolme kuukautta, minä aikana matkan täytyisi tapahtua. Jos suun
nitelmissa tapahtuisi muutoksia, niistä olisi annettava tietää kuukautta 
aikaisemmin. Eräs konsulaatin suomenkielinen naishenkilö ojensi tytöil
le vielä Coca Cola -pullot ja sanoi niiden olevat hyvän onnen toivotukset 
tehdylle matkapäätökselle 

Heti kotiin päästyään Veli alkoi kirjoittaa eroanomusta työpaikalleen 
ja samoin myös Liisan piti ilmoittaa erostaan Pauligille, jossa hän oli 
palvellut pari viimeistä vuotta nuorimman tyttären syntymän jälkeen. 

Velin kesäloman siirto oli työpaikalla hyväksytty syyskuuksi aikai
semman heinäkuun sijaan. Pariskunta alkoi suunnitellajäähyväisvierai
luja kummankin sukulaisten luona. Heillä oli tarkoitus mennä ensin ju
nalla Joensuuhun ja jatkaa sieltä kahden viikon päästä linja-autolla Tuus
niemelle. 
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Velin työkaverit olivat jo saaneet tietää perheen maastamuuttoaikeis
ta. Moni pahoitteli ratkaisua ja esimiehet väittivät Velin tehneen väärän 
ratkaisun; he kun olivat ehdottaneet tätä pian alkavalle asemestarikurs
sille. 

- Tehty mikä tehty, Veli ajatteli. Kanadan houkutukset olivat nosta
neet liian suuren kuumeen ja tulevaisuus näytti hohtavimman puolensa. 

Nyt Velinja Liisan olisi myytävä kaikki, mitä he eivät enää tarvinneet 
- armeijan varusteista kodin kalusteisiin, koppalakista hiihto- ja ampu
ma-aseisiin. Talousesineet tekivät hyvin kauppansa ja kun kaikki oli myyty, 
niin voi surkeutta, mitä jäi jäljelle: vain tyhjä asunto, missä oli viimeiset 
vuodet asuttu. Asunto oli mieluinen, mutta onnettoman pieni viisihenki
selle perheelle. Nyt se oli tyhjänä kuin vankikoppi. Taisipa Liisan sil
mään ilmestyä vesipisarakin ja tyttäret katselivat ympäriinsä kuin jotain 
etsien. Keskimmäinen, Marja, oli saanut muutamaa päivää aikaisem
min suuren rättinuken lahjaksi kummitädiltäänja puristi sitä kainalos
saan, ettei vaan sitäkin myytäisi. 

Kun oli viimeinen ilta ennen lomalle lähtöä, asunnossa oli jäljellä enää 
pari hyljätttyä patjaa ja jokunen huopa ilman tyynyjä. Tytöiltä pääsi itku. 

- Kuulkaahan, kunhan me nukutaan tämä yksi yö näin, niin sitten 
kohta me jo nukutaan laivassa monta, monta yötä. Kuin herrat konsa
naan, selitti äiti tyttärilleen pieni haikeus kasvoillaan. 

Aamulla Tane, Velin samassa talossa asuva työkaveri, tarjoutui saat
tamaan perheen Helsingin rautatieasemalle, koska heillä oli useita mat
kalaukkujakin kannettavana. 

- Kiitos sinulle, Tane. Sinä oletkin ainoa, joka on tarjonnut apuaan, 
joka on meille tarpeen. Toiset ovat olleet liian varattuja toivottamaan 
hyvää matkaa. Eihän siinä muuta, kun kunnostetaan tavarat tähän etei
seen ja pannaan ovi lukkoon, Veli sanoi. 

Niin koko perhe lähti astelemaan lauttarantaan. Eipä tosiaan ollut 
montaa vastaan tulijaa, kun toimistotkin oli vasta avattu ja lautan läh
töön oli vielä vajaa tunti. Lauttarannassa tulija meni armeijan tuttavia, 
jotka nähdessään heidän vieressään niin monta matkalaukkua arvasivat 
heidän olevan lähdössä. Tutut toivottivat hyvää matkaa; monikaan ei 
tiennyt perheen muuttavan pian maasta pois. 

Eroset ja Tane nousivat lautan ylätäkille ja seurasivat sen irrottautu
mista laiturista. Kun lautta alkoi suunnata Eteläsatamaa kohti, niin heis-
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tä kaikista tuntui, kuin se olisi Kanadan matkan kenraaliharjoitus. Velin 
keskustelu kaverinsa kanssa ei sekään tuntunut oikein luistavan, vaikka 
tosiasiassa he olivat vasta lomalle lähdössä. Hiljaisuuden vallitessa he 
vain seurailivat maisemia, jotka olivat tulleet niin tutuiksi Suomen linnas
sa vietettyjen vuosien aikana. 

Velin vanhin tytär oli syntynyt helmikuun alkupäivinä, joilloin meri 
Helsingin ympärillä oli ollut vahvassa jäässä. Länsi-Mustasaaresta oli 
rakennettu kävelysilta Kaivopuiston rantaan, jota myöten Liisa naapu
rin vaimon kanssa oli kävellyt Kätilöopistolle. Kävellen he olivat men
neet ja kävellen he kantoivat myös lapsen ja tavarat jäätietä myöten 
takaisin kotiinsa Suomenlinnaan. 

Kaikki alkuaikojen hankaluudet pyörivät Velin mielessä kuin filmi
nauhana. Kuinka vaimo joutui yksin huoltamaan perhettä, kun hän itse 
opiskeli taistelutekniikkaa jossakin kaukana, mikä näin jälkeenpäin tun
tui niin kovin tarpeettomalta ja lapselliselta. Velistä tuntui kuin hän olisi 
kasvanut aikuiseksi vasta viimeisten minuuttien aikana. Hän päätti, ettei 
enää mistään hinnasta osallistuisi mihinkään sotilaalliseen opetukseen, 
sillä tärkeintä ihmisen elämässä oli oman perheen elämä. Sotilaskoulu
tus ei hänen mielestään sopinut perheelliselle, se olisi vain perheettömi
en miesten puuhaa. 

Tämä elämänmuutos olisi Velin mielestä pitänyt tehdä jo kauan, kau
an sitten. Tuntui kuin hän olisi tuhlannut kallista elämäänsä hyödyttö
mällä tavalla. Yhteiskuntakaan ei ollut pannut tikkua ristiin, kun Liisa 
olisi tarvinnut apua lähtiessään kovalla helmikuun pakkasella synnytys
matkalleen ja joutuessaan kävelemään yli hyisen meren ... 

He ehtivät ajoissa rautatieasemalle,jonne oli tullut myös Liisan sisko 
miehensä ja tyttärensä kanssa. Myös Velin nuorin velipoika Toivo oli 
saatto joukoissa. Asemalla otettiin kuvia ja haasteltiin mukavia,jotta he 
saisivat hetken mukanaan tuoman haikeuden aisoihin. Veturinkuljettaja 
ilmoitti, että juna lähtisi viiden minuutin kuluttua. Matkatavarat pantiin 
paikkaansa ja jäljellä oli enää halaukset. Kyyneleiltäkään ei säästytty. 
Veli toivotti Toivolle aurinkoisia päiviä. Matkalaiset nousivat junaan ja 
etsivät sopivat paikat, sillä edessä oli pitkä seitsemän tunnin junamatka. 
Liisa oli laittanut perheelleen evästä laukkuun, ettei heidän tarvitsisi heti 
turvautua ravintolavaunuun. 

Tehtyään matkaa koko päivän, he pääsivät vihdoin mummolaan. 
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- Sieltähän ne meijän kullat jo viimeinkin tulee. Outte jo varmasti 
ihan väsyneitä, kun outte koko päivän matkustaneet, mummi, Velin äiti, 
tokaisi ja sieppasi pienimmän lapsenlapsensa kainaloonsa. 

- Myö jo on keritty outtoo teitä. Kalasoppakin on vielä lämmintä. 
Annas kun mie heitän tuon villatakin siun piältäs. 

Hän ehätti ottamaan takit muiltakin tytöiltä. Sen jälkeen käytiin tuliais
halaukset läpi jokaisen kohdalla erikseen. 

- Tulitteko työ autolla vai junalla? Velin isä kyseli. 
- Myö tultiin junassa ja saatiin istuu koko päivä ennen kuin päästiin 

Joensuuhun ja sieltä tultiin vielä linja-autolla tuohon Jormanaisen riihen 
luo, Veli kertoi. 

- Onko teillä kuinka pitkä loma tällä kertoo? ukki jatkoi kyselyjään. 
- No, se samahan se on joka vuosi ollut, se neljä viikkoa, antoi Veli 

tietää ja jatkoi: 
- Mutta miten se muurahaisten munitus on menestynyt tänä kesänä 

ja ovatko ne hyvästi niistä maksaneet? 
- Kyllähän myö on lajinsa niitäkin munitettu. Tuo Hirvosen Veijo on 

minuu jelepannu. Sillä on mopo ja kun mie ensin lapioin muurahaiset 
säkkiin, niin se viepi ne mopollaan lavan viereen. Ei tarvihe niitä kannel
la, kun tuntuu tää ikä jo alkavan painaa, jottei jaksa raskaita taakkoja 
enee ruahata. Niijen hinnat ovat kyllä laskeneet rutkasti, kun munittajjii 
on enemmän ja kaipa ne ei enee niitä niin paljoa käytä. Mutta on se 
kumminkin ollut hyvä lisä meijän tuloihin, kun maksavat niin pientä elä
kettä eikä meijän niistä munarahoista tarvihe veroa maksoo. 

- Mitäs sinä tykkäät, jospa myö kylyvetään vasta huomenna? kysyi 
Veli vaimoltaan, joka vastasi: 

- Minulle se on ihan sama. Kyllähän se on kai liian myöhä ja lapset
kin ovat valmiit nukkumaan. Huomenna on uusi päivä ja uudet huolet. 
Etsikää tytöt vain pyjamanne ja sitten vain nukkumaan. Vieläkö sinne 
vintille voisi mennä nukkumaan, ei kai vielä ole liian kylmä? Siellähän 
me aina ennen on nukuttu. Mitäs ukki ajattelee? Liisa kyseli. 

- Tuo kamari on nyt meijän käytössä, kun se Kaisakin lähti viime 
talavena. Yks' kaks' se vain nukku pois yhtenä aamuna. Ukko Heikki
hän kuol ko kakstoista vuotta takaperin. Siellä on jo laitettuna petit teille 
kaikille, kun arveltiin, että tuo vintti on liian pölynen, kun siinä ei ou 
minkäänlaista lattijoo vain sora niinkuin on ollut kautta aikojen. Katel-



22 

laan sitten huomenaamulla uuvelleen, jos joku haluaa kavuta vinttiin, 
Velin isä sanoi. 

Matkalaiset olivat jo aivan kuitteja väsymyksestä ja he suuntasivat 
kamarin puolelle ja purkivat matkalaukuistaan yö- ja pitovaatteet. Kun 
lapset olivat täydessä unessa, Liisa ja Veli menivät vielä hetkeksi jutte
lemaan tuvan puolelle ja kävivät mummin ja ukin kanssa läpi monta 
päivänpolttavaa asiaa. 

- Onko tuo kello ruvennut käymään nopeammin täällä, kun se näyt
tää jo yhtätoista? Sovittaisiko, että kellahdettas makoomaan, jotta oltais 
huomenaamuna virkkuja taas niitä kusiaisia munittamaan. Vai onkos 
jollakin parempia ehdotuksia? Veli kysyi. 

Häntäkin tuntui haukottavan jo niin, että meinasi ihan suu revetä. 
- Kyllä mie oun ihan samoo mieltä, yhtyi isä poikansa mielipiteeseen 

ja lisäsi tuolista noustessaan, että pitäisi vielä käydä nimikkopuu kaste
lemassa. Hän meni ulos. Poika teki samoin ja seurasi isäänsä. 

Liisan ja Velin herättyä aamulla tuoreen kahvin tuoksu tulvi nokkaan 
ja he huomasivat, että lapset olivat jo menneet. Ulkoa kuuluikin jos j on
kinlaista käjätystä, joten arvata saattoi, ketkä sen saivat aikaan. 

Seuraavat kaksi viikkoa perhe munitti kusiaisia, nosti perunoita, sau
noija kävi Joensuun kaupungissa myymässä muurahaisen munia. Las
ten aika kului mumminsa seurana ja auttaessa häntä leipomisessa. Ker
ran päivässä he kävivät yhdessä tarkastamassa kanojen pesät, josko 
niihin yön aikana oli ilmestynyt munia. 

Kertaakaan ei Kanadaan muutosta oltu mainittu mitään, kunnes mum
mi yhtenä iltana kysyi: 

- Kun nämä tytöt niin usein puhuvat Kanalaan menosta ja kun mie 
en ole oikein kärryillä, niin sanokaapas työ, heidän äiti ja isä, mikä se 
semmonen Kanala on? 

Kun lomasta oli enää kaksi päivää jäljellä, muuton oli aika tulla esille. 
Sanottavahan se oli. Veli ja Liisa vilkasivat toisiinsa kuin kysyäkseen 
toisiltaan, kumpi heistä alkaisi asiasta puhua. Veli katsoi, että hänen se 
oli puhuttava. 

-Liisan täti kävi kesällä meillä ja kertoi elämästään Kanadassa,jos
sa hän on ollut jo melkein 30 vuotta. Samoin on Liisan serkku, niinkuin 
meidän Pekkakin, kertonut siellä olostaan. Ja kun toiseksi me on koetet
tu saada Suomenlinnasta vähän isompaa asuntoa ja sitä ei olla saatu, 
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vaikka seitsemän vuotta ollaan anottu. Me aletaan olla jo sillä rajalla, 
että jotain pitää kohta tapahtua. Meille on nyt tarjoutunut semmonen 
tilaisuus, että Kanadan valtio maksaa matkan sinne ja auttaa meitä en
simmäisen vuoden, jos sattuisi, että ei ala työtä löytyä. Se on myös lu
vannut auttaa työn löytämisessä, Veli aloitti ja jatkoi: 

- Me on nyt sitten päätetty, että tämän loman jälkeen lokakuun en
simmäisenä päivänä me lähdetään. Me tiedämme sen, että tämä ratkai
su ei ole ollut helppo meille eikä se ole mieleinen kaikille meidän sukulai
sillekaan. Nämä kaikki me olemme siinä huomioineet. Mutta kun nämä 
tytötkin ovat vielä siinä iässä, että he pääsisivät siellä päivähoitoon, joka 
on järjestetty Toronton kaupungin taholta uusille siirtolaisille ja Liisakin 
voisi olla päivät työssä ja hakea lapset töistä tullessaan. Kun ollaan vielä 
näinkin nuoria ja työnhaluisia, niin ajattelimme siellä pärjäävämme. To
rontossa on muitakin Liisan tuttavia, jotka ovat luvanneet auttaa, jos 
sattuu hankaluuksia. Minä tiedän, että ainakaan sinä, isä, et tykkää täs
tä ratkaisusta, kun minulla on se vakituinen toimikin, mutta siinä perhe 
joutuu olemaan paljon yksin, kun laittavat usein komennuksille, kouluun 
tai leirille. Liisan on hoidettava yksin perhe ja joskus se on vaikeuttanut 
olosuhteita. Jospa olisi onni mukana,ja kaikki menisi suunnitelmien mu
kaan. 

Isä oli hiljaa. Hän ei vilkaissutkaan Veliä, puisteli vain päätään ja äiti
kin huokaili äänettömänä. Viimein isä nousi pöydästä ja tuhahti kiukkui
sena: 

- No, johan mie vähän arvelin, että jotain konnankoukkuja sie out 
tuas keksiny. Eikö teille enee riitä hommii Suomessa, kun täytyy männä 
mualiman toiselle puolelle hakemaan hankaluuksii? Voihan helevetti, en 
mie paremmin sano. Mikä sinuu oikein vaivovaa? Et taija olla ihan täys
järkinen! 

Sinä iltana ei kukaan paljoa puhunut. Lapset alkoivat udella, oliko 
ukki kipeä, kun hän ei puhunut heidän kanssaan. 

- Ei ukki ole kipee, mutta se ei tykkee, kun me mennään sinne "Ka
nalaan". Kun me ei sitte joka kesä päästä tänne lomalle, kun on niin 
pitkä matka, Liisa selitti. 

Viimeisenä lomailtana tilanne kuitenkin kaikkien helpotukseksi lauke
si. Veli otti matkalaukustaan kiiltävät nahkasaappaat, komean karvaha
tun ja saapashousut, joista oli poistettu rannikko tykistön punaiset raidat, 
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ja antoi ne isälleen. Isä oli kai jo ennen sitä lauhtunut ja tämän teon 
jälkeen hänen piti oikein halata poikaansa. Poika pyysi isältään kahden 
kesken anteeksi päätöstä,joka vielä herkistytti kumpaakin. 

- Kuulepas isä, aloitti poika. Eihä se matka yli Atlantin kestä kuin 
seitsemän päivää yhteen suuntaan, joten kyllähän me käydään teitä täällä 
katsomassa, mutta ei suinkaan joka vuosi. Niin rikkaaksi me ei kai voida 
tulla. Mutta me toivomme teidänkin käyvän siellä meitä katsomassa. 
Jos meillä on varoja, niin me lähetetään teille matkaliputkin. 

- Eihän myö näin vanhona enee lähetä minnekään reissuun. Ehei, 
poika parka, tulukee vain työ. 

Kun oli aika lähteä, mummi ja ukki lähtivät saattamaan perhettä maan
tien varteen ja toivottivat hyvää loman jatkoa ja onnea toiselle puolen 
maailmaa. Äiti vähän vesittelikin, mutta isä katsoi poikaansa ja sanoi: 

- Kyllähän mie tiijän, että työ pärjäätte, senhän mie oun jo ennen 
nähnyt. 

Mummi ja ukki halasivat vielä lapsia ja vielä kauas perhe näki heidän 
seisovan samassa paikassa hyvästiä heiluttaen. 

Liisan kotona ei ollut mitään hankaluuksia, sillä siellä jo tiedettiin, että 
tämä oli viimeinen jokavuotinen loma. Liisan veli Otto oli hyvin herkkä 
luonne ja hän jo alkuun sanoikin: 

- Vielähän mie niän tuon siskonikin, vaikka juorut tietää kertoo, että 
työkii outte mänössä sinne Amerikoihin. 

Erosten vajaat kaksi lomaviikkoa vierähtivät nopeasti, mutta he ker
kisivät käydä tervehtimässä kaikki Liisan sukulaiset sekä käydä Tuus
niemen hautausmaalla Liisan isän ja äidin haudalla. 

Tuli aika,jolloin piti jättää hyvästit talon väelle, mutta kai Otto-isäntä 
oli sen jostain aavistanut, sillä häntä ei näkynyt ja hyvästit hänelle jäivät 
sanomatta. Hän oli niin loppuun asti herkkätunteinen, ettei voinut kestää 
lähtöhetken tuomaa henkistä painetta, vaan häipyi jonnekin siksi aikaa, 
kunnes oli varma, että vieraat olisivat jo menneet. 

Seuraavan yön Eroset istuivat Helsingin junassa ja aamulla lopen uu
puneina he raahasivat matkatavaransa lauttalaituriin kauppatorin ran
taan. Seuraava lautta veisi kotiin, jossa he olivat asuneet yli seitsemän 
vuotta, ja enää seuraavat kaksi yötä se palvelisi heitä puolialastomana. 
Ehkä se oli jo annettu jollekin nuorelle parille, joka asuisi siinä eläke
ikään saakka. 
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Seuraavana aamuna Liisa ja Veli alkoivat tehdä tarkempaa järjeste
lyä. He panivat matkavaatteet omaan naulaansa ja matkalle tulevat ta
varat matkalaukkuihin. Pienemmät tarvikkeet, kuten pesu välineet ja no
peasti tarvittavat matkaliput, Kanadan rahat ja viisumit, Liisan käsilauk
kuun; niitä ei oltu otettu maalle lomalle lähtiessä, vaan ne oli jätetty 
kotiin piirongin laatikkoon. 

- Herranjestas, piirongin laatikkoon! Liisa kauhistui. Meillähän ei ole 
enää sitä piironkia. Minä lukitsin sen laatikon ja tässä käsilaukussa on 
sen avain. Nyt minun on mentävä näiltä jalansijoilta sinne Kuismalle. 
Minulla ei ole tietoakaan, missä talossa ne asuvat... Soita sinä, Veli, 
keskukseen ja pyydä Kuismalle. Toivottavasti ne on kotona. Kyllähän 
minä olin hölmö, kun en huomannut näin tärkeää kuorta ottaa talteen, 
kun sen piirongin myimme. Se olis pitänyt myydä vasta nyt, tänä päivä
nä. Ne ostajat voi olla vaikka menneet maalle ja silloin meidän matka 
kyllä tyssäs. Niin kuin minä veikkasin: luonto taitaa olla meidän lähtöä 
vastaan. 

Siinä Liisan tuskaillessa Veli tuli takaisin eteisestä, jossa heillä oli pu
helin ja jo hänen naamastaan huomasi, että jotain myönteistä oli tulossa. 

- Mamma kulta, istuhan tuohon minun polvelle, aloitti aviomies. Ne 
meidän paperit ovat luullakseni tallessa. Ne Kuismat ovat soitelleet koko 
meidän lomallaoloajan. Ne eivät nimittäin saa sitä laatikkoa auki,jonka 
sinä lukitsit, kun se avain on vielä sinulla. Nyt minä lähden viemään sen 
avaimen, avaan laatikon ja otan paperit. Onko siellä muuta? 

- Ei pitäs olla, mikäli minä muistan. Käy sinä hakemassa ne, niin 
minä pääsen tästä harmista, sanoi Liisa ja Veli lähti heti matkaan. 

Puolen tunnin kuluttua hän palasi sanoen 
- Annapas ensin pieni halaus ja pusu kaikkien nähden. 
Hän sai Liisalta pusun ja tytöillä oli hauskaa. Äiti kainosteli aina, kun 

isä oli pussauspäällä. 
- Tässä on ne kauan kadoksissa olleet paperit, joista on niin paljon 

puhuttu viimeisen tunnin aikana. Nyt sitten viimeinkin kohtalo on anta
nut meille luvan lähteä. Aletaan vain katselemaan, missä kukin nukkuu 
tämän viimeisen yön tässä talossa. Sen jälkeen meille järjestetään jon
kinlaiset yöpaikat aina siellä, missä me kulloinkin ollaan. 

- Kun kaikki tavarat onjo myyty, niin miten sinä olet aikonut järjestää 
huomenaamulla lasten ja meidän aamiaisen? Veli kysyi Liisalta. 
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- Minä olen laittanut puurokattilan valmiiksi. Siinä on voitilkkanen ja 
maitoa niin, että kun me lisäksi keitetään aamukahvit, niin eiköhän me 
sitten jo pärjätä puolille päivin,jolloin me jo ollaan autoasemalla. Siellä 
sitten ostetaan jotain auton lähtöä odotellessa. 

Liisa oli tosiaan järjestänyt kaiken etukäteen: hellalla oli kahvipannu 
ja puuro kattila odottamassa aamua ja hän oli tehnyt vuoteenkin keittiön 
lattialle, kun keittiön pöytä oli jo myyty ja viety pois. Keittiön lattialla Veli 
ja Liisa valvoivat viimeisen yönsä ja he kävivät läpi kaikki ne vuodet, 
jotka olivat yhdessä ahertaneet. Se oli kuin hääyö, ja vaikka peti oli 
kovanlainen, niin hetken aiheuttama harras mieliala ja usko tulevaisuu
teen yhdistivät vielä vahvemmin kuin todellinen hääyö. 

Herätys tuli, kun nuorimmainen tyttö kipitti vanhempiensa vuotee
seen lärnmittelemään. 

- Että minuu kylymää, kun siskot ottivat kaikki peitot. 
- Tulepa tähän meidän keskelle, niin etköhän siinä lämpene. Meill oli 

niin lämmin tässä kahdestaan isän kanssa. Nuku sinä siinä sillä aikaa, 
kun äiti laittaa kaurapuuron. 

Linja-auto Helsingistä Turkuun, josta oli järjestetty laivakuljetus Tuk
holmaan Ruotsiin, lähtisi vasta iltapäivällä, joten aikaa oli runsaasti. Ve
lin hyvä kaveri Petelius,joka jo aikaisemmin oli saatellut perhettä lomal
le, tuli nytkin mukaan auttamaan. Ja pian hän kopauttikin oveen. 

- Hyvää huomenta! Ovatkos nämä pikkuneidit ollenkaan nukkuneet? 
- Tottakai myö on nukuttu, he vastasivat ja kertoivat olevansa läh-

dössä Kanalaan. 
- Vai olette te menossa Kanalaan, uteli Petelius. Missä se semmo

nen Kanala on, kun minä en tiedä. 
- Se on kaukana meren tuolla puolen. Pitää olla monta yötä laivassa, 

jossa on monta vuodetta päällekkäin. 
- Sehän vasta ihmeellinen laiva on, sanoi Peteliuksen setä. En minä 

vain ole sernmosessa laivassa nukkunut. 
Petelius itse palveli laivastossa. Hän oli naimisissa, mutta hänelle ei 

ollut siunaantunut lapsia, vaikka hän niistä kovin tykkäsi, ja hän jutteli 
mielellään Velin lasten kanssa. Heistä oli tullut hyviä ystäviä. 

Liisa kysyi, jos hän voisi antaa Peteliukselle loput keittovehkeet ja 
ruuan tähteet: kahvit, leivät, voit ja kauraryynit, kun he eivät voineet 
ottaa niitä mukaan eivätkä he voisi laivallakaan niitä käyttää. 
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- Mikäs siinä, tottahan ne meille kelpaa, anna tänne vain. Kiitos hy
vin paljon, hän sanoi ja kumarsi kohteliaana miehenä. Asiasta toiseen. 
Mihin aikaan olette valmiina lähtemään? Osaan sitten olla oikeaan ai
kaan paikalla. 

He sopivat kellonajasta. Kun kaikki tavarat oli koottu ja viety ulos, 
Veli lukitsi oven. Hän oli luvannut viedä avaimen mennessään raken
nustoimistoon. Sieltä he jatkaisivat matkaansa Lauttarantaan. 

Veli muisti vielä ensimmäisen maihinnousunsa tähän samaan laituriin, 
kun hän oli käynyt ilmoittautumassa armeijan palvelukseen yli seitse
män vuotta sitten keväällä. Hänet ja Liisa oli juuri kahta päivää aikai
semmin vihitty aviopariksi. Heille ei vielä silloin ollut järjestynyt asuntoa 
ja ensimmäisen viikon he olivat viettäneet Tapanilassa Liisan siskon luona, 
missä he viettivät myös ensimmäisen avioyönsä. Nyt he olivat sitten 
uinailleet viimeisen yönsä tällä saarella ja jostain syystä Velistä tuntui, 
että semmoista tunnetta kuin ikävä ei voinut ollakaan. Tuo mennyt seit
semän vuoden aika oli ollut kuin harjoituskausi nyt alkavalle perhe-elä
mälle. Hänestä tuntui kuin he olisivatkin olleet vain vierailulla ja että he 
tulisivat takaisin, kunhan he olisivat ensin käyneet järjestämässä itsel
leen uuden elämän, paljon paremman kuin mitä he olivat vielä saaneet 
kokea. 

Lautta oli aina ollut veloituksetta käytössä kaikille armeijan palveluk
sessa oleville. He olivat siviilipuvussakin sinuja eikä perheenjäsenten
kään tarvinnut lunastaa lippua. Komendantin toimistosta oli annettu jon
kinlainen paperi,joka todisti henkilön kuuluvaksi kantahenkilöstöön. Ajan 
kuluessa lautan henkilökunta tuli tuntemaan erikoisesti ne henkilöt, joi
den kanssa he tapasivat päivittäin. 

Lautalle mentäessä moni Velin työkaveri tuli toivottamaan hyvää tuuria. 
Saman teki myös lautan koko henkilöstö. Velin nuorin velipoika toimi 
lautan konemestarin apulaisena, mutta tuolloin hänellä oli juuri vapaa
päivä ja hänkin liittyi seuraan. He kapusivat kaikki lautan yläkannelle, 
josta oli laaja näköala joka puolelle saaristoon ja Helsinkiin. 

Veli ja Liisa olivat jo kertaalleen läpikäyneet koko ihanuuden lomalle 
lähtiessään ja nyt he huomioivat ne ihanuudet vain nopeasti katseella ja 
keskittyivät keskusteluun kaikkien sakissa olevien kanssa. 

- Kato, isä, noin monta purjelaivaa! osoitti keskimmäinen tytär, joka 
melkein aina kuuntelupuolella olevana seurasi ympärillä tapahtuvaa. 
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- Onpa niitä sinne kertynytkin, yhtyi isä puheeseen. Se on yksi saari, 
jonne purjelaivat aina kokoontuu. Sitten ne pitää purjehduskilpailuja. Kyllä 
sinä olet niitä joskus uimarannalla nähny. Muistatkos sinä, kun ihan vii
me viikon lopullakin niitä oli tuolla merellä monia kymmeniä? 

Siinä redillä oli ankkuroituna pari rahtilaivaa,jotka näyttivät odotta
van satamaan pääsyä ja kaksi hinaajaa nyki isompaa rahtilaivaa ulos 
Katajanokan satamasta. Kaivopuiston puoli oli myös aivan täynnä pie
nempiä ankkuroituja laivoja. Saattoipa olla, että "Klippanilla" oli taas 
isot kemut tiedossa. 

Eroset eivät ottaneet taksia, vaan he päättivät mennä linja-autoase
malle kävellen ja mennessään katsella, mitä uutta sille reitille oli keksit
ty. Kun he olivat olleet asioilla, ei ollut ollut liikoja aikoja katsella ympä
rilleen, vaan silloin oltiin vain loikittu pää kolmantena jalkana aina seu
raavaan paikkaan ja asiaan. 

Kaartin kasarmi ainakin kökötti paikallaan niin kuin ennenkin. Taak
se jäivät Stockmannit ja Lasi palatsit, kunnes Helsingin linja-autoasema 
- kuin anteeksipyytävänä - osui heidän eteensä. Paikalle oli keräänty
nyt saattajia kuin paremmillekin. Oli Velin velipoika Toivo, Liisan sisko 
perheineen sekä Liisan setä vaimonsa kanssa, joka antoi kummitytöl
leen Marjalle suuren, melkein kummitytön kokoisen räsynuken. Nukke 
tosin myöhemmin menetti toisen jalkansa jonnekin Toronton rautatie
asemalle ja kulki yksijalkaisena hoitajansa kanssa vuosia, kunnes joutui 
loppuiäkseen jonnekin komeron nurkkaan. 

Kun vihdoinkin tuli se pelätty eron hetki, halauksia ja itkun tuhinaa 
riitti niin kauan, kunnes kuski ilmoitti, että oli aika lähteä. Vielä auton 
ikkunastakin piti saada kurkistaa ja vilkuttaa. Oli otettu valokuviakin, 
joita lähetettiin saattajille muistoksi haikeista hetkistä. 

Eroset saapuivat illan suussa Turun laivalaituriin. He nousivat pie
nempään matkustaj alaivaan, jossa heillä oli käytössään pieni hytti paik
ka. Matka Tukholmaan kestäisi yli yön ja lapsiperheelle olisi liian ras
kasta lojua ja maleksia kannella, missä jotkut nauttivat sitä kansainvälis
tä, joka aiheutti monenlaista mölinää ja kotkotusta. Olivat ne konsulaa
tin virkailijat osanneetkin käyttää aivojaan järjestäessään uusille kansa
laisilleen matkalippuja, mikä plussaksi heille luettakoon. 

Kun perhe oli saanut kaikki matkatavaransa hyttiin, he menivät lai
van kannelle ja keksivät paikan,jossa tarjoiltiin ruokaa. Onneksi tarjoili-
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ja ymmärsi sen verran suomen kieltä, että he saivat mieluista ruokaa, 
jota popsivat kovalla ruokabalulla. Puolipäivällinen oli jäänyt kokonaan 
syömättä, koska saattovieraat olivat pitäneet ajatukset kaukana syömi
sestä. Nyt oli sitten vielä parempi ruokahalu ja enemmän aikaa sen 
karkottamiseen. 

Ruokailun jälkeen perhe kierteli ympäri laivaa. Joka puolella oli vielä 
maata näkyvissä, kunnes laiva tuli avomerelle. Tyttöjen päässä oli kysy
mys, joka toistettiin aina, kun tulivat jonnekin ja pysähtyivät: 

- Isä, joko me tullaan sinne Kanalaan? 
- Ei veikkonen, saattoi Liisa-äiti selittää, me ollaan vasta alkumat-

kassa. Sitten huomenna aamulla ollaan Ruotsissa. Siitä jatkamme junal
la Tanskaan, taas toiseen maahan. Siellä meitä odottaa suuren suuri 
valtamerilaiva, joka vie meidät Atlantin, oikein suuren meren, yli. Ottaa 
ainakin viikon vielä sen jälkeen ja sitten ollaan Kanadassa,jaksoi äiti 
heille selittää. 

- Mennäänpä alas hyttiin nukkumaan. Meillä on koko yö aikaa en
nen kuin ollaan Ruotsissa. Kyllä ne sitten meidät herättää. Me nuku
taankin nyt oikein härskisti, Veli sanoi perheelleen. 

Aamulla pieni tönäisy herätti heidät ja laivan koneet hiljenivät. Eivät 
he kauaakaan vanhentuneet, kun koko porukalla oli vaatteet päällä. Vielä 
vilkaisu hyttiin, ettei mitään jäänyt, ja he nousivat ylös kannelle ja kohta 
koko perhe asteli ensimmäistä kertaa vieraan maan laiturilla. 

Kun he olivat rautatieasemalla saaneet selville, mikä juna lähtisi Hel
singborgiin, he asettuivat vaunuun ja jäivät odottamaan lähtöä. Joskus 
iltapäivällä juna vihelsi lähtömerkin ja taas matka jatkui. Juna meni kohti 
etelää vinhaa vauhtia,ja tytöt ihmettelivät, kuinka tasaista maa oli. Lo
pulta he kyllästyivät ohikiitävän maiseman tuijottamiseen ja nukahtivat. 
Kun juna alkoi lähestyä Helsingöriä, heidät herätettiin katsomaan, kuin
ka juna ajoi Tanskaan menevälle lautalle. Sellaista manööveriä ei heistä 
ollut kukaan ennen nähnyt. 

Päästyään iltahämärässä Helsingöriin Veli ja Liisa lapsineen purkau
tuivat junasta ja he raahasivat tavaransa kohti laituriin kiinnitettyä val
koista Ms Stockholmia ja jäivät odottamaan jonoon. Heidät ohjattiin si
sääntulo kantta alempana olevaan hyttiinsä. Naispalvelija tuli ilmoitta
maan, että laivan ruokalassa oli illallinen tarjolla. Ilmoitus ei valaissut 
mitään ja kun perhettä ei ollut näkynyt ruokalassa, niin sama henkilö tuli 
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uudestaan ja näytti elein, kuinka ruokaa lusikoidaan suuhun ja naurahti 
sen päälle. Silloin Liisalle ja Velille kirkastui, että heidät oli kutsuttu syö
mään. Sen jälkeen he käyttivät enimmäkseen vain merkkikieltä. Se oli
kin koko matkan hauskin puoli ja matkansa aikana he oppivat myös 
muutamia englannin kielen sanoja: Good morning, Good night ja How 
are you? 

Erosten hytti oli juuri veden rajassa ja sitä sanottiin B-täkiksi. Hytin 
ikkuna oli pyöreä, josta näki, oliko ulkona tyyni, satoiko vai paistoi. Se 
olikin yksi lasten mielipaikkojajahe kaikki halusivatyht'aikaa seurata 
lokkien lentonäytöksiä ja laineiden liplatusta. Meri hypnotisoi heidät vä
symättömällä vellomisellaan. Sattuipa joku pintakalakin eksymään nä
kösälle eikä tyttöjen riemulla ollut rajoja. 

Perhe teki lyhyitäkävelyretkiä ylemmille kansille, mistä oli mukava 
katsella valaistua satamaa. Veli ja Liisa seisoivat yläkannella laivan kai
teeseen nojaten mitään puhumatta eikä siihen hetkeen olisi mikä vaan 
tokaisu sopinutkaan, sillä heidän ajatuksensa olivat jähmettyneet edelli
siin päiviin ja he sulattelivat niitä ja liittivät niihin sopivat omat versionsa. 
Eivät he olleet ainoita matkustajia, joilla oli samanlaiset haikeuden täyt
tämät ajatukset. Maisema sinänsä oli vain mennyttä aikaa kuvaava ja 
se näytti kauniilta. Vesi kuohui laivan perässä, se laantui vähitellen po
reiluksi ja lopuksi aallot muotoilivat veden nonnaaliin elämän muotoon. 

- Mitäs sinä ajattelet? kysyi Veli vaimoltaan. Penni ajatuksistasi. 
-Minä vain ajattelen mennyttä aikaa yhdessä. Se on ollut aivan kuin 

tuo vaahtoava merivesi: väliin me on riidelty ja taas sovittu, mutta yh
teenvetona se ei ole ollut kaikkein pahin, kun vertailee sitä toisiin paris
kuntiin. Nämä meidän lapset ovat olleet varmasti meidän elämän yh
dessä pitäjä. Ajattele, kuinka monta kertaa minä olen joutunut heidän 
kanssa olemaan yksin, kun sinä olet ollut kuukausia komennuksella. Olen 
monta kertaa ajatellut, että tämähän on kuin asuisi yksin lasten kanssa. 
Kun nyt olemme menossa uuteen maailmaan, niin minä toivon, että en 
enää joutuisi olemaan yksinelättäjänä. 

- Ette saa mennä yksin, odottakaa vähän aikaa. Me halutaan nähdä, 
kun laiva menee tuonne salmeen, mistä näkyy uusi maailmamme, sanoi 
äiti ja komensi tytöt viereensä. 

- Niin, kakarat, yhtyi siihen isäkin. Katsokaa tekin, tytötl Tuollaiselta 
näyttää se maailma, josta me nyt olemme tulossa. 
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- Mutta sehän on kaunis. Aurinkokin paistaa sieltä päin niin lämpi
mästi, sanoi tyttäristä vanhin. 

- Eihän ne olekaan niitä kaikkien huonoimpia vuosia, joita olemme 
saaneet elää Suomessa. Ne on meidän kuitenkin nyt jätettävä taaksem
me, sillä ne on elettyä elämää. Ja nyt tästä päivästä lähtien meidän on 
ruvettava katselemaan tuonne länteen päin, jossa aurinko paistaa aina 
keski- ja iltapäivällä. Se on oleva meidän tulevaisuuden aurinko. Siirry
täänpäs nyt tuonne keulan puolelle laivaa, niin kaikki ympärillämme näyt
tääkin aivan toisenlaiselle. Siellä minä menen töihin joka arkipäivä, että 
saan teille mahdollisen toimeentulon ja kun te tulette kouluikään, niin 
teillä on mahdollisesti tilaisuus opiskella niin kauan kuin haluatte ja saa
da hyvä ammatti. Suomessa ne mahdollisuudet olisivat olleet olematto
mat. Kun minä nuorena halusin käydä oppikouluja, niin en voinut, koska 
tie nousi pystyyn. 

- Isä, miten tie nousi pystyyn? Voiko se nousta? 
- Eipä tietysti sanan täydellisessä merkityksessä, mutta minä tarkoi-

tan, ettei isälläni ollut rahaa kouluttaa lapsistaan edes yhtä ainutta, vaan 
kun tulin teini-ikäiseksi, niin piti tehdä, mitä töitä sattui kulloinkin ole
maan tarjolla. Olin valtion rautateillä ja rajavartiostossa. Sitten ajattelin, 
että nyt yritän poliisilaitokselle tai armeijaan. Pistin anomukset kum
paankin ja tuumin, että otan sen toimen, mikä sattuu ensimmäiseksi. 
Ensimmäiseksi tuli anomukseni hyväksyttynä Suomenlinnan rannikko
tykistöön ja niin minä menin sinne ja tunsin itsessäni, ettei vielä sekään 
ole minun paikkani. Nyt te tiedätte, että näin on käynyt. 

- Nyt on kaikki meidän tulevaisuuden varassa. Täytyy toivoa, että se 
olisi niin kuin tuo taivaan ranta: välillä näyttää pilvistä mutta aina välillä 
aurinkokin pilkistää. Mutta sanotaan, että Luojalla on lykyn avaimet. Eli 
eletään päivä kerrallaan, ollaan ahkeria ja pidetään silmät auki. Taru 
kertoo, kuinka eräs rikas mies neuvoi köyhempää, miten tulla rikkaaksi. 
Sanoi, että pitää hypätä rattaille oikeaan aikaan. Mistäs sitä tietää, mil
loin se oikea aika on? kysyi köyhä mies. Niin, vaikeahan sitä on tietää, 
mutta pitää hyppiä koko aika. 

- Hö, hö, hö, sanoi äiti siihen ja he lähtivät kävelemään laivan keu
laan,jossa oli paljon matkustajia toinen toisissaan kiinni. 

Keula kuohui kuin koski, kun laiva puski eteenpäin näyttäen, että kyl
lä sitä vaan tästä mennään. Kahta puolta oli vielä maata näkyvissä, 
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oikealla Ruotsia ja vasemmalla Tanskan Juutinraumaa. Kamerat nap
sahtelivat, kun moni halusi saada kuvia vielä ennen kuin laiva kerkiäisi 
Pohjanmerelle. Ilma oli kohtalaisen lämmin, mutta radio oli luvannut myö
hemmälle päivää sadekuuroja. Lokit leijailivat saattovartiona laivan ym
pärillä ja taisivatpajoskus tipauttaa lähtiäislahjaksi löysän kunniamitalin 
jonkun matkustajan olkapäälle. 

Matka oli hyvällä alulla. 
Liisa ja Veli veivät tytöt omalle kannelleen, jossa heitä vastaan käveli 

vanhempi pariskunta. Mies puhui ruotsia vaimolleen ja pienelle, ehkä 
Annen ikäiselle, tyttärelleen. Eroset pysähtyivät katselemaan ilmoitus
taulua, jossa ilmoitettiin kaikki päivän tapahtumat, vaikka eivät he kirjoi
tuksesta paljoa ymmärtäneet. Hämmästys oli suuri, kun laivan yhdestä 
nurkasta löytyi uima-allas suihkuineen. Löytyipä suihkujen takaa vielä 
saunakin. 

- Nythän meille aukesi mukavuudet, sanoi äiti. Mepä tullaan illalla 
saunaan ja uimaan. 

Laiva oli tullut jo Altantin puolelle Pohjanmertaja aallot olivat sen 
mukaiset. Länsipohjoinen tuuli puhalteli äreästija keikutti laivaa. Myrs
ky oli riehunut koko edellisen yön ja se tuntui kaiken aikaa vain kiihty
vän. Laivan kävelysilloilla piti olla hyvin varovainen, ettei aluksen kallis
tuessa liukastunut. 

Seuraavana aamuna aamiaisen jälkeen perhe päätti mennä peräkan
nelle, josta näkisi meren lähempää. Ehkei siellä laivan keikuntakaan tun
tuisi niin rajusti. Kansi oli kauttaaltaan veden vallassa. He menivät suo
japuolelle kantta kohti laivan perää. Lapset pitivät vanhempiaan kädes
tä kiinni, etteivät kaatuisi. 

Kannen peräosa oli kokonaan suljettu ja laivan poikki oli kiinnitetty 
köysi. Ennen kuin vanhemmat kerkisivät varoittamaan tyttöjä, nämä oli
vat jo roikkumassa käydessä. He kiikkuivat ja kirkuivat. Vanhemmille 
tuli hätä käteen, sillä kun laivan perä laski aallon pohjaan, niin aalto 
vyöryi suoraan peräkannelle. Ketään muita ei ollut näkyvissä, joten Veli 
huusi, minkä kurkusta lähti: 

- Heti takasin, sitä ei ole laitettu teille leikkikiikuksi! 
Ja muutamalla loikalla hän ehti köydelle, ja juuri kun seuraava aalto 

alkoi vyöryä sisään, hän sai kiskaistua tytöt turvaan, mutta he kastuivat 
täysin. Huudon oli kuullut yksi laivamiehistä ja samassa, kun Veli oli 
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saanut lapsensa pois vaaravyöhykkeeltä, ehti hänkin paikalle ja yhdessä 
he kantoivat lapset hyttiin. 

Liisa oli niin sekaisin lastensa vuoksi, ettei kyennyt vähään aikaan 
kuin hakemaan 

- Herranen aika sentään, miten siinä meinas käydä! Kyllä oli vähällä, 
ettei lapset mennyt aallon mukana mereen. 

He pääsivät pelkälle varoituksella - sekä meren, että laivan päällys
tön taholta. Ainoa vahinko oli, että piti vaihtaa kuivat vaatteet ja käydä 
ottamassa suihku, sillä suolainen vesi oli huuhdottava pois. 

Kun Veli ja Liisa pohtivat tapahtunutta illalla, he tulivat siihen johto
päätökseen, että koko matka oli ollut täynnä pienen pieniä varoituksia ja 
Liisa,joka oli luonnollisesti herkempi uskomaan tällaisiin enteisiin, sanoi: 

- Tuntuu, kuin meidän ei sittenkään olisi pitänyt tehdä tällaista pää
töstä ja lähteä harhailemaan ympäri maailmaa. Kaikki on meitä vas
taan, mitä ikinä me tehdään. 

- Kuulepas sinä, kultani, aloitti Veli. Sinähän tiedät, että vastoinkäy
miset ovat vain sitä varten, että ne voitetaan. Mitä meille tapahtuu huo
menna tai sen jälkeen, me ei sitä tiedetä. Kaikista aikaisemmista ja myös 
tämänpäiväisistä tapahtumista meidän pitää ottaa oppia ja tulevaisuu
dessa varoa enemmän. Äitini aina sanoi, että kaikki mitä ihmiselle ta
pahtuu, on Luojan säätämää eikä sitä voi väistää. 

- Uskominen tällaisiin pikkuvaroituksiin vain osoittaa ihmisen olevan 
liian pehmeä ja herkkä, mutta niin kuin sanoin, ne on jokaiselle annettu 
kuuluvaksi jokapäiväiseen ohjelmaan. Sanovat, että jos ihminen tutkii 
tarpeeksi kauas tähti tiedettä, niin viimein hän tulee tietämään oman kuo
linhetkensäkin. Mutta sen ei ole katsottu olevan tarpeellista ihmisen 
normaalissa elämässä. Tiedemiehet pitävät sen omana tietonaan. 

Kun laiva ehti puoleen väliin Atlanttia, myrsky laantui ja matka edis
tyi paljon nopeammin. Hitaampina päivinä matka oli edennyt vain neljä
sataa meripeninkulmaa, mutta parhaimpina päivinä ehdittiin jopa viisisa
taa kauemmaksi. Kannellekin voi jo mennä pelkäämättä, että luistaisi 
mereen. Hytin pyöreä ikkuna sai olla auki ja lapset leikkivät ja katselivat 
meren leikkiä ja lokkien esityksiä. Välillä lapset menivät ylös kannelle 
ihailemaan me1ta,joka aaltoili enää hyvin väsyneenä, vaikka olikin monta 
päivää koettanut hidastaa laivan menoa. Nyt se joutui kuitenkin anta
maan periksi laivalastille-Amerikkaan muuttaville puupäille. 
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Matkustajien mieliala nousi huippuunsa, kun laivalla ilmoitettiin, että 
parin päivän päästä savuttaisiin Halifaxiin. Sääkin oli kääntynyt mat
kustajien eduksi. Kaikki pelipaikat, mitä laivalla oli matkustajien ilona, 
olivat käytössä. Yhdellä kannella oli vanhempia ihmisiä työntämässä 
lätkää. He kuuluivat varmaankin siihen amerikkalaiseen ryhmään, joka 
oli viettänyt kesän Euroopassa, kuka sukuloimassa tai kuka muuten vain 
laivamatkalla kiertämässä Eurooppaa. Nyt he menivät pirteinä takaisin 
sinne, missä olivat ehkä syntyneetkin. 

Kahdeksannen päivän aamuna matkustajat heräsivät ulkoa kuulu
vaan meluun, mutta siitä, mikä melun oli aiheuttanut, ei voinut olla var
ma. Niinpä ihmiset nousivat ja kurkistelivat ulos ikkunasta. Aurinkoinen 
päivähän sieltä kurkisti. He pukivat vaatteet nopeasti päälle ja kiiruhti
vat ulos kantta ylemmäksi. Kaikkialla oli kannelle kiirehtiviä matkustajia 
ja ympäriltä kuului huutoja: 

- Maata näkyvissä, tullaan Halifaxiin! 
Sama toistui useita kertoja ja kaikki olivat aivan sekaisin onnesta, kun 

pitkä ja rasittava matka alkoi olla lopuillaan. Kyllä sieltä maa tosiaan 
näkyi, mutta varmasti veisi vielä monta tuntia ennen kuin laiva olisi sata
massa ja kiinnitettynä sen laituriin. 

Hytti palvelija tuli ilmoittamaan, että aamiainen oli valmiina. Koko perhe 
oli jo kuumana eikä heille tainnut ruokakaan kunnolla maistua. Pitihän 
sitä kuitenkin jotakin hotkia, kun ei tiennyt, koska saisi ruokaa seuraa
van kerran. 

Kun matkustajat odottivat ja jonottivat pääsyään laiturille, tuntuivat 
viimeiset minuutit olevan ainakin tunnin pituisia. Pääkannelle oli muo
dostettu pari jonot koko laivan pituudelta, kun muiltakin kansilta kaikki 
tunkivat yhtäaikaa alas pääkannelle. Viimein laivamiehet avasivat por
tit. 

Tuntui kuluvan iäisyys ennen kuin jono alkoi liikkua. Lapset väsyivät. 
Tytöt lepuuttivat itseään istumalla vuorotellen matkalaukkujen päällä. 
Vähitellen jono pääsi laiturille,josta matkustajat ohjattiin laiturin päässä 
olevalle tarkastusasemalle. Siellä piti kaivaa esille passit ja maihinnou
suluvat. Eteneminen jatkui etanan vauhtia rakennukseen, jonka edessä 
oli kyltti "Customs", tulliasema. Siitä vain sisään,jossa suomea puhuva 
virkailija ilmoitti, että matkustajien olisi vartuttava niin kauan, kunnes 
laivasta tuotaisiin kunkin matkatavarat. Sitten, kun jokainen olisi tunnis-
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tanut omansa, niin laukut avattaisiin ja tullivirkailija tarkastaisi ne. Vasta 
sen jälkeen pääsisi jatkamaan matkaa. 

Perheen odotellessa tytöt kysyivät, joko he olivat "Kanalassa". 
- No kyllä me nyt ollaan siellä Kanadassa, mutta meidän vielä on 

jatkettava matkaa junalla ennen kuin olemme Torontossa. Siellä meitä 
on vastassa minun koulukaveri ja hän viepi meidät Hamiltoniin. Sitten 
katsotaan, minne me asetumme. Nyt meidän ei enää tarvitse muuta kun 
jaksaa istua junassa huomiseen iltaan. Sitten ollaan matkanpäässä ja 
meidät viedään autolla viimeiset kilometrit. 

Tullimies tarkasteli erään nuoren miehen matkalaukkua ja nosti sieltä 
käärön, katseli sitä vähän aikaa ja kysyi mieheltä: 

- Mitä tämä sisältää? 
-Siinä on minun äitin tekemiä sultsinoita, nuori mies vastasi totisena 

täysin ymmärtämättä, mitä tullimies puhui. 
Tullimies kutsui luokseen suomenkielentaitoisen naisen, joka tulkkasi 

tullimiehen kysymyksen pojalle. Tullimies kertoi, että Kanadaan ei saa
nut tuoda mitään ruokatarpeita tai siemeniä, vaan ne pitäisi hävittää. 
Poika sieppasi sultsinapaketin, avasi senja alkoi syödä. Hän tarjosi niitä 
lähinaapureillekin ja selitti, että ne olivat sultsinoita, joita hän oli aina 
Karjalassa lapsena ollessaan saanut. Parikkalassa niitä kuulemma oli 
pöydässä joka lauantai. Hän ei antaisi heittää niitä tunkiolle. 

Tullimies ei saanut tietää, mitä mies oikein puhui, sillä kun tällä oli suu 
täynnä "sultsinaa", se teki puheen suomea ymmärtävällekin hyvin epä
selväksi. Kun viimeinenkin sultsina oli hävinnyt miehen suusta alas, hän 
sanoi suomea puhuvalle naiselle, ettei hänen matka-askissaan ollut enää 
leivänrnuruakaanja voisiko hän päästä jo eteenpäin. Kun tullimies oli 
saanut englannin.kielisen selityksen, hän sulki miehen matka-askin ja toi
votti ystävällisesti hyvää tuuria Kanadassa. Nuori mies jatkoi matkaan
sa ja huomasi muitakin suomalaisia ja alkoi jutella heidän kanssaan. Selvisi, 
että hän oli menossa setänsä luokse Kirkland Lakelle, jonne tämä oli 
mennyt jo toistakymmentä vuotta aikaisemmin. Setä oli onnistunut hou
kuttelemaan myös hänet, veljensä pojan, Kanadaan kertoen kylän lä
hellä olevasta kultakaivoksesta. Hän oli myös vihjannut, että alueella 
olisi paljon naimaikäisiä tyttöjä, sen kun vain valitsisi. Nuori mies kyseli 
ympärillään olevilta muilta matkustajilta, olisiko joukossa muita samaan 
suuntaan meneviä. Hän kertoi setänsä olevan häntä vastassa North 
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Bayssä. Jono tullin portilla eteni pikkuhiljaa ja monia suomalaisia kerke
si mennä siitä läpi ennen kuin mies tapasi Sudburyyn meneviä ja sai 
heistä hyvää matkaseuraa. Aikansa tarinoituaan he lähtivät rautatie
asemalle, josta kaikki jatkoivat eteenpäin kukin omalle taholleen. 

Pitkän odotuksen jälkeen tulivat Velinja Liisan matka-arkut tarkas
tettavaksi. Kaksi tullimiestä kutsui heitä niitä avaamaan. Liisa alkoi ha
kea avaimia. Hän sanoi: 

- Hetkinen vain, tässähän ne ovat, ja etsi avaimia käsilaukustaan. 
Liisa käänteli käsilaukkuaan, etsi ja haki. Hän alkoi hermostua. Hän 

käänsi koko käsilaukkunsa nurin ja kaatoi sisällön pöydälle tullimiesten 
eteen. Laukun kaikki lokerot ja kääreet tarkastettiin, mutta avaimia ei 
vaan löytynyt. Liisa pani kaikki tavarat takaisin laukkuunsa ja sanoi hä
täisesti Velille: 

- Tähän laukkuun minä ne lähtiessä panin. Missä ne oikein ovat? 
Avaimia etsittiin joka paikasta ja Velikin tutki taskunsa. Tullimiehet 

odottivat rauhallisina, sillä tämä ei varmaankaan ollut heille ensimmäi
nen kerta, kun matka-arkkujen avaimet olivat häviksissä. He näkivät, 
että avaimia todella haettiin. Laukut oli kuitenkin saatava auki, sillä ei
väthän tullimiehet voineet olla varmoja, mitä luvatonta nämä uudet siir
tolaiset toisivat maahan. 

Seuraavaksi otettiin tarkastettavaksi molemmat matkalaukut. Ne tar
kastettiin läpikotaisin nurkasta nurkkaan, mutta "ne helvetin avaimet", 
niin kuin Veli niitä kutsui, eivät vain löytyneet. Aikaa kului varmasti tunti, 
toistakin, mutta koska perhe oli melkein viimeisiä tarkastettavia, ei tulli
miehilläkään ollut sillä hetkellä muuta tehtävää kuin odottaa. 

Kaikille tuli jo hiki ja tyttäretkin osallistuivat avainten etsintään. He 
kaivelivat ahkerasti pienillä käsillään kaikki mahdolliset paikat, mutta 
turhaan. 

- Voi helevetin kuustoista! manaili perheenpää. En minä voi enää 
käsittää, mihin helevettiin ne on joutuneet. Ne ei ole matkalaukussa, ei 
taskuissa, ei käsilaukussa. Jospa tullimiehet luulee, ettei me edes haluta 
avata laukkuja ja siksi emme haluaisi niitä löytää, Veli pelkäsi. 

- Eihän niissä mitään luvatonta ole. Vain talousastioita ja liinavaattei
ta, lasten ja aikuisten pitovaatteita, kun koko perheen välttämättömät 
tavarat vain on otettu mukaan. Mutta jos ette usko, niin rikotaan niiden 
lukot, että voitte ne tarkastaa. Parhaalla tahdollakaan me ei niitä löyde-
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tä niin kuin olette jo huomanneet. Avaimiksi me ei voida enää muuttua. 
Olisiko täällä kellään sorkkarautaa tai vasaraa, niin minä murran ne 
auki? Kyllä meidän on vihdoin päästävä asiassa eteenpäin. 

Suomenkielinen tullinainen tulkitsi sen kaverilleen,joka oli koko etsi
misen ajan seurannut tapahtumaa aivan vierestä ja tuntui kuin hänkin 
olisi jo saanut etsinnästä tarpeekseen. Kai mies oli huomannut, että avai
mia oli etsitty tosissaan eikä tarkoitus ollut ketään narrata. He juttelivat 
hetken keskenään ja sitten kumpikin sanoi kohteliaasti: 

- Te ette varmasti yritä pettää, minkä olemme huomanneet, joten 
olkaa hyvä ja jatkakaa matkaa. Me uskomme, että olette tehneet voita
vanne. Matka-arkut tulevat jonkun päivän kuluttua Toronton tavarama
kasiinille,josta teille ilmoitetaan niiden tulosta. Torontoon tultuam1e men
kää makasiinille ja antakaa asunto-osoitteenne, niin voivat ilmoittaa teil
le sieltä. Hyvää matkaa ja toivottavasti menestytte Kanadassa! 

Se oli enemmän kuin helpotus. Hetkeen Veli ja Liisa eivät voineet 
muuta kuin pyyhkiä hikeä, sillä heistä tuntui, että heillä oli vastassaan 
pelkkiä vastoinkäymisiä. Velinkin hermot tuntuivat olevan kovin kireällä 
ja hänen teki mieli purkaa mieltään, mutta tyttöjen läsnäolo pani hänet 
hillitsemään itsensä ja ajattelemaan asioita rauhallisemmin. 

Liisa huomasi miehensä olevan hermostunut ja koetti rauhoittaa hän
tä. Nuorin tytöistä kipusi Velin syliin ja sanoi omalla lapsenkielellään 
silmiin katsoen 

- Itä, tinä kilotit ätken! 
Veli halasi tytärtään, sillä tämä nuorimmainen oli aina ollut hänelle 

läheisin, vaikka toisetkin tytöt olivat hyvin rakkaita. Tyttö kertoi aina 
toisille olevansa isän poika, kun joku kysyi, kenen tyttö hän oli. Oli kai 
kuullut toisten puhuvan siitä, kun perheessä ei ollut yhtään poikaa. "Minä 
olen isän poika", oli lause,jolla hän antoi tietää toisille, että hän korvasi 
pojan heidän perheessään. 

Tästä tavasta nuorin tyttö oli saanut aivan oman paikkansa isänsä 
sydämessä. Vaikka Veli kohteli hellästi heitä kaikkia, niin nuorin anasti 
toisilta erikoisaseman. 

- Eikö me jo lähdetä katselemaan, missä päin se rautatieasema on? 
alkoi Liisa kysellä korjaillessaan lastensa asuja. 

He lähtivät kävelemään kohti asemaa, kun olivat ensin ottaneet siitä 
selvää. Helsingin satama oli ollut valtava kooltaan, mutta Halifaxin sa-
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tamaa tuntui riittävän loppumattomiin. Suuria valtamerilaivoja oli luke
maton määrä ja laivojen perässä liehui milloin minkäkin maan lippu. 
Suomen lippua ei sillä kertaa ollut näkyvissä. Kun kerran oltiin Kana
dassa, niin Suomi lippuineen oli jätettävä toistaiseksi muistojen joukkoon 
ja oli alettava totuttautumaan uuden maan tapoihin ja hyväksyttävä vain 
yksi ja ainoa lippu-Kanadan lippu. Niitä liehui joka puolella ja myö
hemmin perhe tulisi huomaamaan, että lippua ei laskettukaan alas joka 
ilta auringon laskiessa niin kuin Suomessa oli tapana tehdä. 

Asemalle päästyään Liisa ja Veli päättivät ostaa makuuvaunupaikat, 
koska junamatka olisi pitkä ja yön aika olisi rauhoitettava heille kaikille. 
Matkaliput vailla makuupaikkaa oli annettu ennen lähtöä Helsingistä. 

Matka Halifaxista Torontoon kestäisi kokonaisen vuorokauden, kos
ka juna pysähtyisi monessa paikassa. Huolto ja muut vaihdot ottaisivat 
matkasta monia tunteja. Veli antoi matkalaukut matkatavaravaunuunja 
hän otti ainoastaan välttämättömät tavarat käsikasseissa itselleen. 

Veli ja Liisa etsivät sopivaa paikkaa, missä he saisivat kulutettua yli
määräiset tunnit ennen junan lähtöä. He katselivat ja kävelivät ympäri 
suurta asemarakennusta ja löysivät kyltin "Restaurant". Ravintolassa 
oli tilaa, vaikka äsken tullut Ms Stockholm olikin jättänyt maihin ison 
joukon nälkäisiä siirtolaisia. Siellä oli varmasti monia satoja junan odot
tajia, mutta olisi sinne vielä sopinut moninkertainen määrä enemmänkin 
ihmisiä. 

Kun perhe ehti ravintolaan, paikalle ilmestyi pelastusarmeijan puvus
sa oleva naishenkilö,joka kysyi kohteliaasti suomen kielellä, voisiko hän 
auttaa. Kysymys lisäsi matkalaisten hämmästystä, sillä sellaista kohte
liaisuutta he eivät osanneet odottaa. Ensi hämmästyksen jälkeen Liisa 
ja Veli esittäytyivät ja pyysivät naisen mukaansa ravintolan tiskille aut
tamaan ruokalajien valinnassa,jotta he saisivat jotain mahdollisimman 
paljon suomalaisten ruokien kaltaista. 

Kun he olivat päässeet hyvään alkuun, pelastusarmeijan nainen sanoi 
huomanneensa muitakin autettavia. Veli ja Liisa kiittivät häntä avusta ja 
jatkoivat syömistä. Lopetettuaan he päättivät lähteä takaisin rautatie
asemalle. 

Elämä tuntui jo vähän hymyilevän -vai oliko se vain pientä virniste
lyä- mutta kaikkien kokemusten jälkeen alkoi kuitenkin tuntua jo vähän 
paremmalta. Kun perhe ehti asemalle, juna oli jo valmiina ja ihmisiä 
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nousi vaunuihin. Halifaxista lähdön jälkeen oli enää vaikeata seurata 
ohikiitäviä maisemia, kun iltahämärä tuli lokakuussa jo varhain. 

Konduktööri kävi heti lähdön jälkeen tarkastamassa matkaliput ja toi
votti kaikille hyvää yötä. Junan hytissä oli vuoteet kolmessa kerrokses
sa niin kuin suomalaissa makuu vaunuissakin. Liisa sai nuorimman tytön 
kanssa haltuunsa alimmaisen, kaksi vanhinta saivat yhdessä välivuo
teenja isä joutui lojumaan ylimmällä vuoteella yksinään. 

Aamun valjettua ja kellon lähennellessä jo yhdeksää Eroset menivät 
ravintolavaunuun. Siellä oli tarjoilu jo täydessä vauhdissa ja tarjoilija toi 
ruokalistan. Matkan aikana oli opittu, mitä englannin sanat bread, but
ter, cojfee, milk, egg and bacon sekä sugar merkitsivät. Beacon 
and egg sekä milk olivat tälle aamiaiselle sopivia sanoja, jotka tarjoilija 
ymmärsi joten kuten. 

· Aamiaista syödessään Veli, Liisa ja lapset juttelivat keskenään yhtä 
ja toista. Mainittiin, että Pirjo aloittaisi englanninkielisen koulun heti seu
raavalla viikolla, kunhan he pääsisivät asumaan vakituisesti. 

-Kyllähän Marjakin tulee minun kaveriksi, kun hän onjo viisi vuotta 
vanha, Pirjo puolestaan esitti. Eihän minulla ole siellä yhtään kaveria ja 
kuinka minä siellä yksin pärjään? 

- Ethän sinä siellä varmaan ainoa äsken tullut oppilas ole, äiti yritti 
opastaa tytärtään. Kyllä sinä opit nopeasti siinä, missä toisetkin. Olithan 
sinä Suomenlinnassa jo leikkikoulussa. 

- Niin mutta siellä kaikki puhuivat suomen kieltä, sanoi Pirjo puolus
tukseen. 

- Ei puhuta nyt siitä tällä kertaa sen enempää, kaikki tulee aikanaan. 
-Älä välitä, Pirjo, alkoi isä. Kielikouluunhan minunkin on mentävä. 

Enhän minä saa minkäänlaista työtäkään,jos en ymmärrä, mitä minulle 
sanotaan. Niin pian, kun vain semmosen koulun löydän, niin heti seuraa
vana päivänä menen vaikka väkisin. Minä olen ollut tyhmä, kun en ole 
jo Suomessa sitä opiskellut tarpeeksi vakavasti. 

- Nehän sano silloin siellä Kanadan konsulaatissa, että valtio opettaa 
uusille siirtolaisille ilmaiseksi niin paljon kuin siirtolainen itse on halukas 
opiskelemaan. Etkö sinä muista sitä? äiti ihmetteli. Kyllähän minunkin 
on sitä opittava, ei se ilmaseksi leipä tule kellekään. 

- Ketäs tuttavia sinulla siellä Torontossa onkaan? Veli kyseli Liisalta. 
Ainakin Rauha, sinun entinen koulukaveri, joka on naimisissa ja on muut-
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tanut Hamiltoniin. Se, joka tulee meitä vastaan Toronton asemalle. Ja 
eikös se tätis hyvä kaveri, oliko se Aino, asu myös Torontossa? 

- Sehän se oli tädin mukana, kun ne kävi meillä viime kesänä, mutta 
meillä ei ole niiden osoitetta. Kai se on Toronton puhelinluettelossa. O,:ilian 
siellä sitten Elsan miehen serkkukin, mutta me ei ole heitä ennen tavat
tu. Niiden nimi ja osoite on tässä minun muistikirjassa, äiti selitti. 

- Se Aino, mikä sen sukunimi onkaan, kertoi, että Torontossa on ai
nakin 6 000 suomalaista, joista on monella omat firmat ja halpapalkkai
sia työmiehiä. Luulis, että sieltä löytyy jotain työtä. 

- Mutta Hamiltonissa, joka on kuulemma pieni kaupunki, ei varmasti 
ole montakaan suomalaista, vaikka siellä on iso metallitehdas. Se metal
litehdas on kyllä se viimeinen työmahdollisuus, jonne menisin, kun ja jos 
vaan on tarjolla jotain ulkopuolista työtä. Saapa sitten nähdä, aika sen 
sitten näyttää. Jos vain saisi semmosta kuin kirvesmiehen hommaa, niin 
sinne vaan, isä naurahti ja kaivoi kukkaronsa, kun tarjoilija ojensi laskun. 

- Me muuten tehtiin ihan oikein, kun otettiin se matkalaina ja säästet
tiin omat rahat - mitä sitten olikaan - tulevaisuutta varten. Voidaan 
pärjätä jonkin aikaa, sillä varmasti meillä tulee olemaan monta ostetta
vaa, kun lapset alkavat käydä koulua. Vaikka onhan niissä matka-ar
kuissa jonkin verran tavaraa. Jos ne vain tulevat joskus, Liisa jutteli. 

-Kyllä ne sieltä tulee, kun tulee se aika. Älä niistä huolehdi, äiti. Ne 
voi olla vaikka tässä samassa junassa menossa yhtä aikaa. Ja eihän me 
niitä tarvita ennen kuin löydämme jonkinlaisen asunnon itsellemme. Niistä 
arkuista on Kanadan valtio vastuussa ja sillä on rajusti niitä taaloja, joita 
mekin on tultu keräämään, missä urakassa toivottavasti onnistumme. 
Takaisin Suomeen ei sitten yritetä mennä muuten kuin kyläilemään. Vai 
mitä nämä meidän prinsessamme siihen sanoo? 

Seuraavan puolen päivän aikana juna pysähtyi kymmenkunta kertaa, 
mutta aina oli rata tehty kulkemaan suuren järven rantaa ja arvatenkin 
siksi, kun kaikki asutuskeskukset olivat sen järven rannalla. Veli katseli 
Halifaxin asemakellon kanssa yksiin laittamaansa kelloa vähintään joka 
viides minuutti, mutta eivät sen viisarit kuitenkaan sen nopeammin kul
keneet. Käytävässä kajahti konduktöörin kumea bassoääni. 

- Tullaan Torontoon noin kymmenen minuutin kuluttua! 
Hetkessä vaunun käytävä oli täynnä hyteistään ulos kiirehtiviä mat

kustajia, jotka tungeksivat kohti ulko-ovea. Jokainen halusi olla ensim-
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mäinen, kun juna pysähtyisi Toronton asemalle. Suurin osa heistä tiesi 
jonkun sukulaisistaan olevan vastassa. 

Siitä, kun Rauha oli kirjoittanut viimeisen kirjeensä,jossa oli luvannut 
tulla Erosia vastaan, oli kulunut jo neljä viikkoa. Viimeisten kahden vii
kon aikana Rauhan perheessä oli kuitenkin tapahtunut ratkaisevia muu
toksia, jotka vaikuttaisivat paljon tuleviin asioihin. 

Viikonloppu,jolloinLiisan ja Velin perhe tulisi, olisi Thanks giving-vii
konloppu, joka Suomessa tunnetaan kiitospäivän viikonloppuna. Silloin 
kautta Kanadan juhlitaan sadonkorjuun loppua ja kaikilla on silloin kol
mipäiväinen loma. Rauhankin perhe oli jo aikaisemmin suunnitellut, kuin
ka he sitä silloin lauantaina viettäisivät. 

He olivat viikkoa aikaisemmin tehneet vierailun Windsoriin. Rauha 
oli aikaisempina vuosina palvellut siellä sairaalassa ja siellä hän oli myös 
tutustunut suomalaiseen nuoreen mieheen; tapaaminen oli johtanut vih
kipallille asti. Saman vuoden aikana heille syntyi vielä tytönnapero,joka 
sai nimen Margaret. 

Rauhan mies oli saanut siirron firman mukana Hamiltoniin ja sinne 
johti tietysti vaimonkin tie. Kun he olivat olleet palaamassa Windsorista 
kotiinsa Harniltoniin ja olivat ehtineet parin kilometrin päähän talostaan, 
sivutieltä oli porhaltanut auto suoraan heidän eteensä ja kummankin auton 
matka oli päättynyt samaan kasaan. Autot oli pitänyt viedä korjaamolle 
ja kummankin kuljettajat ambulanssilla Harniltonin sairaalaan. 

Kun auto oli nyt palasina, nousi kysymys, saataisiinko se uusittua 
siihen mennessä, kun pitäisi mennä Suomesta tulijoita vastaan. Erosiin 
oli mahdotonta enää saada yhteyttä, sillä he jo olivat matkalla jossain 
Atlantilla. Oli myöskään mahdotonta hankkia ketään toistakaan heitä 
vastaan, kun ei tiedetty ketään siihen hommaan. Kohtalo oli pistänyt 
näppinsä väliin ja oli sekoittamassa kahden perheen asiat. 

Kun tulevat vieraat olivat ennen lähtöään kirjoittaneet lähtevänsä Hel
singistä 1.10. ja Tanskasta saman kuun 3. päivänä, olivat konsulaatissa 
sanoneet Halifaxiin tulopäiväksi 12.10. Siitä päätellen heitä pitäisi olla 
vastassa Toronton rautatieasemalla seuraavana päivänä, sillä matka 
Halifaxista veisi täyden vuorokauden. 

Rauha oli ottanut selvää, mihin aikaan iltajuna tulisi ja oli saanut tie
tää, että aikataulun mukaan sen tuloaika olisi iltapäivällä kello kuusi. 
Nyt, kun asia oli siihen asti selvä, hänelle jäi aikaa monta päivää vuokra-
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ta auto siksi viikonlopuksi, koska näytti siltä, että omaa autoaan hän ei 
vielä siihen mennessä saisi korjaamoita. 

Hakuasiat oli selvitetty ja Rauha saattoi huokaista helpotuksesta. Ei 
hän voinut pettää hyviä ystäviään ja jättää heitä yksin harhailemaan 
tuntemattomaan paikkaan ja vielä yöksi. Kuinka he voisivat yksin pärjä
tä tuntemattomana ja kielitaidottomana vieraassa maassa? 



Matkustajat soluivat hiljalleen junasta asemasillalle. Kun tungos 
alkoi selvetä, oli siinä aikaa seurailla aseman elämää. Vaikka au

rinko oli laskemassa, heijasti sen valo vielä rakennelman seinille. Vanha 
tiiliseinä, joka jatkui katoksena, oli mustaakin mustempi, sillä aikojen 
kuluessa kivihiili ja puusavu olivat noenneet sen pikimustaksi. 

Veli kantoi perheen molemmat matka-askit ja Liisa jakoi vanhimman 
tyttärensä kanssa ne kassit, joissa pidettiin usein tarvittavat tavarat. Is
tuimia oli joka puolella, minne vain kerkesi katselemaan,ja perhe asettui 
lähimpään vapaaseen penkkiin. Veli ja Liisa katselivat ympärilleen löy
tääkseen hakijansa, sillä hallissa oli sillä hetkellä varmasti tuhansia vä
hemmän tai enemmän väsyneitä ihmisiä. 

Monia matkustajia oltiin vastassa. Kukin lähti pikkuhiljaa omille ta
hoilleen. Viereisellä penkillä oli suomalainen äiti kuuden lapsensa kans
sa, joiden iät vaihtelivat 5 ja 16 vuoden välillä. Äiti oli saapunut viettä
mään etsikkoaikaansa Kanadaan. Perheen isä oli tullut maahan jo muu
tamaa vuotta aikaisemmin katselemaan ja varustamaan perheelleen tu
levaisuuden kotia. Äiti ja lapset saivat odottaa pitkän aikaa, kunnes per
heen pää ilmestyi paikalle ja kesti tovin ennen kuin kaikki olivat kerin
neet kertoa kiireimmät tarinansa. Perheen nuorimmainen oli saanut eri
koispaikan isänsä sylissä ja onni ja autuus loistivat lapsen kasvoilta. Suu
renmoista oli heidän tapaamisensa sivusta katsojan seurata. 

Veli haki ajankuluksi lähellä olevasta baarista tyttärilleen Coca Co
laa, koska hekin näyttivät jo väsymyksen oireita ja alkoipa se odotus jo 
Veliä ja Liisaakin kiduttaa ja toivottomuus oli ehtinyt kylvää siemenensä 
kumpaankin. Tytöt alkoivat kiistellä keskenään. Kun penkeillä oli tilaa, 
niin vanhemmat yrittivät tehdä lapsilleen jonkinlaista nukkumapaikkaa. 
Nuorin ei kuitenkaan halunnut levätä penkillä niin kuin vanhemmat sisa
rensa, vaan halusi olla isänsä sylissä. 
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Yli kaksi tuntia vastaanottajiaan odoteltuaan Veli ja Liisa arvasivat, 
että jotain vakavaa oli tapahtunut. Kello kävi jo kymmentä ja heidän oli 
päätettävä, mitä tehdä, sillä he eivät voineet jäädä asemasaliin koko 
yöksi. He päättivät odottaa vielä puoli tuntia ja yrittää sitten ottaa yh
teyttä Liisan tädin ystävään Ainoon, jonka puhelinnumero oli tiedossa. 
Rauhan puhelinnumeroa heillä ei ollut, sillä Liisa ja Veli olivat luottaneet 
häneen kuin pukki suuriin sarviin, mutta nyt näytti siltä, että Rauha oli 
pahan kerran pettänyt, kuka ties. 

Rauhaa eikä hänen miestään kuulunut vielä siihen puoleenkaan tun
tiin. Veli ja Liisa yrittivät ottaa yhteyttä puhelimella Liisa tätin ystävään, 
mutta hän ei vastannut. 

- Mitä helvettiä me nyt tehdään? alkoi Veli hermostua. 
Liisan lankomiehen serkun puhelinnumeroa ei ollut löytynyt puhelin

luettelosta, mutta hänen osoitteensa oli Liisan osoitevihkossa. Ei ollut 
muuta mahdollisuutta kuin jäädä vielä odottamaan tai ottaa taksi ja läh
teä yrittämään lankomiehen serkun tai Liisan tädin ystävän osoittee
seen. 

Tuskin koskaan ennen Liisa tai Veli olivat olleet niin epävarmoja kuin 
sillä hetkellä. He alkoivat harmitella, miksi he olivat ensinkään matkaan 
lähteneet; Veli jättänyt oli hyvän toimensa, koko perhe oli jättänyt maan, 
jonka kieltä se osasi ja missä se oli elänyt onnellista elämäänsä. Mikä 
piru oli pannut päähän moisen ajatuksen ja miksi Liisan tädin piti tulla 
sekoittamaan heidän elämänsä? Varmasti he saisivat kärsiä siitä koko 
loppuelämänsä. Liisa ja Veli katselivat toisiaan kauan silmästä silmään 
sanomatta mitään. Lapset nukkuivat aseman penkillä autuaallista un
taan, nuorimmainen isänsä syliin sykkyrään käpertyneenä, välillä hiljaa 
ynisten. 

- Kuulepas isä, sanoi Liisa, meidän on turha enää jäädä ketään odot
tamaan tai sen enempää ryhtyä soittelemaan, vaan on yritettävä tähän 
osoitteeseen, jossa minun siskon miehen serkku asuu. Eivät he voi heit
tää meitä ulos, kun on nämä pienet lapset. Mekin alamme jo väsyä ja 
tarvitsemme jonkinlaisen yöpuun. Eikö niin? 

- Kyllä sinä olet siinä oikeassa. Pannaan kaikki yhden kortin varaan, 
Veli vastasi. 

- Anna se tyttö minun syliin siksi aikaa, kun menet tilaamaan taksin, 
Liisa pyysi. 
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Tyttö nukkui niin sikeästi, ettei hän herännyt, kun isä riiputti hänet 
äitinsä syliin ja lähti nousemaan rappusia ylös aseman eteen kadulle, 
jossa arveli taksiaseman olevan. 

Noustuaan kadulle Veli huomasi siellä olevan useita takseja valmiina 
käyttöön. Hän palasi heti takasin ja herätti lapset sikeästä unestaan. 
Veli selitti heille, että he lähtisivät taksiajelulle,jolloin he piristyivät. Koko 
perhe lähti nousemaan ylös rappusia, mikä oli ainoa positiivinen liike 
koko matkan aikana, koska he olivat jatkuvasti menneet asioissa vain 
alaspäin. 

Päästyään viimein lankomiehen talolle Veli nousi autosta ja meni ta
lon ovelle, kopautti oveen muutaman kerran ja jäi odottamaan. Hänjän
näsi, tulisiko lankomiehen serkku avaamaan oven. Hetken päästä ovel
le ilmestyikin vanhempi rouvashenkilö, joka kysyi englannin kielellä, mi
ten voisi olla avuksi. Veli ojensi rouvalle paperilapun, jossa oli etsityn 
henkilön nimi ja osoite. Rouva osoitti yläkerran ikkunaa tarkoittaen mai
nitun miehen asuvan yläkerrassa. Rouva oli ymmärtänyt, ettei vieras 
puhunut englantia ja pyysi kädellään viittoen Veliä mukaansa. Veli meni 
emännän perässä sisälle ja tämän kehotuksesta nousi raput yläkertaan. 
Yläkerrassa ei ollut ketään, mutta hän kumminkin tunnisti asunnon kuu
luvan etsimilleen henkilöille, sillä kaapin päällä oli heidän valokuvansa ja 
heidän nimelleen osoitettu Suomesta lähetetty kirje. 

Siinä kuvien edessä Veli seisoi kotvasen hiljaa. Tuntui, kuin kaikki 
toivo ja voima olisi otettu siinä silmän räpäyksessä ja tyrkätty alas jyr
kännettä. Heidän viimeinen oljenkortensa oli otettu pois. Mitä hän sa
noisi vaimolleen, kun menisi ulos autolle. Heillä ei ollut ainuttakaan osoi
tetta,jonne olisi voinut soittaa, kun aikaisemmat paikat eivät olleet vas
tanneet soittoihin. 

Veli kirosi huonoa tuuriaan ja niitä ihmisiä,joiden oli pitänyt tulla heitä 
vastaan. Edes ystäviin ei näköjään voinut enää luottaa. Nähdessään 
talon rouvan odottavan rappujen alapäässä hän laskeutui alakertaan ja 
ojensi kirjoittamansa uuden lapun rouvalle ja pyysi antamaan sen hake
milleen henkilöille, kun he kotiutuisivat. Lähtiessään Veli vielä kiitti ja 
painui ulos. Rouvakin vastasi jotain, mutta Veli ei sitä ymmärtänyt. 

Nyt alkoi kuulua perkeleitä. 
- Se saatanan ystävä! Mitä se ajatteli kun unohti tulla vastaan? Mi

hin me nyt voidaan mennä? Löytyisikö jostain Pelastusarmeijan talo? 
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Mutta kuinkas kyselet, kun et osaa kieltä. Kyllä ihminen voikin joutua 
pulaan omaa hölmöyttään. Ei pitäis koskaan luottaa toisiin ihmisiin vaan 
aina itseensä. Saatanan saatana, voi vittu! 

Kun Veli tuli takaisin autolle, Liisa näki jo hänen kävelystään, etteivät 
asiat olleet niin kuin pitäisi eikä itku ollut enää kaukana. He eivät osan
neet sanoa kuljettajallekaan mitään, olivat vain hiljaa. Kuljettaja pysäytti 
taksamittarin ja lähti ajamaan. Eroset eivät tienneet, minne kuljettaja 
heitä vei, mutta eivät he pitäneet väliäkään. He antoivat kuljettajan teh
dä niin kuin katsoi parhaimmaksi. 

Taksikuski käänsi poliisiaseman eteen, pysäytti auton, nousi ulos ja 
käveli suoraan etuovesta sisään. Veli ja Liisa lapsineen istuivat murtu
neina autossa ja odottivat tylsinä, mitä tuleman piti. Oli sama, minne 
vietiin, vaikka putkaan, missä he saisivat maata loppuyön kovalla se
menttipermannolla. He olivat vain hiljaa ja odottivat. Lapset nukkuivat 
vanhempiensa sylissä ja vanhemmat tuijottivat toisiaan. 

Ei heidän kauaa tarvinnutkaan odottaa, kun taksikuski ja poliisi astui
vat ulos poliisiaseman ovesta. Pariskunta odotti, että heidät pantaisiin 
käsirautoihin, koska sekä kuski että poliisi olivat kovin totisen näköisiä. 
Poliisi näytti kädellään, että kaikki ulos autosta. Taksikuski avasi taka
pakin ja alkoi mättää perheen tavaroita ulos. Tuli taksan maksuaikaja 
lasku olikin tavallista suurempi, koska autoa oli jouduttu seisottamaan 
Liisan lankomiehen serkun asunnolla turhan takia. Maksun saatuaan 
taksimies vielä auttoi kantamaan tavarat poliisiasemalle ja vanhemmat 
kantoivat puolinukuksissa olevat lapsensa. Taksikuski läksi ja heilautti 
kättään hyvästiksi. 

Poliisikersantti osoitti kohteliaasti sohvaa huoneen nurkassa ja pyysi 
istumaan. Siihen ehti toinenkin poliisi, joka toi Coca Colaa juotavaksi, 
mutta tytöt olivat jo liian väsyneitä siitä nauttimaan. Vanhemmille se 
kyllä kelpasi; he olivatkin olleet jo monta tuntia ilman minkäänlaista juo
mista. 

Mitään ei puhuttu kumminkaan puolin. Poliisikersantti istui pöytänsä 
ääressä ja selasi puhelinluetteloa. Väliin hän mulkautti matkalaisiin päin 
kuin manatakseen sitä, että hänelle järjestettiin ylimääräistä työtä. Jos
sakin välissä hän taisi kysyä "you Finlander?", johon Veli vastasi "Yes", 
sanan, jonka hän ja Liisa osasivat jo sovittaa oikeaan kohtaan. Poliisi 
selasi ja selasi ja väliin soitteli ja puhuikin jonkun kanssa, mutta valitsi 
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taas toisen numeron ja jutteli taas. Erään henkilön kanssa hän kävi pi
temmän keskustelun ja tuntui päässeen jonkinlaiseen yhteisymmärryk
seen, kun hän laski puhelinluurin alas. Hän tuumaili ja katseli perhee
seen päin kuin vertaillen jotain. Sitten hän nousija näytti, että olisi aika 
lähteä. Hän kutsui kaverinsa mukaan ja pyysi Veliä ja Liisaa seuraa
maan perässään. Lapset piti taas herättää ja koko perhe lähti seuraa
maan virkavaltaa poliisiautoon. Veli tuumi, että kaipa poliisikersantti oli 
löytänyt heille yösijan ja oli nyt viemässä heitä sinne valtion kyydillä niin 
kuin parastakin vierailuporukkaa. Ei kai Suomessa oleva Kanadan kon
sulaatti ollut arvannut laskea tätä ylimääräistä yöllä ajoa miksikään kun
niakierrokseksi. Perhe ei osannut nauttia kyydistä sillä tavalla kuin vi
ralliset valtiovierailijat, vaan hällä väliä -tyyliin he istuivat ja odottivat, 
minne poliisikersantti heidät kuljettaisi. Veli ja Liisa eivät laskeneet mi
nuutteja, vaan heidän ajatuksensa palasivat ankeina takaisin Helsinkiin. 

Poliisi ajeli kadulta toiselle ja viimein pysäytti auton valaistun kadun 
laidassa olevan valaistun bungalowin eteen. Talon ulko-ovelle ilmestyi 
kaksi ihmistä, jotka pysähtyneen poliisiauton huomattuaan lähtivät tule
maan kohti. Veli ja Liisa arvasivat, että he olivat tulleet siihen osoittee
seen, jonka poliisikersantti oli sattumalta löytänyt. Tämä oli soitellut 
moneen suomalaiseen paikkaan, mutta koska juuri sinä lauantaina, kun 
Erosen perhe onnettomuudekseen tuli Torontoon, sattui olemaanjuhla
viikonloppu, Kanadan kiitospäivänjuhla, olivat useimmat suomalaiset 
menneet haaleilleenjuhlimaan suurta elonkorjuujuhlaa eivätkä olleet ol
leet kotona vastaamassa puhelimeen. 

Se, että Rauhan perheelle oli tapahtunut paha auto-onnettomuus viik
koa aikaisemmin, ei sinänsä vielä mitätöinyt vieraiden vastaanottotoi
menpidettä, vaan kohtalon pirullisuus oli laittanut tulijoille vielä lisää har
mia kestettäväksi. Se selviäisi vasta seuraavana päivänä tuon rauhoit
tavan yön jälkeen, yön,joka antoi voimia ja uskoa tuleville päiville. Vii
meinkin tulisi muutoksia parempaan ja kokemuksia paremmista ajoista 
olisi vihdoin näkyvissä. 

Auton pysähdyttyä valaistun talon kohdalle poliisikersantti avasi ovet 
ja auttoi lapset ulos ja sitten tulivat aikuiset omin neuvoin. Poliisi käveli 
talosta tulevia vastaan ja kun hän oli varmistunut vastaanottajista, hän 
tuli yhdessä pariskunnan kanssa autolle, jossa perhe odotti ikään kuin 
sota-aikaiset siirtolaiset, että joku armollinen ottaisi huostaansa. 
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Esittelyn jälkeen vastaanottajat auttoivat kantamaan matkalaukut ta
lon eteiseen ja poliisikersantti sai nöyrimmät kiitokset isällisestä huolen
pidostaan ja hyvän jatkon toivotukset. Nyt perheellä oli tilaisuus osoittaa 
tämä toivotus englannin kielelle käännettynä, koska ovella seisoivat eng
lannin kielen tai toiset suomalaiset. Veli ja Liisa puristivat poliisin kättä ja 
hänkin puolestaan toivotti parempaa tuuria Kanadassa kuin mitä he tä
hän asti olivat kokeneet. 

Kun poliisiauto häipyi näkyvistä, perhe seurasi uusia ystäviään sisälle 
taloon. Koko talo hehkui ystävällisyyttä. Ruokapöytä oli katettu ja ihana 
ruuan tuoksu täytti huoneen. Ennen kuin kukaan ehti selvitä pökerryk
sestä, talonrouva osoitti huoneen, johon Veli voi viedä matkatavarat. 
Jopa pesumahdollisuuden oli talon emäntä ehtinyt järjestää. 

Isäntäväki, Hjortin perhe, sai kuulla Erosten muuttotarinan alusta al
kaen. He ihmettelivät silmät pyöreinä, kuinka kohtalo voi satuttaa yh
den perheen osalle niin pitkän sarjan niin monenlaisia vastoinkäymisiä. 
Vieläpä pienet tyttöressukatkin olivat käyneet läpi moisen turhan stres
sin. Tytöt olivat jo niin väsyneitä reissaamisesta, ettei heitä enää tarvin
nut houkutella menemään nukkumaan. 

- Kyllä meidän tytöt ovat olleet ihmeen rauhallisia koko matkan, kun 
ovat saaneet levätä paljon. Heitä ei ole montakaan kertaa tarvinnut kiel
tää mistään. He ovat olleet niin matkan lumoissa, vanhemmat kiittelivät. 

Talonväki kehotti vieraita syömään ja kohteliaisuuden vuoksi vieraat 
kävivätkin pöytään, mutta ruoka ei oikein ollut maullaan, sillä he kaikki 
olivat jo niin väsyneitä. Lisäksi Veli ja Liisa tunsivat olevansa kiitollisuu
denvelassa talonväelle ja he halusivat antaa mahdollisen selkeän kuvan 
koko matkastaan. 

Kun ateria oli laukaissut hermojännityksen, Veli ja Liisakin olivat isän
tien kehotuksesta jo valmiita asettumaan levolle. Ennen kuin he vetäy
tyivät makuuhuoneeseen, jossa tyttäret vetelivät jo hirsiä, he kiittivät 
Hjortin perhettä ja sanoivat olevansa kovin pahoillaan, kun heidän kes
kellä yötä oli täytynyt häiritä näitä. Isäntä ja emäntä ymmärsivät tilan
teen ja sanoivat olevansa iloisia voidessaan ottaa perheen suojaansa 
edes yhdeksi yöksi. 

- Nukkukaa rauhassa niin kauan kun haluatte, jutellaan aamulla li
sää, sanoi isäntä,joka oli jäänyt eläkkeelle Toronton kaupungin lähellä 
olevassa General Motorsin autotehtaasta. 
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Hän oli kertonut olevansa lähtöisin Inkoosta. Hän oli tullut Kanadaan 
jo 1920-luvullaja tavannutvaimonsa,joka oli syntynyt Kanadassa. Hei
dän lapsensa olivat naimisissa ja asuivat kuka missäkin ympäri Pohjois
Ameriikkaa. 

Vielä vuoteessakin Veli ja Liisa supattelivat eikä uni tullut, koska vä
symys oli liian suuri. Yön jälkeen tulisi taas uusi päivä ja uudet huolet. 

Aamulla Veli ja Liisa heräsivät ilman herätystä eikä heillä ollut pie
nintäkään aavistusta, mikä jakso päivästä oli, sillä ikkunat oli peitetty 
verhoilla, jotka estivät mahdollisesti ulkoa päin tulevan valon. Tytötkin 
nukkuivat vielä. Makuuhuoneen ovi raottui ja emännän hahmo kurkisti 
ovesta. Veli oli juuri kääntänyt kylkeään ja huomatessaan liikettä ovelta 
hän nosti päätään ja huomasi emännän. 

- Hyvää huomenta, emäntä kuiskasi. Minä arvelin, että jos te olette 
heränneet, niin minä laitan aamiaisen. Jos haluatte vielä levätä, niin naut
tikaa aamuhetkestä kaikin mokomin. Ei ole kiirettä. Minun mieskin lojuu 
vielä vuoteessaan ja lueskelee aamu-uutisia. 

Kun Veli aamupesun jälkeen palasi yläkertaan, niin siellä oli koko 
perhe vasta aamiaisella, vaikka oltiin jo puolessa päivää. Ensikäden ju
tut läpikäytyään he keskustelivat vielä matkasta ja sopivat, että soittaisi
vat Ainolle, Liisan tädin ystävälle. Jospa hän ottaisi Eroset yhdeksi päi
väksi ja sillä aikaa he saisivat yhteyden Rauhaan Hamiltoniin. 

Kirottu kohtalo alun pitäen! Koko Erosten matka oli ollut vastavir
taan soutamista ja nyt he olivat väärässä paikassa oikeaan aikaan. He 
olivat jo saaneet kokea ystävällisyyttä uuden maan taholta, joten he ei
vät voineet sanoa, että he olisivat tulleet maahan, jossa uutta tulokasta 
ei otettaisi ystävällisesti vastaan. 

Kun Veli ja Liisa olivat selvinneet lähes normaaliin olotilaan, he alkoi
vat suunnitella asioitaan eteen päin. He soittivat Ainolle, joka ihmetteli 
kovin, miksei Rauha ollut tullut heitä vastaan. Oli varmasti sattunut joku 
erehdys. Veli kysyi, jos he voisivat majoittua Ainon luokse seuraavaan 
päivään, mihin mennessä he ehkä jo saisivat yhteyden Rauhaan. 

- Tulkaa toki meille, Aino pyysi. 
Yöpaikan antajat lupasivat perheelle kyydin Ainon luokse. Hjortin 

rouva keskusteli tyttöjen kanssa jo kuin vanha ystävä konsanaan ja kai
ken päätteeksi hän lahjoitti kullekin muistoksi harvinaisesta vierailusta 
Kanadan dollarin kymmensenttisinä. (Vielä tänäkin päivänä ne ovat ty-



50 

töillä säilössä kalliina muistona ystävistä,jotka antoivat perheelle suojan 
tuoksi kauheaksi yöksi,jolloin matka uuteen maahan suurine toiveineen 
oli vaarassa päättyä katastrofiin.) 

Veli ja Liisa kiittivät isäntäväkeään kaikesta. Hjortit eivät huolineet 
Velin tarjoamaa maksua, koska kysymyksessä oli heidän mukaansa hätä
tapaus. Ja vaikka asia ei niin olisi ollutkaan, oli ilo auttajien puolella ja he 
toivoivat Erosten ottavan yhteyttä heihin vielä myöhemminkin. Veli ja 
Liisa lupasivat tehdä niin. Matkatavarat kannettiin autoon ja isäntä lähti 
viemään perhettä uuteen osoitteeseen emännän jäädessä vilkuttamaan 
kotinsa rappusille. 

Pian Eroset olivat taas uudessa paikassa, jossa isäntä ja emäntä otti
vat vieraat vastaan ystävällisesti. Hekin olivat jo jättäneet työnteon niin 
kuin edellisenkin paikan väki ja viettivät ehtoota Toronton laidalla ole
vassa talossaan. 

Kyytimies lähti ja perhe seurasi uusia isäntiään taloon sisälle. Tietysti 
Aino-rouva oli jo ehtinyt laittaa pöydän koreaksi niin kuin paremmillekin 
vieraille ja tytötkin saivat heistä hyvän seuran. Ainolla eikä hänen mie
hellään ollut omia lapsia, vaan he olivat nauttineet aviossa olostaan kah
destaan. 1920-luvulla, jolloin he olivat tulleet Kanadaan, ei työn saanti 
ollut ollut kovinkaan helppoa ja he olivat kumpikin valinneet palvelijan 
ammatin herrasväen kodissa. 

Väinö, joka oli isännän nimi, oli ollut poikamies ja hankkiutunut mil
jonäärille "butleriksi", eli suomeksi sanottuna hovimestariksi, ja toimi 
tarvittaessa myös autonkuljettajana. Aino puolestaan oli mestarikokki ja 
oli hankkiutunut keittäjäksi. Väinö ja Aino olivat tavanneet toisensa jois
sakin suomalaisten yhteisissä kemuissa. He olivat tutustuneet ja päättä
neet aloittaa yhteisen elämäntaipaleen, joka olikin kestänyt onnellisena 
heidän vanhuuden päiviinsä asti. 

Varsinkin Väinö oli lapsirakas ja hän piti seuraa Erosten tyttöjen kans
sa. Hän tarjoili heille ruokaa ja juomaa ja näytteli kuvakirjojaan kertoen 
niistä tarinoita,joita tytöt mielellään kuuntelivat. 

Väinö yritti ottaa Rauhaan yhteyttä puhelimella. Kaikki odottivat jän
nittyneenä, josko tälläkään kertaa sieltä vastattaisiin. Puhelimeen vas
tasi Rauhan täti ja kun Liisa oli esittänyt itsensä, toiseen päähän tuli heti 
nainen puhelimeen, joka esittäytyi Rauhaksi, Liisan ystäväksi. 

- Arvaapa kuka on tässä päässä? alkoi Liisa keskustelun. 
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- Oletko se sinä, Liisa? kysyi Rauha hämmästyneenä. Mistä sinä 
soitat? 

- Täältähän minä soitan Lindroosin Ainolta Torontosta, Liisa vastasi 
vähän tylysti. 

- Teidänhän piti tulla vasta tänä iltana Montreaalin kautta ja minä 
olen juuri lähdössä teitä hakemaan. 

-Kyllä me tultiin jo eilen illalla ja varrottiin teitä puoleen yöhön. Sit
ten me otettiin taksi ja ajettiin yhden sukulaisen luo, mutta hekään eivät 
olleet kotona. Sitten me ei tietty, minne olisimme menneet ja taksikuski 
ajoi meidät Willowdalen poliisiasemalle. Sieltä poliisi vei meidät yhteen 
suomalaiseen kotiin ja tänä aamuna tultiin sitten Lindrooseille. Uskotko 
sinä, että me ollaan hiukan vihasia teille. Ensin lupaatte tulla vastaan ja 
nyt sanot, että piti tulla vasta tänä päivänä. Katsopas siitä viimeisestä 
kirjeestä,jos se sinulla on, eikös siinä ole selvästi kirjoitettu, että tulem
me Halifaxiin lokakuun 11. päivä ja olemme Torontossa 12. päivän ilta
na, lopetti Liisa. 

- Niin tässä olet kirjoittanut. Mutta eikös se 12. päivä ollut vasta 
tänään, yritti Rauha linjan toisessa päässä vakuuttaa. 

- Kyllä sinä ole päivän myöhässä, tyttöparka, mutta eihän sille enää 
mitään voi. Tehty mikä tehty, sanoi Liisa ja aikoi lopettaa puhelun. 

- Kuulehan, Liisa, aloitti Rauha jälleen. Nyt on tapahtunut valitettava 
erehdys. Olen hyvin pahoillani. Olen vieläkin niin sekasin, sillä meille 
sattui viikko sitten paha autokolari. Farmari ajoi eteen sivutieltä ja nyt 
Helge makaa sairaalassa. Olen nyt saanut auton siksi aikaa, kun kor
jaavat meidän auton. 0 Iin katsomassa häntä sairaalassa eilenkin, mutta 
kuinka minä olen sekoittanut päivät, sitä minä en ymmärrä. 

- Me soitettiin tähän samaan numeroon eilen illalla, mutta kukaan ei 
vastannut ja luultiin, että olitte jo lähteneet meitä vastaan. 

-Olin Helgeä katsomassa Marjorien kanssa, hänestä onjo kasvanut 
iso tyttö, onjo kohta kaksi vuotta. 

- Et sinä ole hänestä paljon kirjoittanut, ehti Liisa siihen sanoa. 
- Hei Liisa, sopiiko niin, että me Marjorien kanssa tullaan huomenna 

aamustapäivin sinne Lindroosille? Anna osoite, niin me osataan. Sitten 
menemme yhdessä katselemaan, jos löydetään tei1le asunto, sillä ette
hän te voi toisten perheissä asua, kun on lapsia. Sopiiko? kysyi Rauha 
uudestaan. Olen kovin pahoillani, kun sattui tälläinen sekaannus. 
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-No, mikäs siinä. Puhutaan sitten enempi, kun tavataan huomenna. 
Mutta muista se tällä kertaa, vakuutti Liisa ja toivotti pikaisiin näkymiin. 

Kun Liisa oli pannut puhelimen luurin pois, talonväki alkoi kysellä, 
että miten voi ihminen erehtyä noin tärkeässä asiassa. Oliko heillä ollut 
pahakin kolari, kysyi Aino ja haki Toronton suomalaisen sanomalehden, 
Vapaan Sanan,jossa oli monenlaisia ilmoituksia ja alkoi selailla sitä tar
koituksenaan löytää "Huoneita vuokrattavana" -osaston. 

-Kun heillä oli viikko aikaa järjestää asioitansa sen kolarin jälkeen, 
niin olisi pitänyt keritä ottaa selvää laivan tulosta Halifaxsiin ja junan 
tulosta Torontoon, ettei siinä olisi ollut sijaa minkäänlaiselle erehdyksel
le. Pelkkää huolimattomuutta se oli siltä ystävältä, yhtyi Väinö puhee
seen. 

-Ajatella, minkälaiseen tilanteeseen se Rauha teidät jätti, aivan vie
raassa paikassa, jossa ihmisillä ei ole ainuttakaan tuttavaa ja vielä kun 
sattui olemaan Thanks giving-viikonloppu,jolloin useimmat suomalai
setkin olivat juhlimassa. Moni olisi jo menehtynyt toivottomuuteen ja 
vielä kolme turvatonta lasta mukana, Aino selitti. 

-En minä sellaisille ihmisille anna penninkään arvoa. Olisivat hank
kineet jonkun toisen menemään vastaan,jos eivät olleet saaneet autoa 
romutetun tilalle, tuohtui Väinö manaamaan. Kyllä minä niille sanon 
muutamia valittuja sanoja, kun ne tulee huomenna tänne. 

-Elä sie Väinö semmosiijuttele, ei me voida puuttua toisten asioihin, 
vaikka kovasti minäkin haluaisin heitä nuhdella. Ei me oltu ennen täm
möstä tapausta kuultu. Kun te ette vielä osoo englannin kieltäkään,jo
ten on ymmärrettävää, kuinka paljon vaikeampaa se on silloin. En minä
kään voi enää pitee semmosii ihmisii ystävinä, kun heihin ei voi luottaa, 
Aino sanoi. 

- Miten sinä itse, Veli, tämän asian olet arvioinut? kysyi Väinö puo
lestaan. 

- Eihän tämä siitä paremmaksi enää voi tulla, mutta sen minä sanon, 
vaikka se on jo myöhäistä, että jos me olisi tämä reissu osattu arvata 
tämmöseksi, niin sitä ei takuulla olisi edes enempää ajateltukaan. Oli
simme vaan jatkaneet elämäämme vaikka viimeiseen päivään asti siellä 
Suomenlinnassa. Mutta kun piru on pannut sormensa meidän elämän 
rattaiden väliin, niin tämäkin piti tietysti läpikäydä. Ne ystävät minä noi
dun vaikka helevettiin. Minä luulen ja olen aivan varma, että me olisim-
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me varmasti saaneet paremman vastaanoton, jos olisimme osanneet 
kieltä edes vähänkin. Kiitos teille, kun huolitte meidät luoksenne huomi
seen asti. Jospa se niin kutsuttu ystävä tulisi huomenna, niin voisimme 
tutustua Torontoon ja löytää huoneen, jossa voisimme alkaa ehkä pa
remmalla onnella. 

- Tottahan toki voitte olla meillä. Ei me näitä pikku tyttöjä voida las
kea minne vaan. Voitte olla vaikka kaksikin, ei meillä joka päivä olekaan 
tämmösii prinssessoja. 

- Kyllä meidän tytöt ovatkin olleet koko matkan ehdottomasti kilttejä, 
ei meidän ole tarvinnut kertaakaan ääntä korottaa. Ovat hyvin innok
kaasti odottaneet, milloin me tullaan "Kanalaan" ja osaavat hyvin omaa 
englantia, Liisa sanoi. 

- Sitä omaa englantiahan nämä tytöt ovat jo koko kesän lärpättäneet 
keskenään leikkiessään ja hyvin nämä ovatkin siinä keskenään pärjän
neet. Jos meille vielä annettaisiin niin hyvää tuuria, että löytäisimme 
asunnon,jossa saisimme rauhassa elellä, niin pianhan nämä tytöt oppisi
vatkin maan kielen ja olisivat apuna meillekin. Tietysti me kummatkin 
olemme velvoitetut oppimaan myös englannin, mutta meille se varmasti 
tulee olemaan paljon vaikeampaa. Aikahan sen sitten näyttää, kuinka 
äijän käy. Parhaamme meidän on yritettävä, jos aiomme pärjätä. Kun 
olemme lähteneet liian heikoin tiedoin, niin meillä tulee olemaan kova 
alku. Minä uskon, että kun ensimmäinen vuosi on takana päin, niin olo
suhteemme ovat varmasti jo parantuneet. Takasin Suomeen me emme 
lähde, kun kerran olemme sieltä lähteneet. Yksinomaan lasten takia 
meidän on yritettävä kaikkemme, Veli vakuutti. 

- Nyt kuuluu miehen puhetta. Kun on lähtenyt sillä mielellä, että yrit
tää minkä jaksaa, niin ei se voi ainakaan huonommaksi mennä. Täällä 
on kymmenistä maista tulleita siirtolaisia ja monet ovat tulleet vanhem
piensa kutsumana. Varsinkin italialaiset ja Etelä-Euroopan maista tul
leet ovat tulleet sukulaistensa luo ja ovat niiden vastuulla eivätkä usein
kaan pidä työn tekoa ollenkaan ensitärkeänä, vaan vetelehtivät joutilai
na ja valtio maksaa apurahaa vuokran muodossa ja antaapa vielä ruo
kaankin. Minä tiedän tämän systeemin, kun olen ollut viimeisinä vuosina 
Kanadan työttömyystoimistossa työssä, kertoi Väinö. 

- Minä en kuitenkaan suosittele sellaista systeemiä teille, vaan hom
mia kyllä löytyy työtä haluavalle, kun ei liikaa valitse. Alkuun pitää hy-
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väksyä minkälainen työ vain,ja kun sitten pitää silmänsä auki, niin var
masti jossain vaiheessa tuurikin suosii ja kielen parantuessa saapi sitten 
paremman, Väinö asiantuntijana neuvoi. Minäkin voisin muuten lähteä 
teille oppaaksi etsimään asuntoa, mutta kun minun pitää mennä työhön, 
hän valitti. Mutta minä voin kyllä soitella paikkoihin, joissa vuokraavat 
asuntoja, niin ei tarvitse reissata joka paikkaan. Varmasti Toronto Sta
rissa on niitä useampiajajos ovat halukkaita vuokraamaan lapsiperheil
le, niin sitte voitte sen ystävänne kanssa mennä niitä katsomaan. 

- Sehän olikin hyvä idea. Jos katsellaan ensin sanomalehdestä, niin 
säästyisi turhia matkoja, yhtyvät Veli ja Liisa tuumaan. 

- Mutta minulla on nyt parempi idea, sanoi Väinön vaimo Aino. En
nen kuin mennään minnekään, niin syyvään kunnon päivällinen. Sitten 
on mukava täyvellä mahalla katsella niitä vuokrattavia asuntoja. Mitäs 
tuumaatte? 

-Kiitos emännälle. Kyllähän me kaikki yhdymme tuumaan ja olem
me emännän kanssa samaa mieltä. Kiitos teille, Liisa ja Veli yhtyivät 
lasten kanssa ajatukseen. 

Jo toisen kerran Kanadaan tulonsa jälkeen perhe sai tilaisuuden osal
listua ruhtinaalliseen ruokailuun uusien tosiystäviensä kanssa ja Aino 
kuvaili ruokaillessaan, kuinka häntä oli passattu Erosten luona Suomen
linnassa kuin kuningatarta ikään ja sanoi, että oli iloinen, kun sai vuoros
taan tarjota takaisin, vaikkakin erilaisissa olosuhteissa traagillisen alku
matkan jälkeen. 

Aterian jälkeen Veli meni Väinön kanssa istumaan olohuoneen soh
valle ja lapset leikkivät keskenään kuurupiiloa. Äiti meni keittiöön autta
maan Aino-emäntää astioiden tiskaamisessa he kuuluivatkin viihtyvän 
tiskin ääressä tavallista kauemmin. He keskustelivat keskenään päivän 
tapahtumista, joita kuulosti riittävän. Välillä kuului naurun remahdus, 
sillä Aino oli tunnettu huumorintajuisena ihmisenä. Hän oli lähtenyt Ka
nadaan Liisan tädin kanssa yhtä aikaa Tuusniemeltä, jossa huumorinta
justaan tunnetut Savon aateliset olivat lähteneet Ameriikkaan ja Kana
daan jo monia sukupolvia aikaisemmin ja tuoneet tullessaan läntiselle 
mantereelle oman kielensä ja vaikeisiinkin elämän aikoihin positiivisesti 
suhtautuvan luonteensa. 

Väinö taas oli iloisia viipurilaisia,joka hyväsydämisyyttään oli joutu
nut keskeyttämään lupaavan lääketieteellisen ammattiuransa. Hän oli 
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lisensiaatiksi valmistuttuaan toiminut Viipurin sairaalassa ja erikoistunut 
naistentautien erikoistuntijaksi. Kohtalo oli puuttunut hänen elämänuraan
sa, kun hän oli auttanut erästä odottavaa kahdeksan lapsen äitiä ja teh
nyt tälle abortin, jota ei silloin oltu hyväksytty Suomessa. Hän kertoi 
siinä sohvalla istuessa tunteneensa sääliä äitiä kohtaan, koska tällä oli 
ollut kohtusyöpä, jota ei voitu hoitaa, ja helpotukseksi Väinö oli tehnyt 
abortin ja poistanut naiselta myös munasarjat. 

Kun tämä oli tullut Väinön esimiesten tietoon, niin hän sai lähtöpassit. 
Koska Väinö valitsi kahdesta mahdollisuudesta hänelle sopivamman, eli 
jätti toimensa, asiaa ei oltu viety sen pitemmälle. Hän oli päättänyt läh
teä väljemmille vesille Ameriikkaan ja aloittaa uuden elämän lupaavan 
lääkärinammatin romahduksen jälkeen. 

Kanadaan hän oli muuttanut kohta sen jälkeen, kun laiva oli tuonut 
hänet New Yorkin satamaan, joka hänestä tuntui mahdottomalta ja liian 
suurelta. Kanadassa hän kotiutui Ottawaan, jossa hänen Viipurista muut
tanut setänsä asui ja auttoi häntä sijoittumaan. Kun Väinö oli englannin 
kielessä jo jonkin verran sisällä, hän oli avuksi monelle suomalaiselle ja 
auttoi heitä monissa virallisissa asioissa ja lyhyessä ajassa hänestä tuli 
kaikkien suomalaisten ystävä. Koska hän ei ollut koskaan tehnyt min
käänlaista ruumiillista työtä, hän päätti hankkiutua jollekin miljonäärille 
hovimestariksi. Siinä työssä hän sitten palvelikin aina viimeisille vuosille 
asti, kunnes muutti Torontoon tavattuaan vaimonsa. Nyt hän toimi Mont
realin pankissa vahtimestarina ja oli elämäänsä tyytyväinen. Kun Väinö 
oli kertonut oman tarinansa, hän alkoi vastaavasti olla utelias Velin elä
mänurasta, koska tiesi hänen palvelleen Suomenlinnassa asepuolella. 

- Kun minä arvelen, että sie out jo miehen iässä, arvelisin jo lähem
pänä kolomeekymmentä, hän aloitti mukavan tuntuisella Viipurin mur
teella. 

Velikin oli lapsuusaikanaan elänyt Joensuun eteläpuolella,ja kun hän 
ja Väinö olivat kielen puolesta lähellä toisiaan, niin juttelu kävi hyvin 
harmonisesti. 

- Mie täytin viime elokuussa kolomekymmentä, joten arvasit aika 
lähelle miun iän. Mie olin yli seitsemän vuotta niissä hommissa, Veli 
vastasi. 

-Kyllähän teit aika munauksen, sanoi siihen Väinö, mutta kun ajatte
lee tulevaa elämää ja nuita lapsia, niin voipi olla, että elämä täällä Kana-
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dassa tarjoaa suuremmat mahollisuuvet kuin mitä Suomen Armeija. Si
käli kun mie tiijjän, niin ne panoo miehen eläkkeelle jo viiskymmentäviis
vuotiaana, olitpa minkälainen viskaali tahansa. Sitten kun siun pitää jiä
hä eläkkeelle, niin se armeijassa totuttu elämä muuttuu liijan rauhalli
seks,ja sinä vanhenet liijan nopeasti. Mie tunsin monta semmosta tapa
usta Viipurissa. Meillä oli perhetuttavana yks kapteeni, joka oli ikänsä 
palvellut komppanian piällikkönä ja eläkkeelle jouvuttuaan eli vain muu
taman vuuvven, kun kuoli. Se elämän rytminvaihdos on liian suuri, kun 
sotilaselämän tyylistä vaihtaa rauhalliseen siviilielämään, jossa ei tarvit
se noudattaa säännöllisyyttä, Väinö sanoi ja jatkoi: 

- Kun se sotilaselämä oli sinuun jo tarttunut ja takanasi oli monet 
opetukset ja koulut, niin olit päässyt varmalle sotilaalliselle pohjalle. No, 
sinä kai kerkesit sitten vakinaisesta päästyäsi olla jonkun vuuven siviili
hommissakin? Väinö kysyi. 

- En mie ollu kun yhen kesän sen jäläkeen, kun piäsin vakinaisesta. 
Mie otin pestin Porkkalan rajavartiostoon yhen nuapurin pojan kanssa, 
kun ei ollu mitään sopivampaa hommaa tiejossa. Syksyllä 1948 mentiin 
sen kaverin kanssa Lohjalle, jossa oli silloin Porkkalan Rajavartioston 
piäpäikka,josta meijät vietiin Stensvikiin. Sielä olin kaksi vuotta, jossa 
käyttivät eläinlääkintä- ja kuormastoaliupseerikoulun Ypäjällä. Sitten lä
hettivät Katajanokalle aseseppäkouluunja vielä 1949 panivat Lieksaan 
Rajakouluun. Keväällä panin anomuksen Suomenlinnassa sijaitsevaan 
Rannikkotykistöön ja kun ne sen hyväksyivät, niin menin sinne kesä
kuun 1. päivä 1950 ja naimisiin mentiin saman kuun 3. päivä. Samana 
syksynä panivat tappelukouluun, joksi ne kutsuivat Lappeenrannassa 
olevaa kanta-aliupseerikoulua. Se kesti kokonaisen vuoden, mutta kun 
olin erikoistunut asesepäksi, niin jouduin taas puoleksi vuodeksi takaisin 
Lappeenrantaan ja puoleksi vuodeksi asekouluun Katajanokalle. Sen 
ensimmäisen vuuven loppuosa piti olla merisotakoulussa rannikkotykis
tölinjalla. 

- No johan out ollu monenlaisessa koulussa, ihmetteli Väinö. 
- Miula on kaikki pantu kantakorttiinja sotilaspassissakin on niistä 

maininta. Ohan tullut istuttua koko palveluajasta puolet koulunpenkillä. 
Sehän se on niissä hommissa, että jos out erikoismiehenä, niin aina ne 
kouluttavat lisää. Siinä sivussa kotona ollessa aloin käydä kirjeopiston 
kautta keskikoulun kurssia, jonka sainkin suoritettua ja siitä on minulla 
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todistuksetkin mukana, vaikka eihän niistä täällä ole mitään hyötyä. Otin 
ne kuitenkin mukaani huvin vuoksi. Aikomukseni olikin jatkaa myöhem
min koulunkäyntiä ja johan se teknillisen toimiston päällikkö uhkasi lä
hettää minut asemestarikurssille, joka on puolen vuoden pituinen ja siitä 
hyvin selvittyä sitten taas edelleen niin kauan, kunnes olisivat kaikki 
mahdolliset vaatimukset ja toiveet tulleet täytetyksi. 

-No sanopa nyt rehellisesti, mikä tai mitkä olivat ne syyt,jotka pani
vat sinut miettimään ja päättämään jättää jo niinkin pitkälle kehitetty 
sotilasura ja muuttaa kokonaan toiselle puolelle maailmaa,jossa ei taak
se jätetystä ammatista ole pienintäkään hyötyä? kysyi Väinö hyvin kiin
nostuneena. 

- Siihen johti monta eri juttuu. Ensinnäkin, kun armeijassa ovat ne 
arvoasteet, joita on noudatettava. Alempiarvoisen on vain toteltava, mitä 
käsketään. Jos et tottele, niin siitä sinua rangaistaan ja kun on kysymys 
sotilaan urasta, niin se, joka ei ole niin kuin oletetaan, jää jälkeen toisista, 
jotka ovat aina oppineet vain yhden ja ainoan sanan: jees. Tullaan nyt 
siihen: Meille alkoi syntyä näitä pikkuisia ja oltiin asuttu ainoastaan keit
tiön ja yhden huoneen asunnossa, joka ei ollut tarpeeksi näin suurelle 
perheelle. Kun sitten vapautui suurempi asunto ja laitettiin anomus ja 
toivottiin saavamme se, asia ei ollutkaan niin helppo. Nyt oli otettava 
huomioon juuri merisotakoulusta päässyt upseeri, joka oli juuri mennyt 
naimisiin ja saanut ensimmäisen vakanssinsa Suomenlinnan rannikkoty
kistöstä. Hänkin oli laittanut anomuksen siihen samaan asuntoon ja saat 
arvata, kumpiko sen loppujen lopuksi sai. Kun hän oli upseeri, niin totta 
kai se rakennustoimiston mestari suosi uutta tulokasta,jota hänen jouk
ko-osastonsa esimies oli suositellut. Siis me jäätiin nuolemaan näppe
jämme. Tätä pelleilyä tapahtui moneen kertaan. Saat arvata, etteikö se 
synnyttänyt meissä suoranaista halveksuntaa esimiehiämme kohtaan, 
mutta kaikki ne piti pitää sisällään. Kun tätä olimme joutuneet kärsi
mään viisi vuotta, alkoi mittamme täyttyä. Ajateltiin hakea siirtoa toisiin 
varuskuntiin, mutta olimme jo tottuneet Helsinkiin ja sen ympäristöön. 
Siellä asui monta meidän hyvää ystävää ja meidän oli tyydyttävä siihen, 
mitä meillä oli. 

Kun toiseksi vaimoni lankomiehen serkku ja täti asuivat jo Kanadas
sa ja veljenikin oli muuttanut tänne jo vuotta aikaisemmin, niin silloin 
sisällemme syttyi liekki. Se suureni, kun Aino ja Liisan täti tulivat visiitil-
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le Suomeen ja vierailivat meillä Suomenlinnassa. Sitä ennen me ei aikai
semmin oltu keskenämme puhuttu sanallakaan Kanadaan muutosta, 
mutta nyt tädin, Ainon ja meidän kesken syntyi vakava keskustelu, kun 
he kuulivat tilanteemme. He kertoivat, kuinka meillä olisi suuremmat 
mahdollisuudet Kanadassa ja lapsillekin olisi täällä paremmat koulutus
mahdollisuudet. Olisi paljon helpompaa saada oma talo ja jos tarmoa 
olisi, niin työmahdollisuudet olisivat rajattomat ja muutenkin elämä olisi 
vapaampaa. 

Nämä kaikki yhdessä painoivat silloin mielestämme enemmän kuin 
meidän vakinaiset ammatit kummallakin tai sukulaisemme ja ystäväm
me. Kesti kuitenkin kauan, ennen kuin olimme niin pitkällä, että edes 
vakavammin sitä alettiin ajatella. Yritettiin vielä yhden kerran ja pistet
tiin anomus, kun sattui taas olemaan anottavana isompi asunto ja oli 
mahdollisuus päästä eteenpäin uralla. 

Kun viimein saimme tietää asunnon ratkenneen taas nuoren munat
toman upseerin eduksi,jolla ei ollut vielä edes lapsia, niin se sai maljan 
vuotamaan yli äyräittensä. Nyt päätettiin lähteä heti Kanadan konsu
laattiin ja loput tiedätkin. Tässä se viimeisen päätöksen lopputulos sitten 
on, lopetti Veli. 

- Kun on saatu kärsiä siihenkin asti, niin kärsitään vielä eteenkin 
päin, jos asiat niin vaatii, toisti Väinö päätään puistaen. Mutta sen kun
niaksi myö otetaan pienet, että jiäp mukavampi maku suuhun. 

- Muuten, minähän olin unohtanut, että huomennakin on pyhäpäivä, 
alkoi isäntä selittää. 

-Kyllä tässä alakaajo tulla vanhaksi, sanoi Väinö. Tätä viikonloppuu 
kututaan Thanks giving-viikonlopuksija huomennahan vasta se kiitos
päivä onkin. Mie voinnii jiähä lasten kanssa kotiin, kun tuo Aino mänöö 
passoomaan rikkaita ja työ sen Rauhan, vai mikä sen nimi on, määtte 
kahtelemaan asuntoo. Muuten miepä haen sen Toronto Starin, niin ru
vetaan yhessä kahtelemaan vuokrattavia huoneita. 

Väinö toi kohta lehden ja paperiliuskan ja katseltuaan sen sivun, jossa 
mainitut ilmoitukset olivat, hän levitti sen eteensä pöydälle ja alkoi etsiä 
sopivia ilmoituksia itsekseen mumisten: 

- Kun sopiva osuu kohdalle, sanon ja Veli saa kirjottaa muistiin. 
Pian niitä osoitteita tulikin kuin turkin hihasta, joten Velillä, vaikka 

olikin hyvä kynämies, piti kiirettä saada ne kaikki oikein kirjoitetuiksi. 
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Kun kaikki mahdolliset osoitteet ja puhelinnumerot olivat paperilla, Väi
nö taittoi lehden, pani sen pöydälle ja tutki Velin hänelle ojentamaa lap
pua ja alkoi valita numeroita, joihon aikoi soittaa ja saada ensikäden 
tietoja. 

Joku vastasikin toisesta päästä ja Väinö alkoi jutella tuntemattoman 
kanssa ja hetken päästä hän laski luurin takaisin kannattimeen. Hän 
pyysi Veliä panemaan merkin ensimmäisen numeron viereen, jotta se 
oli selvä. Sitten hän pyöritti toisen numeron, jutteli taas hetken, mutta 
sekään ei tuntunut olevan sopiva ja sen yli vedettiin viiva hylätyn mer
kiksi. 

Tällä tavoin he kävivät läpi kaikki osoitteet ja menivät takaisin soh
valle. Ensin Väinö siemaisi lasinsa tyhjäksi ja kehotti Veliäkin tekemään 
samoin. Sitten hän vinkkasi Ainon luokseen ja pyysi tuomaan kummal
lekin uudet naukut. Ei Aino siitä tuntunut pahakseen panevan, vaan kohta 
toi itselleen ja Liisallekin samanlaiset. Olikohan heidän laseihinsa löräh
tänyt jotain vieläkin parempaa nuorennusainetta kuin Canadian Whisky, 
missä Väinön mukaan laulujen nuotit olivat jo puolessa välin pulloa? 

Lapsetkin tuntuivat rauhoittuneen ja retkottivat käsiään roikottaen tuo
leissaan. Aino kysyi Pirjolta, olivatko he väsyneitä. 

- Koittakaa vain keksiä jotain. Katselkaa vaikka kuvakirjoja tuosta 
lehtipinosta, siinä pitäs olla monenlaista Aku Ankkaa ja Mikki Hiirtä. 
Help yourself, Aino sanoi maan kielellä. 

Väinö oli sillä aikaa tutkinut kaikki soittamansa numerot ja alkoi se
lostaa, missä osoitteessa oli minkäkinlaisia huoneita ja mitä niistä pyy
detttiin vuokraa. 

- Jotkut eivät haluu ottoo lapsiperheitä ja mie oun ne yliviivannu, jotta 
ei sinne tarvii mennä enee aikoo spenttoomaan, hän sanoi. 

Pariskunnat päättivät porukalla, että kun Rauha tulisi seuraavana päi
vänä, niin kaikki lapset jätettäisiin Väinön katsottavaksi. Aino lähtisi lait
tamaan ruokaa työpaikkaansa ja Veli, Liisa ja Rauha lähtisivät katsele
maan asuntoa. 

- Luuletko sie Väinö, että sie pärjeet näiden tyttöjen kanssa, kun voit 
suaha vielä yhen lisäksi, kun se Hamiltonin vieras tuopi vielä omansa 
näiden seuraksi? 

- Tottaha myö pärjätään yhessä, rnie laitan niile ruokaa ja annan 
Coca Colaa tai mitä hyvänsä he haluaa juodakseen. Kyllä meijän välit 
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pysyy hyvinä. Voin vaikka ottoo pienet ettoset, onhan tämä, Pirjoko se 
sinun nimi olikaan, jo iso tyttö, jotta se kyllä pitää toiset kurissa. Kato
taanha sitten, kun päästään huomiseen asti, myöntelee tuleva lapsenpii
ka naurunvirne naamallaan. Kun me ei voija ottoa yhtään huomenna, 
niin tehään nyt pienet naukut, jotta tuo ääni tulis herkemmäks, kun mei
naa ruveta jäykistymään. 

Kun Veli heräsi seuraavana aamuna yläkerran huoneessa, koko talo 
tuntui hiljaiselta, ihan kuin ei muita olisi ollutkaan. Lähempi tarkastelu 
selvitti, että talonväki oli jo herännyt ja alakerrasta kuului astioiden kili
nää,joka osoitti, että siellä laiteltiinjo aamiaista. 

Velin ensimmäinen työ oli pistäytyä siellä, missä kuninkaatkin kävivät 
itse ja sillä aikaa Liisa ja lapsetkin heräsivät. He peseytyivät ja laskeu
tuivat yhdessä varovasti alakerran keittiöön,jossa Väinö asetteli lauta
sia ja kahvikuppeja pöytään. 

Hyvän huomenen toivotusten jälkeen Väinö kehotti heitä istumaan 
pöytään ja sanoi, että Aino-vaimo oli jo mennyt töihin ja että hän tou
huaisi emäntänä sillä aikaa. 

- Kuinkas te nukuitte? Nämä pienet matkalaiset varmasti vielä näki
vät höyrylaivoja ja junia unissaan, ettekös nähnytkin, naureskeli Väinö 
ja kumartui lasten puoleen. 

Lapset olivat vielä kovin hiljaisia, mutta kohta aamiaisen syötyään he 
alkoivat nahistella, mitä ryhtyisivät tekemään. Liisa kehotti lapsiaan 
menemään olohuoneeseen ja katselemaan kuvalehtiä siksi aikaa, kun
nes Rauha-täti tulisi. Ehkä he saisivat uutta seuraa Rauhan tyttärestä, 
jos hän toisi tytön mukanaan. 

- Teidän täytyy totella Väinö-isäntää sillä aikaa, kun me etsitään asun
toa. Toivotaan, että me löydetään se tänään, Liisa sanoi. 

Liisa lupasi vielä tytöille että palattuaan he voisivat mennä yhdessä 
lähinnä olevaan puistoon kävelemään ja kiikkumaan. Aino-täti oli kerto
nut sellaisen olevan ihan lähellä. 

Liisa meni keittiöön ja alkoi kolistella astioita tiskialtaassa. Veli seura
si vaimoansa ja kuivasi tiskatut astiat. Saatuaan työn valmiiksi he siirtyi
vät olohuoneeseen, jossa Väinö luki päivän lehteä, jonka yläreunassa 
komeili suurilla kirjaimilla Toronto Star. Se olikin ainoa teksti,jonka Liisa 
ja Veli ymmärsivät ja he tyytyivät seuraamaan lasten kuvalehtien tar
kastelua. Tytöt ymmärsivät niistä ehkä enemmän kuin vanhempansa, 
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koska he osasivat pitää lehdet oikeassa asennossa ja he tarkkailivat 
kiinnostuneina kuvien alla olevia tekstejä aivan kuin he olisivat ymmär
täneet, mitä niissä kerrottiin. Hyvä alku heillä kuitenkin oli, kun olivat jo 
kiinnostuneita. Ja olivathan ne olleet lasten kuvalehdissä samat kuvat 
Suomessakin ja eiväthän he vielä sielläkään olleet niistä kirjoituksista 
sen enempää ymmärtäneet, koska olivat vasta leikkikoulussa. Suomes
sa lapset menivät kouluun vasta seitsemän vuoden ikäisenä, mutta Ka
nadassa jo sinä vuonna, kun täyttivät viisi vuotta. Kahdella vanhimmal
la, Pirjolla ja Marjalla, olikin koulunkäynti edessään heti, kun perhe ehti
si löytää vakituisen asuinpaikan. 

- Ehkä jo seuraavalla viikolla. Aika näyttää, mitä tuleman pitää, tuu
mi Veli ja jäi kuin tyhjäkäynnille hetkeksi, kunnes lähti yläkertaan, josta 
kohta kuului veden laskeminen. 

Oli sovittu, että kun Liisan ystävä Rauha tulisi, niin hänelle ei puhut
taisi enää vastaanottoerehdyksestä, vaikka se kuinka kirveli mieltä. Ei 
ainakaan enempää kuin mitä hän itse haluaisi siitä puhua. 

Kellon lähetessä kymmentä talon kohdalle pysähtyi sininen auto,jos
ta työntyi ulos Rauha, odotettu ystävä. Hän kiersi auton toiselle puolelle 
avaten oven ja piha11e ilmestyi pieni tyttö. Rauha katseli hetken ympäril
leen aivan kuin paikkaa tarkistaakseen. Liisa kiiruhti ulos häntä vas
taan. Tietysti siinä halattiin ja kuului äänekästä puhetta ja naurua. Kos
ka Rauhalla ei näkynyt olevan kannettavaa, Veli jäi tyttöjensä kanssa 
taloon odottamaan ja olemaan valmiina avaamaan oven, kun naiset tuli
sivat sisään. Oli siinä sähinää, koska oli kulunut niin monta vuotta siitä, 
kun Rauha oli tyttöystävänsä kanssa ollut Erosilla Suomenlinnassa. 

Kaikki lapset jäivät Väinön huostaan ja Liisa ja Veli työntyivät Rau
han autoon, Liisa tietysti etupenkille ja Veli taakse. Sitten alkoi taas 
matka vieraaseen tuntemattomaan. Kuitenkin niin, että Veli oli jo Väi
nön kanssa ottanut selvää paikoista,jonne suunnistettiin. Veli toimi myös 
kartanlukijana, vaikka tunsi itsensä epävarmaksi. Hänen ihmeekseen 
he löysivät etsimänsä ensimmäisen osoitteen, koska paperille oli merkit
ty, minkä suurempien katujen lähistöllä se oli. 

- Ajapas vähän hiljempää, Veli sanoi Rauhalle ja yritti katsoa tark
kaan seuraavan kadun nimeä. 

- Siinähän se onkin, hän jatkoi. Käänny tuosta oikealle. No niin, vielä 
vähän matkaa. Tuo seuraava talo sen pitäisi olla. Ei saatana! Tuota ei 
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voi miksikään taloksi sanoa, mieluummin se on jonkinlainen karjansuoja. 
Kehataanko myö mennä ollenkaan? Ei helevetissä myö viijjä lapsiam
me tuommoseen sikolättiin. Pitääkö ihmisen asua tuommosessa rähjäs
sä? Kyllä myö on paikkaan eksytty, tuohtui Veli manaamaan. 

- Mutta eihän myö tiijjetä, minkälainen se on sisältäpäin ja kuinka 
halpa se on, jos myö ei käyvä kahtomassa, Liisa sanoi. 

-No voijjaanhan sitä käyvä kahtomasa, mutta mie pahasti pelekeen, 
jotta tää ei ole meijän seutuu. 

He nousivat autosta ja varmistivat kadun numeron. Kyllä se oli sama, 
jonka Väinö oli kirjoittanut. Ulko-ovi roikkui löysien saranoiden varas
sa. He astelivat rappujen alatasanteelle, josta nousivat suorat raput ylä
kertaan, jonka päässä oli oven tapainen. He kipusivat raput ylös ja ko
pauttivat oveen. Ovi avautui ja keski-ikäinen nainen, musta kuin lakritsi 
ja lihava kuin täysikuu, ilmestyi ovelle, jonka aukko täyttyi hänen ruhos
taan. 

Rauha alkoi puhua naiselle: 
- Teille soitti eilen illalla eräs mieshenkilö vuokrattavana olevasta 

asunnosta. Vieläkö se on vuokrattavana? 
- Kyllä se on vuokrattavana, nainen tiuskaisija kehotti kysyjiä seu

raamaan perässään. 
He kulkivat keittiön läpi. Musta lapsikatras katseli uteliaana heidän 

kulkuaan jonkinlaisen kamarin tapaiseen huoneeseen. 
- Tämä on se vuokrattava huone ja vuokralainen saa käyttää meidän 

pesuhuonetta. 
Asunnon hakijat pysähtyivät joksikin aikaa ihmettelemään, kuinka ih

miset voivat asua niin kaameissa asunnoissa. Rauha kääntyi katsomaan 
Veliä ja Liisaa kuin kysyen näiden mielipidettä asiasta. Vastaukseksi 
hän sai vain päänpudistuksen kummaltakin ja hän sanoi rouvalle jotain. 
Veli ja Liisa seurasivat häntä ulos mitään sanomatta. Rauha oli kertonut 
naiselle, ettei huone kiinnostanut. 

- Hirveetä, sanoi Liisa ulkona. Luuleekohan tuokin eukko, että on 
ihmisiä, jotka tulevat asumaan toisten perheiden kanssa samaan huo
neistoon ja kun perheessä on vielä pieniä lapsia? 

- En minäkään usko semmoseen. Täytyy olla liian kyllästynyt elä
määnsä ennen kuin laskee itsensä niin alas, yltyi Rauhakin Liisan mieli
piteeseen. Jatketaanko vielä seuraavaan paikkaan? hän kysyi. 
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kuin edellisessä paikassa. Aulan kahta puolta olivat ovet ja siitä selvisi, 
että kerroksessa oli kaksi huoneistoa. Rouva näytti aulan oikealla puo
lella olevaa huoneistoa, jossa oli kaksi siistiä ja aika suurta huonetta. 
Mutta taas tuli eteen iso mutta. 

- Rouva sanoo, että tässä on huoneisto. Tossa on kaksi huonetta, 
kumpaakin voitte käyttää makuuhuoneena, mutta keittiö on yhteinen 
tuossa aulan toisen puolen huoneistossa. 

- Ei käy, sanottiin pankissa. Sano sille, että meitä on koko perhe, 
kaikkiaan viisi henkeä, eikä me voida alkaa jakaa keittiötä toisten kans
sa, siitä tulee vain hankaluuksia, Veli sanoi Rauhalle. 

- Ei tämä peli vetele, tuumi Liisakin ja niin tämäkin tapaus voitiin 
siirtää pois suunnitelmista. 

Kun he olivat taas Rauhan autossa, kaikki olivat jo saaneet tarpeek
seen ja Rauha käänsi auton nokan Väinön talolle päin. He alkoivat suun
nitella seuraavaa toimenpidettä. Olikin jo lounaan aika, kun asunnonet
sijät palasivat. Väinö oli juuri syöttämässä lapsia. Lasten riemulla ei 
ollut rajoja, kun he näkivät isän ja äidin tulevan. He ryntäsivät ovelle 
kiljuen kuin varpusparvi. 

- Tulukee ensin lopettamaan ruokanne, Väinö hoputtija tytöt palasi
vat pöytään, jossa he kiireen kaupalla lusikoivat Väinön laittaman sopan 
ja tuskin malttoivat kiittää, kun jo ryntäsivät leikkimään. 

- Sieltähän nämä asunnon hakijatkin tulevat kuin minun toivomuk
sesta, Väinö sanoi ja pyyhki hikeä otsaltaan. Laitoin nämä pikkuneitit jo 
syömään, että sain ne ainakin vähäksi aikoo olemaan paikallaan. 

- Kuinkas nämä lapsoset ovat olleet kilttejä? kysyi Liisa ja katsoi 
nauraen Väinöä jo edeltäkäsin tietäen, että tällä on ollut erikoisen kuu
ma päivä heidän villikkojensa kanssa. Varmaan jo olette saanut heistä 
enemmän kuin tarpeeksi, minä uskon. 

- Onhan ne aika lailla olleet liikkuvaa sorttia, mutta kun ovat terveitä, 
niin täytyyhän heidän saada leikkiä ja kun saivat pitkästä aikoo hyvää 
seuroo niin mikä, ettei se leikki ja nauru maistu. Kyllähän se lapsen ääni 
onkin kuulunut viimeisen parin tunnin ajan heleästi. Siinä he on peräka
naa juosseet, kun ovat leikkineet uukupiiloa ja koittaneet löytää toisen
sa. Taisivathan ne tuostakin rappuja pitkin nousta useamman kerran, 
kun Pirjon siinä johtajana piti viijä nuorempii pissille ja kakalle. Eikä 
tainnut jiähä sellasta paikkoo tässä talossa, jota he eivät ehtineet tutkia. 
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Eikä he millään väsyneet. Kun he istahtivat tuohon alarapulle, niin ereh
dyin kysymään, että alkavatko jo olla väsyneitä. Pirjo vastasi kirkkaalla 
äänellä, etteivät he ole vielä väsyneitä, ja he alkoivat taas juosta niin, 
että hippulat vinkuja äänet vain kirkastuivat. 

- Eikö teillekin maistuis ruoka, kun olette hypänneet ympäri kaupun
kia. Muuten, kuinkas teitä onnisti, löysittekö asunnon? kysyi Väinö. 

- Vielä mitä! Kukaan ei halua ottaa lapsiperhettä riesakseen. Mah
tasko Torontossa olla semmosii suomalaisii,joilla olis vuokrattavii huo
neita? alkoi Liisa kysellä. 

- Onha suomalaisilla oma !ehtikin, Vapaa Sana. Meille se ei tule, 
mutta soitan yhelle kaverille, jos lehdessä olis vuokrattavii huoneita. 

Väinö valitsi puhelinnumeron jollekin tutulle, jolla hän tiesi olevan 
mainitun sanomalehden ja saikin vastauksen. Sitten he juttelivat yleisis
tä päivän asioista jonkun aikaa ja Väinö otti puheeksi alkuperäisen asian 
ja kirjoitti muistiin jotain. Kun hän lopetti puhelun, hänellä on paperilla 
osoite ja puhelinnumero. 

- Eihän se ota jos se ei annakaan. Soitetaanpas tähän numeroon, 
tuumi Väinö ja pyöritti lapulla olevat numerot. 

Hetken päästä naisääni vastasi. 
- Tämä on Väinö Lintula, kun puhuu. Eilisen Vapaan Sanan nume

rossa teillä on ilmoitus, jonka mukaan teillä olisi yläkerran huoneisto 
vuokrattavana. 

- Kyllä meillä on semmonen huoneisto vuokrattavana, kuului nainen 
vastaavan. 

- Täällä meillä on eilen tullut viisihenkinen suomalainen perhe, joka 
on vielä vailla asuntoa. Oletteko kiinnostuneita, jos tulisivat vielä tänä 
iltana sitä katsomaan. 

- Kyllä voivat tulla mihin aikaan vain heille sopii. Me olemme kotona, 
vastasi nainen linjan toisessa päässä. 

-Antasitteko osoitteenne, niin kirjotan sen muistiin? 
Väinö kirjoitti osoitteen,joka oli Runnymitinja Dupontti-katujen kul

massa ja vuokraajien nimeksi Kihlanki. He sopivat tarkemman tapaa
misajanja Väinö kiitteli ja pani luurin paikalleen. 

- Tuntu olevan kohtelias nuorenpuoleinen rouva, kun jutteli. Hän sa
noi sopivan tulla mihin aikaan teille sopii, joten vielä on toivoo. Mutta 
miten te sinne piäsette? 
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- Tuota, alkoi Rauha siihen lisätä, meidän pitää kohta lähtee kotiin 
ennen pimeetä, kunhan ollaan syöty isännän tarjoama lounas ja vähän 
levätty. Katotaan kartasta, niin me ajetaan sen kautta ja sen jälkeen 
mennään Queen Waylle ja sitä myöten kotiin. 

- Niin tosiaan, sehän käykin mukavasti, katotaan vielä sen lähin si
säänkäynti Queen Waylle. Mutta mitenkäs työ, Veli ja Liisa, sitten pää
sette takasin tänne? Se onkin jo vähän vaikeaa, kun ette vielä tiedä 
Toronton paikkoja, Väinö alkoi huolestuneena puhua. 

- Jos myö suahaan sillä reissulla itellemme asunto, niin kyllä myö 
sieltä jollakin kyydillä piästään takasin. Tullaan taxilla, jos ei muuten. 
Kyllä ne asiat jollakin lailla järjestyy, alkoi Veli optimistisesti tuumata. 

-Olen kovin pahoillani, alkoi Rauhakin puolestaan puhua, kun emme 
onnistuneet löytämään mitään sopivaa asuntoa teille. Kun nyt mennään 
sitä suomalaisen huoneistoa katsomaan, niin me odotetaan niin kauan, 
kunnes siellä asiat selviää ja yritän auttaa sitten taxin tai jonkun bussi
kyydin hommaamisessa. 

- Kyllähän ne paikalliset kaupungin bussit kulkee pyhänäkin, mutta 
eihän se taxikaan niin hirveitä ota ja tuopihan se perille tuohon rappujen 
eteen. Kun otetaan kartta mukaan, niin kyllä myö päivänvalossa osa
taan perille asti bussillakin, innostui Veli. 

Pian he olivat menossa autolla Länsi-Torontoon, jossa suomalaisen 
omistama talo sijaitsi. Tytöt jäivät vielä Väinön huostaan joksikin aikaa. 
Koko kaupungissa tuntui olevan vain kaksi- tai kolmikerroksia puutalo
ja. Väinö tiesi kertoa, että Toronton korkein rakennus oli Royal York 
Building, 18-kerroksinen kivirakennus vastapäätä rautatieasemaa. Muu
ten koko kaupunki oli toistasataa vuotta vanhaa rakennustyyliä, tiili- tai 
puutaloja,joista korkeimmat olivat kolme- tai neljäkerroksisia. Alakau
pungilla tietysti oli monia tehdasrakennuksia, joista vanhin, 150 vuotta 
vanha Gooderhamin viinatehdas, sijaitsi alakaupungin kautta kulkevan 
Lake Shore -nimisen pikatien varrella. Sen varteen, lähelle Ontariojär
ven rantaa, oli rakennettu useampi myllylaitos ja lukuisia metallitehtaita, 
jotka olivat enimmäkseen vain kaksikerroksisia. Läpileikkauksena To
ronton kaupunki antoi hyvin vanhoillisen, laajan ja huonosti organisoidun 
taajaman kuvan. 

Iltapäivän aurinko ilmoitti jo laskeutumisen oireita, kun he ohittivat 
kaksikerroksisen punaisesta tiilestä tehdyn koulurakennuksen. Senjäl-



68 

keen he tulivat niiden katujen risteykseen, jossa Kihlankien talon piti 
olla. Talon kohdalla ei ollut autolle paikkaa ja niin auto piti jättää kadun 
laitaan toivossa, ettei poliisi pistäisi siihen sakkolappua. Rauha sanoi 
poliisien olevan varsinkin Hamiltonissa hyvin herkkiä sakottamaan. 

Veli kilautti ovikelloa. Pian ovelle ilmestyi tummatukkainen nuori nai
nen ja kun vieraat esittäytyivät suomeksi, häneltä helähti raikas nauru 
kuin olisi tavannut vanhoja tuttuja. Nainen esittäytyi Raijaksi ja siinä 
hetkessä ovelle ilmestyi myös hänen miehensä, joka oli juuri tullut vain 
kahden korttelin päässä asuvan veljensä luota. 

- Tässä on minun mieheni Paavo. 
Raija ja Paavo kertoivat tulleensa Kanadaan vasta vuosi sitten Ruot

sista. He olivat olleet siellä siirtolaisina neljän vuoden ajan ja menneet 
naimisiin. Ruotsissa heille oli syntynyt ensimmäinen lapsensa, nyt jo 
kolmevuotias iloinen tyttö. Toinen lapsi oli syntynyt vajaa vuosi sitten ja 
terhakas poika jokelteli lastensängyssä ja heilutteli kättään kuin vanhoil
le tutuille. 

Hetken jutustelun jälkeen Paavo pyysi Liisaa ja Veliä seuraamaan ja 
sanoi näyttävänsä vuokralle aiotut huoneet kolmannessa kerroksessa. 
Velistä tuntui, että pitemmän päälle jyrkkiä rappusia kiipeäminen kävisi 
liian raskaaksi varsinkin lapsille.Ympäristö tuntui kodikkaalta ja he sai
vat puhua omaa kieltään eikä tarvinnut ainakaan pelätä, että naapurit 
häiritsisivät, kun talo oli erillinen. 

- Tämmönen tämä sitten on, sanoi Paavo-isäntä, kun asunnonhakijat 
olivat tulleet yläkertaan,josta oli hyvä näkyvyys toisten talojen yli. 

- Täältähän on hyvä näköala, sanoi Liisa ja kierteli huoneet. Hän 
huomasi, että siellä oli kalusteina vain sängyt kummassakin huoneessa 
ja pieni pöytä keittiössä. Hyvä puoli asunnossa oli se, että siinä oli oma 
erillinen pesuhuone. Ei siis tarvinnut odottaa vuoroa jonossa, kun oli 
hätä. 

-Onko teillä näihin vuoteisiin jonkinlaisia vuodevaatteita, kun meidän 
tavarat ovat vielä matkalla ja otettiin mukaan vain tuiki tarpeellinen, sillä 
toivottiin täältä saavamme lisää tarvittaessa, selitteli Liisa. 

- Puhutaan siitä Raijan kanssa. Minä luulen, että meillä on tarvittavat 
petivaatteet. Mitäs tykkäätte, käviskö tämä alkuun niin kauan, kunnes 
saatte paremman huoneiston? Paavo kysyi. 

Liisa vilkasi Veliin,joka nyökkäsi hyväksymiseksi. 
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- Mitä pidätte vuokrahintana tästä asunnosta? 
- Me voimme sopia maksun viikoittain tai kuukausittain, kuinka vain 

te haluatte. Olisko 15 dollaria viikossa tai viiskymppiä kuukaudessa so
piva hinta? Näin me on Raijan kanssa ajateltu. 

Rauhakin ajatteli, että se ei olisi liian kova hinta ja neuvoi Erosia mak
samaan vuokransa viikoittain siltä varalta, että asuntoasiaan sattuisi tu
lemaan äkillisiä muutoksia. 

- Milloin me saatais muuttaa tänne? kysyi Liisa, johon Paavo tokaisi, 
että heidän sopi muuttaa vaikka ihan samana iltana. 

- Nyt on asia niin, että meidän lapset ovat Eglintoninja Yongen kul
massa Belsise Drivellä, joten meidän pitää mennä ensin sinne jollakin 
kyydillä, kun tämä Rauha lähtee kotiinsa Hamiltoniin. Sitten tuodaan 
lapset ja matkatavarat jotenkin tänne. Kai se on paras ottaa taxi, Veli 
sanoi. 

Paavo otti puheenvuoron. 
- Minulla on auto ja minä voin lähtee viemään teidät sinne lasten luo 

ja sitten tuoda teidät ja matkatavarat tänne, jos se teille sopii. Jos halu
atte, niin voidaan lähteä heti. 

- Me Marjon kanssa lähdetäänkin tästä ajelemaan kotiin isäpapan 
luo ja te voitte lähteä hakemaan lapsia ja matkatavaroita, sanoi Rauha 
ja niin oli esittely käyty läpi ja asunto oli viimein saatu järjestetyksi. 

He laskeutuivat alakertaan,jossa Raija-äiti siivosi pikkumiehen kint
tuja, kun hätä olikin lukenut lakinsa ja laskenut törkynsä miehenalun 
housuihin. 

- Täällä on meillä huonot hajut, alkoi Raija valittelemaan sattunutta 
tilannetta ja pyyteli vierailta anteeksi. 

- Älkää antako meidän häiritä, meilläkin on monesti käyty sellainen 
tapaus läpi ja täytyyhän mies siivota, kun ei hän ite asialle voi mitään. 

Paavo sanoi vaimolleen, että lähtisi viemään uudet vuokralaiset kes
kikaupungille ja toisi tullessaan heidät lapsineen ja matkatavaroineen. 

Rauha kysyi Paavolta, mistä Queens Waylle olisi helpointa mennä. 
- Elä ota Queens Waytä. Ota mieluummin Queen Elisabeth Way, 

niitä on kaksi erilaista. Queen Elisabeth Way on pikatie, joka menee 
Niagara Fallsille asti Hamiltonin kautta, mutta Queens Way on vain 
tavallinen katu edellisen yläpuolella, selitti Paavo. Nämä Toronton pää
kadut on tullut opituksi, kun työpaikat sillä komppanialla ovat milloin 



70 

missäkin, joten pitää osata mennä aina oikeaan paikkaan. Ne ovat jää
tyneet aivoihin pysyvästi, naurahti Paavo. 

Rauha ilmoitti lähtevänsä ja laittoi tyttärelleen takin päälle ja viimetin
gassa alkoi pyytää Liisaa kirjoittamaan, kun perhe olisi päässyt alkuun. 

Kun kaikki oli halattu, Rauha lähti menemään ja muut seurasivat vie
lä uloskin toivottamaan hyvää matkaa. Ilma oli mukavan lämmin, vaik
ka oli jo lokakuun puoliväli. Lumesta ei ollut vielä tietoakaan. Suomessa 
olisivat kadut ja metsät jo sitä valakosta stoffia kukkurallaan ja lapsilla 
olisi sukset esillä ja kai he olisivat jo menneet kouluunkin hiihtäen. 

- Sitten mekin lähdetään tästä ajamaan, että saadaan perhe kokoon 
ja aletaan opetella asumaan omiin nimiin saadussa pesässä, jossa toi
vomme viihtyvämme uusien suomalaisten ystävien lähinaapurina. 

- Jättäkääpäs se ulko-ovi auki vähäks aikoo, tuumi Raija, muuten 
tänne kohta pyörtyy. 

Lopulta Erosetkin pääsivät matkaan. He huomasivat, että Paavolla 
oli aivan uusi auto ja pitihän sitä kehua. 

- Olette ostaneet aivan uuden auton. Ei varmaan ole paljonkaan kilo
metrejä ajettu? alkoi Veli varovasti kysellä. 

- Eihän tässä vielä ole kovin paljoo. Muuten täällä Kanadassa ei 
mitata matkaa kilometreillä vaan ne ovat maileja, kun on mittarissa, Paavo 
selitti ja sanoi lisäksi, että hänellä on liikkuva työpaikka. 

- Milloin keskikaupungilla, milloin pohjosessa, aina Timmisiä myö
ten. Sinne on maileja lähemmä viis sataa ja se on kilometreissä yli kuus
sa taa. Joskus laittavat itään Torontosta ja pitää olla koko viikko siellä, 
jos vaikka laittavat Bellevilleen tai Kingstoniin. Ne kyllä maksavat aina 
jonkin verran ajorahaa. Pitää olla kunnossa oleva auto, jotta piäsöö aja
maan niin pitkät matkat. 

- Mitä se semmonen frrma oikein hornmailee, kun se heittelee miehi
ään puolelta toiselle? alkoi Veli innostua kyselemään. 

- Sen on nimeltään Dominion Sound ja se rakentaa sinne, minne 
hyvänsä se saapi työn. Se tekee pääasiassa väliseinii, mutta se on eri
koistunut tekemään sisäkattoja. Ne kutsuu niitä Acoustic Ceilingiksi. 
Minä olen ollut jo yhen vuoden aikana useammassa lajia työtä. Olen 
yrittänyt myyvä "Stanly Steele" -kattiloita, mutta siinä en vielä pärjän
ny, ne eivät kerta kaikkiaan menneet kaupaksi. Oli siinä suomalainen 
myyntipäällikkö ja melkein kaikki olivat suomalaisia myyntimiehiä, mut-
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ta se homma lopahti melkein alkuunsa. Sitten kärräilin suomalaisen mes
tarin johtamalla rakennuksella sementtii, mutta se vasta oli raskasta. 
Kun illalla tulin kotiin, niin melkein eukon piti pestä ja syöttääkin minut, 
olin niin poikki ja kädetkin olivat venyneet kuin korillalla. Minä kuittasin 
sen homman ja olin pari viikkoa työttömänä. Sitten yksi minun hyvistä 
kavereista suomalaisesta mieskuorosta, joka on työssä siinä Dominion 
Soundissa, soitti viime viikolla, että Tapperi tarvitsee lisää kattomiehii. 
Sillan mie otin siihen heti yhteyttä ja nyt olen ollut melkein viikon niissä 
hommissa. Heti seuraavana päivänä, kun mie olin soittanut sille Tappe
rille, menin auto liikkeeseen ja sain ostetuksi tämän 1956 mallin Pontia
kin eikä tässä ole vasta kuin 500 mailia sisällä. Tällä pitää ajoa ensim
mäiset 2 000 mailii alle 70 mailin tuntinopeutta, silloin se vasta on kuu
lemma sisäänajettu. Mukavahan tätä uutta onkin ajella, kun vain ostaa 
bensiiniä, lopetti Paavo. 

Väinön talo sijaitsi pohjois-eteläsuunnassa Torontoa halkaisevan pää
väylän varrella ja itä-länsisuunnassaolevanEglintoninja Young Streetin 
itä-eteläkulmassa, siis aivan kaupungin keskustassa. Young Streetin alle 
oli jo rakenteilla maanalainen,joka alkoi rautatieasemalta ja päättyi poh
joisessa Eglintoniin. Toronton kaupunki päättyi risteyskohdan pohjois
puolelle noin kahden kilometrin päähän. 

- Pysäytäpäs autosi jonnekin tuon talon kohdalle, kun siellä näkyy 
olevan vapaa paikka, neuvoi Veli. 

He nousivat autosta ja menivät taloon, jonka ovikin oli jo avattu. Ta
lon emäntä palveli vieraita aina viimeiseen tippaan asti. Nytkin, kun hän 
oli huomannut tuntemattoman auton pysähtyvän kohdalle ja epäröiden 
parkkaavan talon kohdalle, niin Aino oli arvannut, että siinä ne kaivatut 
vieraat jo tulivat. Lapset olivat jo moneen kertaan kyselleet, minne se 
isä ja äiti meni. Anne oli jopa tirauttanut itkunkin, mutta Aino oli sentään 
osannut selittää tilanteen ja asia oli selvinnyt. Nyt isänsä nähtyään tyttö 
juoksi ensimmäisenä vastaan ja huusi jo kaukaa 

- Ijä, missä tinä out ollut? Miula on ikävä. 
- Sieltähän ne kadonneet lampaat saapuu, ruokapöytä onjo kerinnyt 

odottaa. Lapset ovat jo syöneet ja ovat kovasti pakanneet tavaroitaan. 
Tämä pienin jo kerkesi väsähtääja tuli ikävä isää. 

- Tässä on meidän vuokraisäntä Paavo Kihlanki, esitteli Veli, kun he 
olivat päässeet sisälle. Hän lähti herrasmiehenä meitä kuskaamaan ja 
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aikomus on lähteä taas tavaroiden kanssa. Teillä on ollut niin mukavaa 
ja hauskaa olla, että on vaikeeta erota, mutta ettehän ole kaukana. Voim
me joskus pistäytyä teidän luona ja tervetuloa meillekin, kun olemme 
saaneet elämämme järjestykseen. 

- Haluaisimme maksaa vaivoistanne, kun olette huolehtinut meistä ja 
erikoisesti myös Väinölle monet kiitokset. Se oli sinulle muistojen päivä, 
kun olit lastenlikkana. Vai mitä ajattelet? kysyi Liisa veitikka silmäkul
massa. 

- No onpahan Väinökin saanut nyt huolehtia lapsista. Taisi se ollakin 
ainoa kerta, kun hän sai jonkinlaisen käsityksen lastenhoidosta. Ja älä 
puhukaan mistään maksusta, kiitokset ovat jo liian kanssa. Toivomme, 
että alatte pärjäämään ja jos tarvitsette apua, niin olemme puhelinsoiton 
päässä, muistakaa se, Aino vuorostaan yhtyi puhumaan. 

- Kiitos meiltä kaikilta. On hauskaa, kun saimme uusia ystäviä. Ne 
ovat kultaakin kalliimpia aarteita. Kiitos ja pian kuullaan, kun saadaan 
oma puhelin. 

Veli ja Liisa kantoivat matka-askit Paavon kanssa autoon ja auringon 
jo laskiessa he lähtivät liikkeelle kohti ensimmäistä asuntoaan. 

Perillä heitä odotti vieras: Paavon veli Jussi. Hän oli tullut kiitospäi
vän vierailulle vaimonsa ja tyttärensä Seijan kanssa. Hän sanoi juuri 
tulleensa pohjoisesta Churchillistä Hudson Bayn rannalta,jossa oli ollut 
yhtä kyytiä kolme kuukautta sähkötöissä asentajana ja oli nyt saanut 
kuukauden loman. Sen jälkeen hän menisi takaisin taas kolmeksi kuu
kaudeksi. Hän kertoi tehneensä töitä seitsemän päivää viikossa ja koko 
ajan kymmentä tuntia päivässä ja nyt tämä loma oli niitä vapaapäiviä. 

Velille juolahti mieleen, että heillä pitäisi olla joku,jolla olisi auto, että 
he saisivat matka-arkut kotiin, kun Paavo joutuisi menemään työhön. 
Jussi sanoi, että hän olisi kotona melkein joka päivä ja että hän voisi 
soittaa seuraavana päivänä rautatieasemalle. Jos matkatavarat eivät 
olisi vielä siellä, niin hän antaisi oman numeronsa,jotta Veli n ei tarvitsisi 
huolehtia niistä sen enempää. 

- Sehän olisikin suurenmoista ja kun ne ovat siellä, niin vielä kysym
me, jos sinä lähtisit ne hakemaan minun kanssa. Me kyllä maksamme 
siitä vaivasta sovitun palkan, Veli sanoi kiitollisena. 

-Juotteko kahvia jos minä keitän? Nämä vieraatkin saavat siinä sa
malla, kuulutti Raija. 
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Kun Liisa oli saanut tytöt sänkyyn, niin tietysti isänkin täytyi käydä 
tuikkaamassa heille hyvän yön pusu. Hän sai jokaiselta tiukan halauk
sen palkakseen. 

- Nukkukaahan nyt oikein reteesti, sanoi isä. 
Sanonta oli tullut lapsille niin tutuksi, että he muistivat sanoa sen aina, 

jos isä unohti sen. 
- Nukutaan sitten reteesti! huusivat kaikki kolme kuorossa ja peitot 

hujahtivat kunkin pään yli, kun isä sammutti valon, mihin he olivat tottu
neet aivan ensi vuodesta lähtien. 

Meni yli puolen yön, ennen kuin Veli ja Liisa nousivat huoneeseensa 
valmistelemaan omaa nukkumaan menoaan. Oli kulunut jo kaksi koko
naista viikkoa siitä, kun he viimeksi olivat saaneet nukkua samassa sän
gyssä. He saivat pitkästä aikaa leikkiä isää ja äitiä, minkä jälkeen rau
keus valtasi ja he vajosivat makoisaan uneen. He heräsivät vasta aa
mulla päivän valjetessa, kun nuorin tytöistä kiipesi vanhempiensa väliin. 
Hetken pelleilemisenjälkeen piti nousta laittamaan aamiaista. Astioiden 
kalistelu kuului varmaan alakertaan, koska Raija-emäntä tuli ja tarjosi 
aamiaista. Hän sanoi, että oli jo vähän varrommtkin, mutta ei raskinut 
kuitenkaan herättää. Paavo oli jo lähtenyt töihin ja hänen veljensä Jussi 
oli aamulla soittaessaan tarjonnut Erosille kyytiä, jos näiden tarvitsisi 
mennä ostoksille. 

- Olisimmehan mekin jonkinlaisen aamiaisen pystyneet tekemään, 
kun se Aino antoi meille kattilan ja pannun ja vähän sitä ja tätä. Kun 
eilen ei olleet kaupat auki, kun oli se Thanks giving -pyhä, Liisa toimitti 
aamiaista syödessään. Kun meillä onjo hyviä ystäviä,jotka meille tarjo
aa hyvää hyvyyttään, niin olemme hyvin kiitollisia siitä. 

- Mielellämme me mennään ostoksille ja on pakkokin, sillä eihän me 
voida teidän rouvissa olla. Eikä me tiijetä, missä ovat kaupat, joten Paa
von veljen tarjous on mieluinen. Hän osaa ajatella toistenkin tarpeita, on 
varmasti itsekin joskus ollut vaikeassa tilanteessa,jatkoi Liisa edelleen. 

- Kylläpä sinä, Raija, olet laittanutkin maukkaan puuron ja se näkyy 
maistuvan tytöillekin, oikein nuolevat lusikkansa ja tuntuupa tämän maan 
maitakin kelpaavan. Tämä meidän Pirjohan ei juo lehmän maitoa. Kun 
mentiin kesällä mummon luo ja Pirjo näki mummon lypsävän lehmiä, 
niin hän sanoi mummolle, ettei juo lehmän maitoa. 

- Kuinkas kaukana täällä on ruokakaupat? kysyi Liisa Raijalta. 
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- Onhan tästä kävelymatkoo, mutta Paavo tekee ostokset aina mei
jän puolesta. Tuon Ranimitin ja St. Clairin kulmassa on Dominion kaup
pa, iso onkin ja sieltä suap kaikkia, ruokatavaroista aina pesupulvereihin 
ja talousastioihin asti. Jussi sano tulevan teitä hakemaan heti puolisen 
jälkeen,ja en osoo sanoo, mihin kauppaan hän teidät vie. Minäkin laitan 
ostoslistan Jussin mukaan ja jos sinä sitä vähän seuraat, että tulee kaikki 
tärkeimmät ostettua, kun Jussi ostaa mitä kohalle sattuu, kun vain on 
sen laatusta tavaroo. 

Aamiaisen syötyään lapset halusivat lähteä ulos pienelle kävelylle ja 
Mirjakin, Kihlangin tytär, pyrki mukaan. 

- Tässä lähellä ei olekaan minkäänlaista puistoa, mutta kävellään 
pitkin katuja niin saatte nähdä, miten paikalliset ihmiset täällä asuvat. 

Sattui olemaan kuulas ja aurinkoinen aamu, kun he menivät ulos. Oli 
ainakin lähelle 20 astetta lämmintä eikä tarvinnut pukea vielä kylmyyttä 
vastaan. Lapset kirmaisivat heti juoksuun ja menivät kuin varpuset seu
raavaan kadunkulmaan ja pysähtyvät, kun Liisa huusi heitä pysähty
maan ja Raijakin varoitti, etteivät lapset menisi kadun yli ennen kuin hän 
kerkiäisi lastenvaunujen kanssa,jossa Unto-vauva kirkui toisten juok
suun ihastuneena. 

He tekivät mutkan pienemmille kaduille ja palasivat kadulle, jonka 
varrella Paavon veli asui. Talon kohdalle tultaessa Mirja juoksi setänsä 
ovelle ja Jussin vaimo Tyyne hämmästyi, kun niin iso sakki ilmestyi 
ovelle. Raija esitteli äsken tulleet suomivieraat ja siinä menikin taas kot
vanen, ennen kuin he selvisivät lähtemään. Samassa Jussikin ajoi kotiin
sa ja niin kuin aina, häneltä pääsi kimakka nauru, kun hän alkoi jutella 
lasten kanssa. Heillä oli vain yksi lapsi, kohta kymmenvuotias,joka oli 
otettu ottolapseksi, koska he eivät voineet saada omaa. Jussi tykkäsi 
leikkiä pienten lasten kanssa ja toivoi, että hekin vielä saisivat pienen 
palleron. 

Sitten hän muisti sen kauppareissun. Heti lounaan jälkeen Jussi tuli 
hakemaan vieraat ostoksille. 

- Sehän sopii kuin hajuvesi lihapullaan, sanoi Veli ja Raijallakin on 
valmiina ostoslista. 

- Meillä onkin muulin kuorma ostettavaa, kun olemme aivan kuivilla. 
Eikä olla vielä tehty minkäänlaista listaa, mutta pianhan se on tekastu. 
Kunhan ensi saadaan tärkeimmät ja tullaan tietämään missä päin se 
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kauppa on, niin voijaan sitten hakee lisää. Kyllä kai sinne voidaan men
nä vaikka kävellen tai bussilla, niin saadaan vähän liikuntaa. Onkin men
nyt kaksi viikkoa niin, ettei olla kävelty muuta kuin mitä laivan kannella. 

Jussi tuli niin kuin oli luvannut. Lapsetkin saivat tulla mukaan. He 
ajoivat yhtä katua ylös ja toista alas, kunnes he tulivat St. Clair-nimisel
le kadulle. Kun he ohittivat suurta rakennusta auton ikkunat auki, auton 
sisään tulvahti mahtava veren ja lehmänpaskan haju. He sulkivat ikku
nat tiukasti kiinni ja alkoivat nyrpistellä nokkaansa. 

- Mikäs semmosen hajun antoi? Liisa ja lapset kysyivät Jussilta. 
Jussilta pääsi naurunhörähdys ja hän alkoi selittää. 
- Tuo suuri rakennus on Ontarion suurin teurastamo. Joka päivä sii

nä tapetaan koko Ontarion tarvitsemat lehmät ja muut elukat ja tietysti 
myös vientiä varten. Niiden säilytyspaikka on tuo suuri matala rakennus 
tuossa vasemmalla. Kun sitten aamulla haluavat niitä elukoita ensim
mäisen erän teurastaa, niin niillä on vakituinen iso sonni, joka kulkee 
lehmien edellä. Tämä katu on silloin suljettu muulta liikenteeltä ja se 
sonni kulkee edellä ja tietysti lehmät seuraa johtajaansa niin kauan, kun
nes sonni pysähtyy oppimaansa paikkaan ja se opittu paikka on teuras
tamon eteinen. Sonni on niin opetettu, että se menee sille osoitettuun 
koppiin,jossa sille on tarjolla hyviä heiniä ja muuta mieliruokaa. Sama 
sonni on kuulemma ollut siinä virassa jo monia vuosia. Minä tunnen 
yhden eestiläisen, joka on tässä teurastamolla makkarantekij änä ja jos
kus olen saanut siltä mukavan pätkän hampparinväärää, kun olen hänet 
tavannut. 

- Olispa mukava päästä sen kaverin ystäväksi, niin sais tuoretta li
hatavaraa. Hän varmaan saapi itse ostaa paljon halvemmalla, Liisa al
koi haaveilla. Mutta katsotaan, jos siinä kaupassa saadaan ostaa sem
mosta äkkiväärää makkaraa, niin kuin sitä meillä kutsutaan. 

Dominion myymälä olikin mahtava ja siellä oli niin kuin Raija oli koto
na puhunut kaikkea, mitä perheen taloudessa tarvitaan ja enemmänkin. 
Kaupan eteisestä sai ottaa työntökärryt, joihin voi laittaa valitut tavarat. 
Tavarahyllyköt olivat niin korkeat, että juuri ja juuri ylsi kurkottamaan 
ylimmälle hyllylle. Liha- ja maito-, sekä voi- ja margariinihyllyt oli laitet
tu kylmään osastoon ja jäätyneet tavarat olivat erillisissä ovilla varuste
tuissa osastoissa. Vaikka Helsingissä Elanto oli suuri, sen ruuan erilai
suus ja paljous ei ollut mitään verrattuna tämän kaupan valikoimiin. 
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Velin, Liisan ja Jussin kierrellessä kauppaa he yhtäkkiä huomasivat, 
että tytöt olivat hävinneet. He rupesivat jo huolestumaan, kunnes he 
tulivat lehtiosastolle, jossa näkivät tyttöjen kaikessa rauhassa istuvan 
rintarinnan rauhallisina selailemassa kuvakirjoja. Mirja oli heillä moraa
lisena oppaana ja tietysti selosti oman kielen ja mielikuvituksen puitteis
sa, minkä ehti ja toiset olivat tyytyväisiä hänen esittelyynsä. 

Kun Velin ja Liisan tavarat oli saatu kärryyn, he ottivat Raijan ostos
listan ja menivät vielä kerran läpi kaikki osastot, ennen kuin kaikki oli 
valmiina kassalle vietäväksi. 

Ostospusseja olikin kertynyt mahdoton kasa. He hakivat lapset ja 
Jussi lähti hakemaan autonsa kaupan eteen, jonne tavarat saatiin yh
teistuumin hilattua. Ja tietysti tytötkin halusivat auttaa kantamaan kevy
empiä ostospusseja autoon, joka oli stationvagon amerikkalaisittain sa
nottuna. 

- Muuten, meinasin jo unohtaa, alkoi Jussi selittää, ne matka-arkut 
eivät olleet vielä tulleet Toronton asemalle. Soitin sinne tänä aamuna ja 
annoin oman puhelinnumeroni. Lupasivat soittaa heti, kun ne tulevat, 
niin mennään sitten hakemaan ne. Kauanhan ne kulkee Halifaxista To
rontoon. Te olette olleet perillä jo kolme päivää, mutta tavarat tuloo 
tietysti tavallisessa junassa. 

- Miulla olis nyt mielessä yksi toinen juttu, kun miun pitäsi mennä 
käymään siellä emigranttitoimistossa. Ensinnäkään en tiijä, missä päin 
Torontoa se onja toiseksi minä en siellä yksin pärjee, kun miun englan
nin kieli on vielä aakkosissa. Siksi pyytäsin sinua, jos se sopii ja milloin 
jouvat, niin lähtisit minulle tulkiksi. Mitäs siitä arvelet? Veli kysyi Jussil
ta. 

- Eihän tässä minulla ole niin erikoisen kiireitä, muuta kun mitä tuota 
omoo eukkoo joskus kiusailen, naurahti Jussi. Tässä lähellä, mie luulen, 
on niitä toimistoja. Mie tarkistan sen osoitteen. Baynja St. Clairin kulu
massa pitäs olla lähimpänä. Mie soitan sitten, kun mennään kotiin ja 
sovitaan tarkemmin, milloin lähetään. Sopiiko niin? 

- Eihän sillä tietysti ou ihan päivän tarkkuutta, kunhan vain tämän 
viikon aikana suan sen asian seleväks. 

Kun kaikki ostokset oli saatu yläkertaan, niin kaikki piti vielä sovitella 
omiin lokeroihinsa, mikä ottikin lopun päivää. Seuraava ostoslista sisälsi 
paljon talousastioita, koska Aino oli antanut vain pannun ja pienen katti-
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lan, joka sopi vain puuronkeittoon. Liisan piti kääntyä taas Raijan puo
leen ja ottaa selvää, missä päin sellaisia kauppoja olisi. 

- Meillä on kaikenlaisia pannuja ja kattiloita, joita minä voin lainata 
niin kauaksi, kunnes porukassa mennään tuonne alakaupungille. Ens 
lauvantaina, kun Paavon ei tarvihe mennä töihin, niin mennään sakilla 
semmoseen kuin Eatonin tavarataloon, joka on Kanadan suurin. Siellä 
on varmasti suurin valikoima jokaisen kukkarolle sopivia talousastioita. 
Jos jotain astiaa ei satu sillä kertaa olemaan, niin tule vain sanomaan, 
niin mie annan. Myökii ollaan alotettu ihan samasta niin kuin tekin. 

Seuraavana päivänä Jussi antoi tietää, että hänelle sopi lähteä seu
raavana aamuna emigranttitoimistoon heti aamusta päivin. Samana ilta
na Veli otti esille kaikki tarvittavat todistukset, maihinnousuluvat ja pas
sit. Samalla hän muisti, että myös Suomen lähetystössä pitäisi käydä 
ilmoittautumassa, koska hän oli juuri pari viikkoa sitten eronnut Suomen 
Armeijasta. Sen matkan Veli arveli voivansa tehdä itsekin, kun tiesi, 
että vaikka konsuli itse ehkä olisikin englantia puhuva, siellä varmasti 
olisi suomenkieliset toimistovirkailijat. Paikkakin löytyisi helposti Toron
ton puhelinluettelosta,joten siinä ei olisi sen enempiä vaikeuksia. 

Seuraavana aamuna Jussi ilmestyi heti aamiaisenjälkeenja varoitti, 
että Velin perhe ei olisi ainoa, joka emigrantti toimistossa olisi asioi mas
sa, sillä sieltä jaettiin työttömille perheille ruoka- ja vuokra-avustuksia. 
Kanadan valtio oli uusia siirtolaisia kutsuessaan luvannut pitää heistä 
huolen ensimmäisen vuoden aikana. 

Jussi olikin aivan oikeassa. Toimiston paikoitusalue oli melkein tupa
ten täynnä autoja ja moni niistä varmasti oli myös tulkkina olevien auto
ja. Eteisessä tulijat otti vastaan virkapuvussa oleva tärkeännäköinen mies, 
vahtimestari, joka antoi jokaiselle numero lapun. 

Velikin sai Jussin kanssa istua ja hänen piti olla korva tarkkana, ettei 
antanut vuoronsa mennä ohi. Jussi kävi välillä tupakalla ulkona, koska 
tupakanpoltto oli toimistoalueella kielletty. 

Viimein huudettiin Velin numero ja miesvirkailija viittasi Veliä ja Paa
voa seuraamaan. Hän oli nuorehko pitkä mies, joka tervehti kädestä 
kumpaakin ennen kuin istuutui paikalleen. Jussi alkoi esitellä asiaa,jon
ka takia hän oli tullut,ja virkamies kyseli paperit,jotka hän tarvitsi. Huo
mattuaan, että Veli perheineen oli tullut maahan vasta kolme päivää 
sitten hän ojensi kätensä Velille uudestaan ja toivotti hänet ja hänen 
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perheensä tervetulleeksi Kanadaan ja alkoi kysellä, miten asiat sujuivat 
ja oliko perhe jo saanut asunnon. Jussi käänsi kysymykset suomeksi ja 
Veli koetti vastailla parhaimmalla mahdollisella tavalla. Virkailija näkyi 
tekevän merkintöjä kirjoihinsa ja hän puhui taas Jussille. Puheesta Veli 
ymmärsi, että jos hän ei olisi saanut työtä viikon sisällä, niin hänen pitäisi 
tulla toimistoon siitä ilmoittamaan. Samoin,jos perheellä olisi vaikeuksia 
asunnon tai elämisen suhteen. Sitten virkailija ojensi takaisin kaikkipa
perit,jotka Veli oli hänelle antanut ja seisomaan nousten toivotti hyvää 
jatkoa. 

Parin päivän päästä Jussille soitettiin, että matka-arkut olivat tulleet 
ja olisivat noudettavissa tavara-asemalta virka-aikana. Jussi ehdotti, että 
he menisivät Velin kanssa heti seuraavana päivänä ne hakemaan. 

Eroset olivat olleet uudessa maassa jo viikon ja sen aikana aurinko 
näytti parhaimpansa kuin olisi koettanut hyvittää heille kaiken sen huo
non tuurin, jonka he olivat saaneet kokea Torontossa. Heistä olikin nau
tittavaa kävellä lasten kanssa ulkona ja aloittaa mukautua paikalliseen 
elämäntyyliin ja uusiin ystäviin, jotka helpottivat toivottomuuden tuomaa 
apeutta ja alkaa luottaa tulevaan, sillä varmasti tulevaisuudella oli jotain 
hyvääkin tarjottavana. Joskus sellaiseen oli kyllä vaikea uskoa, kun oli 
jättänyt kaiken taakseen ja oli ehkä odottanut enemmänkin tulevalta 
elämältä. Lapset olivat ne, joiden puolesta kannatti elää ja rakentaa, 
sillä heidän tuli olemaan se tulevaisuus, jota Veli ja Liisa olivat tulleet 
niin toiverikkaina etsimään. 

Aurinko nousi seuraavanakin aamuna hymyilevänä, kun Jussi ohjasi 
stationvagoninsa rautatieaseman matkatavaraosastolle. Veli ojensi Hel
singissä saamansa rahtikirjanjäljennöksen tiskin takana seisovalle vir
kailijalle, joka käski Jussia ajamaan auton varaston takaovelle ja meni 
rahtikirjan kanssa takahuoneeseen. Jussi peruutti autonsa ja matka-ar
kut olivat jo siinä käden ulottuvilla, mistä Veli ja Jussi nostivat ne auton 
sisään. He saivat kopion rahtikirjasta ja virkailija nosti hyvästiksi käten
sä lakin lippaan. Veli tunsi suurta tyytyväisyyttä, sillä arkut sisälsivät 
kaikkea, mitä taloudessa tarvittiin, aina pitovaateista keittiökalusteisiin. 
Olipa Veli laittanut joitakin työkalujakin mukaan. 

Pirjo, tyttäristä vanhin, olisi pitänyt laittaa kouluun, mutta vakituinen 
asunto ei ollut vielä selvillä. Kolmannesta kerroksesta oli liian hankala 
jatkuvasti kavuta ylös ja alas. Paavo olikin jo maininnut, että hän oli 
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kuullut naapureilta, ettei lapsiperheiden sallittu asua kolmannessa ker
roksessa, jos siellä ei olisi varauloskäyntiä, mutta asia oli silloin jäänyt 
siihen. 

Englanninkielen iltakoulu oli isossa koulurakennuksessa,jonka ohi Veli 
ja Liisa olivat Rauhan kanssa ajaneet. Veli menisi sinne heti, kun he 
olisivat saaneet asunnon järjestykseen, ja toisen viikon maanantaina hän 
menikin ilmoittautumaan. Ilokseen hän tapasi siellä samalla asialla lai
valla tapaamansa ruotsalaisen Gustavin, joka myös alkoi opiskella eng
lantia. Parin viikon ajan he kerkisivätkin olla opissa ennen kuin Erosille 
tuli jälleen asunnonmuutos ja kieliopinnot piti taas aloittaa toisessa kou
lussa. 

Se, mitä Paavo oli aikaisemmin kuullut naapurien puhuvan kolman
nen kerroksen asukkaista ilman varauloskäyntiä, sai ikävän luonteen, 
kun jo toisen viikon lopulla paikallisen kaupunginosan edustaja tuli il
moittamaan, että Erosten olisi muutettava, sillä kysymyksessä oli lasten 
turvallisuus, jos talossa sattuisi tulipalo. Asiassa ei ollut muuta tehtävis
sä kuin alkaa taas katsella uutta asuntoa. Kaikki olivat kovin pahoillaan, 
mutta asiaa ei voinut muuttaa. 

Nyt Velin oli jo helpompi alkaa etsiä asuntoa, koska taloon tuli suo
malainen Vapaa Sana ja ystävien kautta sana kiersi nopeasti suusta 
suuhun. Tämä systeemi auttoikin, sillä jo parin päivän päästä Eroset 
saivat tiedon, että kymmenen minuutin matkan päässä oli suomalainen 
vanhempi perhe, joilla oli basementti apartmentti vuokrattavana ja lisäk
si huoneita toisessa kerroksessa. 

Veli ja Liisa kävivät katsomassa niitä ja tietenkin ne olivat sopivat, 
vaikka kaksi vanhinta tyttöä joutuikin nukkumaan toisen kerroksen huo
neessa. Samasta kerroksesta oli jo yksi huone vuokrattu suomalaiselle 
sähkömiehelle,joka oli isäntäväen perhetuttu. 

Taas piti vaivata Jussia ja ilomielinhän hän avuksi olikin, kun sai pie
nen bensamaksun. Velin perhe meni linja-autolla. Matkan jälkeen puh
kesi keskimmäinen tytär parkumaan, sillä hänen kummitädiltään matka
muistoksi saamansa suuri rättinukke,jota hän aina kuljetti kainalossaan, 
oli tungoksessa joutunut puristukseen ja sen jalka oli irronnut. Hän huo
masi asian vasta silloin, kun perhe saapui uuteen vuokrapaikkaan. Nuk
ke kulki rampana monta päivää, kunnes isä teki sille uuden jalan. Sen 
jälkeen elämä alkoi taas kulkea normaaliin malliin. 
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Turusten talo sijaitsi Länsi-Torontossa lähellä raitiovaunureittiä ja 
pohjoispuolella lännestä kulkevaa junarataa. Talo oli kaksikerroksinen 
ja lisänä oli kellarikerros, jonka Veli ja Liisa olivat vuokranneet sekä 
yhden huoneen sen yläkerrasta kahta vanhinta tyttöä varten. Siellä he 
saivat nukkua kaikessa rauhassa yksinään. Heti aamulla tytöt ravasivat 
kellariin, kun toiset olivat vielä täydessä unessa. Eipä tarvinnut laittaa 
herätyskelloa soimaan, lapset pitivät herätyksestä huolen. 

Turusilla itsellään oli jo aikamiespoika, joka oli naimisissa kielisen ty
tön kanssa, joksi suomalaiset toisenkielisiä kutsuivat, ja heillä oli alle 
kymmenvuotias tytär. Turusilla oli myös 12-vuotias tytär Margared,joka 
oli heidän lempilapsensa. Jos joskus puhuttiin jonkun toisen tytöstä, niin 
he aina vertasivat tätä omaansa: 

- Kyllä meidän Margared on paljon nätimpi ja fiksumpi. 
He eivät kumpikaan olleet enää työssäkäypiä. Isäntä itse oli ollut 

hautakiviveistämöllä kymmeniä vuosia, mutta nyt hän nautti eläkeläisen 
päivistä, koska oli saanut työstään niin sanotut pölykeuhkot. Vaimo taas 
oli jonkinlainen sosiaalityöntekijä,joka tiesi asiat monta kertaa parem
min kuin asianomainen itse. Heidän makuuhuoneensa oli juuri Erosten 
vuoteen yläpuolella ja usein iltaisin Veli ja Liisa saivat kuunnella tahto
mattaan heidän lemmennahinaansa. Lisäksi rouva itse oli yhteydessä 
monien suomalaisten kanssa ja jos joku tarvitsi työapua, niin hän mielel
lään kertoi asiasta työttömille vuokralaisilleen. Sillä lailla hän sai olla 
varma, että vuokriin oli rahaa ja hyöty oli näin molemminpuolinen. 

Eroset maksoivat vuokransa käteisrahalla. Koska Velillä ei ollut vielä 
vakituista työtä, niin rouva alkoi ajatella, että hän voisi yrittää hankkia 
Velille ja Liisallekin työtä, mikä hyödyttäisi häntä itseäänkin. 

Eroset olivat olleet maassa jo puolitoista kuukautta eikä heillä ollut 
vielä tietoakaan työstä. Veli meni käymään emigranttitoimistossa ilmoit
tamaan osoitteenmuutoksesta. Hänen onnistui päästä jo tutuksi käy
neen virkamiehen puheille ja asia tuli toimitettua paremmin kuin ensim
mäisellä kerralla. Hän oli kirjoittanut uuden osoitteen paperille ja sum
man, minkä he maksoivat vuokraa. Veli yritti selvittää, ettei heillä ollut 
enää rahaa, joten heidän pitäisi saada vuokra- ja ruoka-apua. 

- No problem, sanoi mies tiskin takana ja kirjoitti vuokrasummalle 
shekin ja lisäksi hän kirjoitti kuukaudeksi ruokalapun Loblaw-nimiseen 
ruokakauppaan. 
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- Saatpa nähdä, että vielä ne tullaan sinullekin esittelemään, kunhan 
ne ovat paistuneet ja tytöt tulevat sisälle. Nyt ne ovat tuolla takapihalla 
leikkimässä Margaretan kanssa. 

Aamulla Velin piti nousta jo viideltä, jotta hän kerkesi syömään ja 
juomaan aamukahvit. Liisa oli pannut termospulloon kahvia ja laittanut 
voileivät. Hän sanoi, että panisi niitä enemmän, koska Paulilla ei var
maan ollut mitään, mistä laittaa. 

- Anna sitten, kun teillä on ruokatauko, muutama voileipä Paulillekin 
ja tietysti pitäis olla ylimääräinen kahvikuppikin, että antasit kahvia pa
lan paineeksi. Siltäkö jäi eukko Malmille? tokaisi Liisa siinä lomassa. 
On minun hyvin vaikea uskotella, että ukko menee yksin toiselle puolel
le maailmaa ja jättää eukkonsa omiin oloihinsa. 

- Niinhän se sanoi minulle, kun tultiin yhdessä emigranttitoimistosta. 
Kuulehan, nyt minun täytyy lähteä. Käyn vilkasemassa,jos Pauli onjo 
lähtökunnossa. 

Veli hiipi varovasti ylös rappuja, ettei herättäisi talonväkeä,ja kopaut
ti varovasti ovelle, missä tiesi Paulin nukkuvan. Ovi aukeni ja Pauli kuis
kasi, että hän olisi ihan heti valmis ja että he voisivat tavata ulkona 
kadun puolella viiden minuutin päästä. 

- Oletkos sinä saanut aamukahviakaan? Veli kysyi ja Pauli vastasi, 
että hän ottaisi kahvia jostakin kadun varrelta matkalla kaupungille. 

Veli lupasi tuoda kahvia, kun he tapaisivat viiden minuutin päästä. 
Pauli hörppi kahvinsa raitiovaunulle mennessään ja he ehtivätkin hyvis
sä ajoin annettuun osoitteeseen. Paikalla oli vasta muutama mies. Heis
tä ei erottanut väriä, sillä oli vielä aivan pimeä, mutta kymmenen minuu
tin sisällä jonoon oli jo ilmaantunut useita kymmeniä työhaluisia miehiä. 
Kun määräaika läheni, niin jonoa riitti seuraavaan kadunkulmaan,josta 
se tuntui kaartuvan vielä erkaantuvalle sivukadullekin. 

Muutamaa minuuttia vaille seitsemän ovet aukenivat ja jono lähti liik
kumaan sisälle rakennukseen ja pysähtyi seinässä olevan suuren puoli
oven eteen. Sen taakse ilmestyi pari miestä, joista toinen kyseli nimet ja 
osoitteet ja toinen merkitsi ne kirjaan, jossa näkyi olevan numeroidut 
rivit. Työnhakijoita viitattiin menemään ulos,jossa odotti pitkä jono ka
dunvarteen parkattuja pakettiautoja. 

Miehet nousivat autoon peräovesta ja huomasivat sen olevan ilman 
istuimia. Lattialle oli aseteltu paketteja ja tarkempi tutkiminen osoitti 
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niiden olevan jonkinlaisia mainoslehtisiä. Vänissä oli noin kymmenen 
miestä ja kuljettaja, joka lähti ajamaan ulos kohti uutta työmaata. 

Aurinko oli vielä pilvien peitossa, kun he ajelivat aina vain muuttuvien 
maisemien ohitse. Ajettuaan puoli tuntia pitkin laitakaupunkia kuljettaja 
pysäytti autonsa ja ajoi miehet ulos. Hän alkoi mättää mainoslehtisiä 
jonkinlaisiin kantokasseihin, jotka hän oli ottanut istuimensa vierestä. 
Sitten hän otti esiin nimiluettelon ja englantia puhuen viittoili kahdelle 
ensimmäiselle miehelle, joiden piti lähteä kulkemaan kahta puolta pie
nempää katua, jonka risteyksessä työmiehet seisoivat. 

Nyt vasta miehille selvisi, minkälaista katutyö oli, kun suurin osa heis
tä oli lähetetty täysi olkalaukku mukanaan kävelemään katujen kahta 
puolta. Veli ja Pauli pääsivät pariksi ja he saivat olkalaukkunsa. Kuljet
taja koetti selvittää, mitä pitäisi tehdä. "Yes, yes", he vastasivat ja alkoi
vat kävellä omaa puoltaan, kunnes ensimmäinen talo oli kohdalla. He 
kaivoivat mainokset laukusta ja pistivät niitä talojen edessä oleviin mai
to kaappeihin, joksi Veli ne myöhemmin tuli tietämään. Useissa taloissa 
ei ollut ketään kotona, sillä töissähän ihmiset olivat arkena, mutta koirat 
alkoivat haukkua, kun jakaja tuli tarpeeksi lähelle. Ja olipa koira jossakin 
paikassa laitettu pitkään naruun,joka ylti kauemmaksi ajotielle, niin ettei 
ollut asiaa tulla sitä liian lähelle. Jossain talossa koira oli vihainen, mutta 
jossakin se laski aivan talon sivuovelle, joten lehdet voi laittaa ovien 
väliin tai mainittuun maitokaappiin. 

Puolen tunnin kuluttua Veli ja Pauli olivat samassa kadunkulmassa, 
mistä olivat lähteneet täyden laukun kanssa. Pienen odottelun jälkeen 
vääni tuli ja otti kyytiinsä. He ajoivat toiseen risteykseen, missä sama 
rituaali käytiin uudelleen läpi. Nyt he olivatkin jo oppineita katumiehiä ja 
kun heille annettiin täydet laukulliset mainoksia, niin Velillä oli jo systee
minsä niiden jaossa. Pauli käveli hikisenä omaa puoltaan eikä enää pa
lannut takaisin jalkakäytävälle, kun oli laittanut mainokset talon ovien 
väliin, vaan käveli suoraan etupihan poikki. 

Useiden talojen välirajalle oli pingotettu rautalangasta aita, joka oli 
huomaamaton, jos kulkijalla ei ollut siitä aikaisempaa kokemusta. Pauli 
käveli touhukkaana ja seurasi katseellaan jo seuraavan talon etupihaa, 
josta aikoi oikaista. Kuului vain suomalainen "pemkele", kun Pauli len
si mahalleen ja hänen laukkunsa kaaressa ajotielle. Hän oli huomaa
mattaan kompastunut rautalanka-aitaan ja tietysti ottanut ilmalem1on. 



85 

Lanka oli jättänyt rannun hänen jalkaansa. Sen jälkeen hän muisti kat
soa, mihin polki kävellessään. 

Velikin oppi omat kikkansa ja päätti säästää jalkojaan. Sääntönä oli 
laittaa kutakin mainosta yksi, jolloin olisi joutunut kävelemään monin
kertaisen matkan. Hän päättikin laittaa niitä yhden sijasta puolentusinaa 
ja se helpottikin häntä niin paljon, että jo kadun puolessa välissä häneltä 
loppuivat mainokset. Sitten hän odotti Paulia ja yhdessä he menivät sa
maan paikkaan, mistä olivat lähteneet. 

Kun vääni taas tuli, ei miehiä vietykään uuteen kadunkulmaan, vaan 
kuljettaja ajoi lähimpään ostoskeskukseen ja sanoi, että nyt he söisivät 
lounaan, lanssin, niin kuin kanadansuomalaiset ateriaa kutsuvat. 

Pauli ja Veli menivät eri pöytiin ja Veli kaivoi eväspussistaan heille 
molemmille voipalaset,joka oli kaksi vastakkain asetettua leipää ja mak
karaa niiden välissä. Suomessa sitä oli kutsuttu Kissalan poikien voilei
väksi. Pauli kävi ostamassa heille vielä kupit kahvia, vaikka Velillä oli 
omassa kahvipullossaan kotona keitettyä. Mutta koska kaikki toisetkin 
ostivat kahvia, niin pitihän heidänkin kannattaa ravintolaa ja he päättivät 
juoda pullokahvin vasta sitten, kun olisivat saaneet hommansa selväksi. 

Lounaan jälkeen sama touhu jatkui, vaikka sellaiseen työhön tottu
mattomat jäsenet sanoivatkin, että touhu saisi jo riittää. Miehet päätti
vät, että he jatkaisivat työtä seuraavana päivänä, jos heidät vielä otettai
siin hommiin. Iltapäivä jatkui yhtä kiihkeänä, kunnes koko kuorma oli 
saatu tyhjäksi. Sen jälkeen he palasivat samaan osoitteeseen ja jäivät 
odottamaan. Lattialla istuen odotellessaan nimenhuutoa miehet polttivat 
muutaman ciguretin ja menivät luukulle, jonka sisäpuolella oli kunkin 
väänin kuljettajat. Kun vuoro tuli, niin sieltä laskettiin palkka. Veli oli jo 
ehtinyt kuvitella, että saisi suuren määrän dollareita ja että pääsisi taas 
seuraavana aamuna yrittämään uudestaan. 

Miehet olivat olleet katutöissä aamuseitsemästä iltakuuteenja pime
ys oli jo seudun yllä. Velille laskettiin 11 tunnin työstä 3 dollaria ja 80 
senttiä. Hän tuijotti hämmästyneenä kädessään olevia rahoja. 

- Eihän näitä olekaan niin paljoa kuin olin ajatellut. Vain 34 ja ½ 
senttiä tunnille. Helvetti soikoon! 

- Siirtykäähän siitä edestä, että seuraava pääsee luukulle, Veli kuuli 
sanottavan ja kuin unessa hän astui sivuun ja oli Paulin vuoro siirtyä 
nostamaan ensimmäistä tiliään Kanadassa. 
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Paulille kävi samoin ja hän kuittasi 20 senttiä vähemmän. Pojat siir
tyivät sivulle ja kun Pauli sai tietää, mitä Veli oli saanut, hän virkkoi: 

- Mistä helevetistä ne sinulle maksavat enemmän? 
- Kyllä minä olin kuvitellut, että ne maksavat kunnon palkkaa, mutta 

saatanan nylykyrit ovat pihjuja, vaikka juoksimme koko päivän kuin hul
lut. Siekin sait pitkäaikasen muiston koipees, kun kompastuit rautalan
kaanja taisipa se olla lähellä kairankin puremat, Veli sanoi. 

- Nytpä tiiietään, että toisiin katutöihin ei ole suurempaa hinkua ja 
autetaan tämä vuodenvaihde. Eiköhän me jostain saada parempaakin 
rahahommoo, Pauli toiveikkaana toimitti. Annetaan guvermentin mak
soo kortteeri ja ruoka. Mie en rupee ilimanjuoksentelemaan. 

- Kuulehan, miula on se kahvi vielä juomata. Istutaan vielä hetkeksi 
ja ryvpätään se, ettei eukon tarvihe epäillä, etteikö hänen keittämänsä 
kahvi kelpaa työmiehille. 

- Nyt sitten autetaan, että minkälaista työtä se Turusen rouva saapi 
meille hankittua. Meijän pitäs kerran lähtee käymään siinä työttömyys
toimistossa, jospa sieltä järjestäisivät hommoo. Eikä se emigrantin toi
mistakaan maksa,jos meillä ei ole näyttöä, että olemme käyneet siellä 
töitä hakemassa. Ja sanovat, että englannin kielikouluun pitää mennä 
ensikädessä ja ne sano kokeilevansa joka kerta meidän kielitaitoa. Pitäs 
kuulemma hommata englantilais-suomalainen sanakirja ja opetella kiel
tä joka päivä vähintäin kaksi tuntia. 

- Minä meinoon käyvä työtoimistossa jo huomenna. Lähetkö sinä 
mukaan? kysyi Veli. 

- Kyllähän miekii voin lähtee, vaikka melekein sen jo tietää, kun kaikki 
menee päin persettä ja meinoo hermotkin mennä pirstaleiksi, lopetti Pauli. 

Kun he olivat jääneet raitiovaunusta ja kävelivät kotitielle, niin Eki, 
joka asui samassa talossa, käveli päinvastaisesta suunnasta ja tavatta
essa ihmetteli, kuinka Veli ja Pauli kulkivat herroiksi pyhäpuvussa. 

-Teillä se loma vain jatkuu, naurahti Eki. 
- Elä sie viiti pilluilla, Pauli vastasi totiseen sävyynsä. Kyllä kai sitä 

palakatonta lomoo suap jokainen, mutta harvalla näköjään on työpuku 
päällä. Tuntuu, että se on jo historiaa. Siekö out sähkötyössä? kysyi 
Pauli samaan hengenvetoon. 

- Sitähän mie olen tehnyt, kun opin sen homman Suomessa, vastasi 
Eki. Olen ollut jo kaksi vuotta samassa komppaniassa, vaikka eihän ne 
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palkat ole niitä parhaimpia, mutta kyllä sillä poikamies jotenkuten pär
jää, sanoi Eki ja he kääntyivät taloon johtavalle käytävälle. 

- Kylläpä oli pitkä päivä. Aamulla jo kuudelta läksitte ja nyt on jo yli 
seitsemän. Varmasti on kukkaro täynnä dollareita, naurahti emäntä. 

- Olipa väärin arvattu. Töitä saimme tehdä, koko päivä on juostu ja 
jaettu mainoslehtisiä ja vai vasen kolme ja puoli taalaa saatiin vaivan
palkkaa. 

- Vai semmoseks se katutyö muuttu, yhtyi isäntäkin. 
Hän oli juuri iltaruuvanjälkeen tutkimassa sanomalehteä. 
- Vieläkö ne sitä katutyötä mainostaa? kysäisi Pauli pienen hymyn

poikasen karehtiessa suunpielessä. 
- Eipä sitä enää mainosteta, sanoi isäntä ja oli huomaavinaan Paulin 

kysymyksessä pienen ivan sävähdyksen, mutta jatkoi kuitenkin tarkas
teluaan sen enempää asiaan puuttumatta. 

Pauli, joka oli talon ruuassa, meni yläkertaan ja rouva pyysi häntä 
syömään heti, kun olisi peseytynyt. Miehellä olisikin varmasti jo suden
nälkä. 

Veli laskeutui alakertaan, jossa hänen perheensä oli odottanut jo pit
kän aikaa. 

- Sieltähän se meidän isä tulee ja on loppuun ajettu. Minä uskon sen, 
kun aamuaikasesta iltamyöhään on tehnyt katutöitä. 

-Olihan ne katu töitä, eihän siinä mitään. Paulin kanssa juostiin olka
laukku mainoksii täynnä ja niitä on jaettu kokopäivä, häthätää kerittiin 
purasta voileivät. Ja nälkäpalkalla. Vaivaset kolme ja puoli taalaa anta
vat kipurahaa. Monelle katutyön tekijälle se päivä oli varmasti ensim
mäinen ja viimeinen. 

*** 
Koko syksy oli ollut erinomaisen kaunis. Aurinko oli luonut silauksen 
luontoon, jossa vielä kukkivat kukat ja nurmikin loisti vihreyttään. Oli 
hauska tehdä kävelyretkiä lähellä olevan koulun puistoon ja antaa aurin
gon lämmittää. Veli ja Liisa nauttivat elämästä täysin siemauksin ja lap
setkin kisailivat ja leikkivät ruutua hypellen. 

Joulu läheni ja he valmistautuivat sen viettoon vain oman perheen 
kesken. Veli ja Liisa eivät halunneet häiritä ystäviään, vaan olivat järjes
täneet kaiken tapahtuvaksi rauhallisuuden vallitessa. Aattoiltana, kun 
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Liisan valmistama jouluruoka oli syöty, he lauloivat yhdessä lasten kanssa 
joululauluja. Lapset, varsinkin Pirjo ja Marja, osasivat leikkikoulussa 
oppimansa laulut ja he esittivät niitä suurella antaumuksella. Anne, joka 
oli joulukuun alussa täyttänyt kolme vuotta, oli hengessä mukana, vaik
ka ei osannutkaan sanoja. Kaikille oli ostettu pienet lahjat. Lapsille ku
vakirjoja ja nuket, jotka olivatkin toivottuja, sillä ne olivat Kanadassa 
valmistettu lasten mieleisiksi. Veli oli ostanut vaimolleen hiusharjan ja 
suuren käsi peilin, kun taas hän sai vaimoltaan ja lapsiltaan villakaulalii
nan. Joulu oli vaatimaton, mutta niin harmoninen, että sitä ei aikaisem
min oltu osattu kuvitellakaan. Sen rauha tuntui lämmittävän kaikkien 
mieltä ja sen jälkeen jokainen kupsahti omaan sänkyynsä, niin kuin Anne 
asian tulkitsi. 

Joulun mentyä alkoi korppupakkaset ja lämpömittari laski -30 astee
seen, mutta lunta ei vielä ollut. Uuden vuoden jälkeen isäntä oli kuullut 
ystäviltään, että suomalainen yksityinen metalliverstas tarvitsisi apulai
sen sähköhitsaamaan metallisia hyllyjä, kun verstas oli saanut joltain 
juutalaiselta suuremman urakan. Tietysti isäntä oli heti suositellut vuok
ralaistaan, ja niin Veli alkoi joka arkiaamu lähteä uuteen työpaikkaan. 
Hän pääsi raitiovaunulla aivan verstaan eteen. 

Omistaja oli mukava, Suomesta sodan jälkeen Kanadaan muuttanut 
sotaveteraani, joka oli aloittanut oman bisneksen ja teki pääasiassa vain 
metallitöitä. Hänellä oli harrastuksena öljymaalaus ja hän maalasikin 
vapaa-aikanaan ahkerasti maisemakuvia. 

Metallihommaa Velillä kesti vain kuukauden päivät ja taas hänen oli 
lähdettävä uuden työn etsintään. Mutta olipa palkkakin ollut moninker
tainen aikaisemmin saamaansa verrattuna. 

Helmikuu tuli, mutta valkohankia ei vain näkynyt. Pakkanenkin oli jo 
hellittänyt, mutta ei työttömyys. Erosten oli edelleen turvauduttava Ka
nadan valtion apuun eikä siinä ollutkaan suurempia vaikeuksia. Ainoa 
harmi oli, kun apuun piti turvautua, vaikka he olisivat halunneet pärjätä 
omin neuvoin 

Perhe oli tullut Kanadaan kai väärään aikaan vuodesta. Kevät olisi 
ollut parempaa muuttoaikaa, koska silloin kaikkialla alettiin rakentaa ja 
elämä luonnossa ja ihmiskunnassa kukoisti. Sillä hetkellä Velillä ei ollut 
muuta tehtävissä kuin odottaa kevättä, vaikka itsesyytökset vaivasivat 
joka päivä. 
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Turusten taloon otettiin lisää asukkaita, poikamiehiä,jotka valvoivat 
myöhään ja pelasivat korttia. Velin ja Liisan mielestä paikka ei ollut 
enää lapsille sopiva. Onneksi he löysivät yläkerran huoneiston saman 
kadun varrelta, jossa Kihlangit asustivat ja jossa Eroset olivat viettäneet 
uuteen maahan tulonsa ensimmäiset kolme viikkoa. 

Talon omisti nuori italialainen pariskunta, jolla oli yksi tytär. He olivat 
alussa kerta kaikkiaan ylitsevuotavan kohteliaita, mutta välit huononi
vat, kun omistajarouva alkoi syyttää Erosten tyttöjä seiniin piirtelemi
sestä. Italialaisten tytön nähtiin usein kulkevan kynä kädessä, kun hän 
oli ahkera piirtämään, mutta vuokralaisina Eroset jäivät riitelyssä toi
seksi. Jo kuukauden kuluttua heidän piti taas hakea uutta asuntoa. 

Seuraava asunto löytyi Bloor Streetiltä, joka halkaisi alakaupungin 
itä-länsi suunnassa ja johon oli suunniteltu maanalaisen rakentamista. 
Rakennuksen omisti juutalainen kauppias, jolla oli kehitysvammainen 
poika, jonka piti asua vanhempiensa kanssa samassa kerroksessa. Ve
lin perheen huoneisto käsitti kaksi huonetta ja keittiön sekä oman pesu
huoneen kolmannessa kerroksessa. 

Kun Eroset olivat asuneet Raijan ja Paavon talossa, niin heistä oli 
tullut läheiset ystävät ja he vierailivat usein toistensa luona. Raija oli 
hyvin ystävällinen ja hänellä riitti aina jotain hyvää sanottavaa ja perhei
den lapset viihtyivät keskenään erittäin hyvin leikkien nukeilla omassa 
huoneessaan. 

Raijasta oli tullut kovin pahoinvoipa ja hän oksenteli usein. Kahden
kesken Liisan kanssa hän oli maininnut odottavansa uutta tulokasta. 
Hän ei ollut maininnut siitä vielä edes omalle miehelleen, vaan uskoi 
salaisuuden uudelle ystävälleen. Raija toivoikin, että Liisa huolehtisi hei
dän lapsistaan Mirjastaja Untosta, kun itse joutui menemään tutkimuk
siin. 

Asiasta sovittiin ja Paavo alkoi tuoda lapset arkiaamuisin Liisalle, kun 
meni itse työhön. Velistä oli hauska kuulla, kun lapset kopistelivat rap
puja yläkertaan ja Unto, vajaa kaksivuotias poika, ylös tultuaan alkoi 
kehua että Erosilla oli jyrkät rappuset ja ruma koti. 

Se oli enemmän kuin hyvin sanottu hänen ikäiseltään miehenalulta ja 
se laukaisi senhetkisen masentuneen tunnelman, sillä Raija-äiti oli joutu
nut menemään sairaalaan. Myöhemmin päivällä Untolta kuultiin vielä 
samanlainen arvostelu, kun hän kesken ruokailun sanoi: 
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- Kyllä teillä on hyvää ruokaa, mutta astiat ovat rumia. 
Tietysti ne olivat rumia, koska ne koostuivat monen eri perheen anta

mista astioista. 
Huolimatta siitä, että Eroset olivat saaneet kolmannella lattialla ole

van huoneiston omaan käyttöönsä ja oman sisäänkäynnin suoraan ka
dulta, ei sovittuja sääntöjä noudatettu, vaan vuokranantajan poika alkoi 
käyttää heidän pesuhuonettaan, hammasharjojaan, hammastahnaansa 
ja pyyhkeitä. Veli meni valittamaan asiasta rouvalle myymälään. Hän 
oli ottanut selvää sanakirjasta, kuinka asian toimittaisi. Rouva vaikutti 
ensin hämmästyneeltä eikä ollut asiasta tietävinään, mutta kun Veli uh
kasi katsella asuntoa muualta, ellei sovittuja asioita noudatettaisi, rou
van käyttäytyminen muuttui uhkaavaksi ja hän sanoi, että heidän poi
kansa käytti Erosten vessaa vain hyvin harvoin. Veli kertoi rouvalle, 
että heidän pyyhkeitään ja muitakin tarvikkeita oli käytetty- hammas
tahnaa ja jopa tyttöjen harnrnasharjojakin - ja ettei sellainen passaa. 
Toisiin voisi siirtyä vakavia sairauksia,jos sääntöjä ei noudattaisi. Lo
puksi Veli sanoi, että jos hän vielä tapaisi pojan käyttämässtä heidän 
vessaansa, hän sanoisi vuokrasopimuksen heti irti. Nyt rouva puoles
taan alkoi ihmetellä, kuinka Veli osasi niin selvästi tehdä valituksen, vaikka 
ei ollut ymmärtänyt rouvan puhetta, kun tämä oli joskus yrittänyt selvit
tää omaa asiaansa. 

Emigrantti toimistossa piti käydä ilmoittautumassa joka viikko ja kun 
Veli kävi siellä taas määrättynä päivänä, hänelle jo tutuksi tullut virkailija 
viittasi hänet luokseen ja käski istumaan. Kyseltyään ensin voinnit ja 
säät, virkailija alkoi tiedustella Velin työn etsintäonnea,johon sai vasta
ukseksi: ''Nothing yet". Virkailija alkoi selvittää: 

-Nyt ollaan jo huhtikuun lopullajarakennusurakoitsijat alkavat kai
vella rakennusten pohjia. Sanovat, että routa alkaa sulaa ja voivat kai
vaa perustoja. Nyt on onni kääntämässä parempaa puoltaan ja sinulle 
on tarjolla rakennusapulaisen paikka. Yksityinen rakennusurakoitsija kävi 
juuri pari tuntia sitten ja haluaa kaksi vahvaa miestä rakennukselleen 
Pickeringissä omakotialueelle, johon hän rakentaa 35 bungalow-tyyp
pistä rakennusta. Tässä on osoitekin. Mene ensi maanantaiaamuna kel
lo 6.30 Bloorin Subwayllä sen itäpuolen viimeiselle pysäkille, missä on 
mies odottamassa. Hän vie siitä työmaalle ja tuo illalla samalle asemal
le. Oletko sinä ymmärtänyt? kysyi virkamies sitten päätteeksi. 
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-Yes sir, kyllä minä ymmärrän. Sitten Veli toisti annetut ohjeet niin 
kuin virkamies oli ne hänelle selvittänyt. 

Velistä oli tosiaan mukavaa, kun hän voi keskustella jo niinkin selvästi 
ja luottamuksella, eikä hänen tarvinnut enää sen jälkeen mennä kenen
kään muun virkailijan luokse. Kun virkailija, Bobo nimeltään, huomasi 
Velin tulevan sisään, hän alkoi vihellellä "Finlandiaa",josta he keskuste
livat mielenkiinnolla. Bobo kertoi käyvänsä silloin tällöin teatterissa ja 
olevansa kovin kiinnostunut kuuntelemaan Sibeliusta ja Oskari Meri
kannon Merellä-esitystä. 

Oli ilo palata kotiin hyvän uutisen kera ja vaimokin sai ylimääräisen 
halauksen. 

- No, mitäs nyt on väärin? kysyi Liisa, kun ukko kahmaisi häntä 
kainalosta ja pyöräytti ympäri ja mitään sanomatta riisti pitkän pusun 
ennen kuin päästi vaimonsa vapaaksi. 

- Eipä ole väärin mitään, mutta tällä pojalla alkaa rakennustyöt heti 
kello seitsemän maanantaiaamuna Pickeringissä. 

- No johan on selevät ohjeet annettu, vaimo sanoi suu leveässä hy
myssä. Sanoko ne, että saat oikein johtajan homman? jatkoi vaimo. 

- Sitä se virkailija ei tiennyt. Se sanoi vain, että maanantaiaamuna 
töihin ja ole niin kauan kuin sitä riittää. 

- Onneks olokoon, jospa se tuuri alkaisi parempana ja töitä riittäisi. 
Sitten alapa katsella sopivia työkamppeita. Mistä me nyt saadaan siule 
työkengät? Täytyy vielä tänä iltana sinun käyvä ostamassa jonkinlaiset 
kumisaappaat. Niitähän ne kai käyttävät rakennustöissä. 

- Eihän se muu auta kun syönnin jälkeen minä lähen katselemaan, 
jos löytyy semmosii kauppoja tämän Bloorin varrelta, ettei tarvitse men
nä tuonne alakaupungille,jossa voipi vielä eksyykin. Onkos meillä sitä 
lännen tuohta? Veli kysyi. 

- Lähetäänkö me koko sakilla katselemaan kaupunkia, kun on vasta 
päivä puolessa? kysyi isä lapsiltaan ja sai heiltä myöntävän vastauksen. 
Lapsilla oli koulusta vapaapäivä, koska opettajilla oli kuukausikokous. 

- Pitäähän ne kengät kumminkin saada, sillä ethän sinä voi nuilla 
pyhäkengilläkään mennä kurarnonttuun. Täytyy vain toivoo, että sitä 
työtä sitten riittää tuonnempanakin. Etkö sinä tarvihe minkäänlaisia työ
kaluja? Taitaa olla siulla vain ne kärräyshommat edessäpäin, mutta toi
vottavasti sinä totut, mitä hyvänsä ne sinulle antavat tehdä. 
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Kun Veli ja Liisa yhdessä kävelivät pitkin Bloor Streetiä, niin kortteli 
toisensa jälkeen oli täynnänsä ruoka-, kala-, vaate- ja kaikenlaisia rihka
makauppoja, joissa oli monenlaisia naamoja tiskien takana. Sitten he 
tulivat suuren, puoli korttelia pitkän myymälän eteen, jota jo voi kutsua 
myymäläksi. Ne toiset olivat suomalaisittain sanottuna vain kojuja tä
män suuren rinnalla. Myymälän yläpuolella olevassa suuressa kyltissä 
luki "Woolworth". Samannimisiä myymälöitä oli Torontossa useita kym
meniä. Pariskunta käveli suuresta kaksoisovesta sisälle ja katseli sen 
laajaa tavaravalikoimaa. Lasten, naisten, poikain ja miesten erillisosas
tot tarjosivat suuren valikoiman kullekin ja hinnat olivat Suomen hintoi
hin verrattuna erittäin edullisia. Myytävänä olleet artikkelit olivat enim
mäkseen Kanadassa ja Amerikassa valmistettuja. 

Sieltä ne miesten kumisaappaat ja puolihaalaritkin löytyivät. Tietysti 
piti ostaa myös rukkaset, jotta kädet eivät känsöittyisi. Vaimon iloksi 
löytyi yhtä sun toista taloustavaraa, eivätkä lapsetkaan jääneet ilman 
suklaata, kuvakirjaa ja värikyniä. 

Sunnuntai-iltana, kun tytöt olivat menneet jo vuoteisiinsa, vanhemmat 
kuuntelivat radiosta ohjelmaa, jota juonsi Suomesta tullut Yleisradion 
kuuluttaja Unto Kaartinen. Hän haastatteli muutamia äsken Suomesta 
tulleita siirtolaisia ja tunnelma oli hyvin herkkä. Vaatteita riisuessaan 
isän tuli halu hyräillä ja hän puhkesi laulamaan "Merten taa mä läksin 
kulkemaan" ja se herätti tytötkin toivomaan laulua, jota isä oli Suomes
sa heille heidän nukkumaan mennessään laulanut. 

- Kuule isä, laula meille se "Hyppää kaapin taa" -laulu. Et ole sitä 
laulanut moneen aikaan, pyysi Pirjo ja toisetkin yhtyivät pyyntöön. 

- Mikä se semmonen "Hyppää kaapin taa" -laulu on? kysyi isä. 
-No se,jossa nukkumatti hyppää kaapin taa, tuli lisäselitys. 
- Kyllähän isä sen teille laulaa, kun niin kauniisti pyydätte. 
Sitten isä istahti nuorimman tyttärensä vuoteen reunalle ja silitti hä

nen kullankeltaisia hiuksiaan ja alkoi laulaa hiljaisella äänellä, ettei häi
rinnyt alakerrassa asuvaa talonväkeä. 

- Joka ilta kun, lamppu sammuu, ja alkaa oikea yö, 
niin Nukkumatti se nousee ja ovehen hiljaa lyö. 
On sillä uniset tossut ja niillä se sipsuttaa, 
se hiipii ovesta sisään ja ... 
... hyppää kaapin taa! kuului vuoteesta kuin yhdestä suusta. 
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- No sieltähän se tuli kuorossa, naurahti isä. 
Tytöt olivat nyt nousseet istualleenja halusivat isän jatkavan sen lop

puun, koska tietystikään he eivät muistaneet, mitä tapahtui sen jälkeen, 
kun se tonttu oli hypännyt kaapin taa. Isä jatkoi: 

- Ja pieni sateenvarjo on aivan kallellaan 
ja unien sinistä kirjaa se kantaa kainalossaan. 
Ja unien sinimaahan se lapset autolla vie, 
sur rur, sur rur ja sinne on sininen, uninen tie. 
- Jokos teitä alkaa nukuttaa, kun se Nukkumatti vie autolla unimaa

han? isä kysyi hiljaa. 
Tytöt olivat jo laskeutuneet makuulle, mutta halusivat kuulla laulun 

loppuun asti, vaikka haukotus alkoi jo venyttää suupieliä. Olivathan he 
jo rampanneet isän ja äidin kanssa kaupalla ja leikkineet koko päivän. 
Isä halusi täyttää lastensa toivomuksen ja alkoi laulun loppusäkeistön 

- On siellä kultainen mökki ja metsässä kultainen puu. 
Ja puussa kultainen lintu ja linnulla kultainen suu. 
Ja se unien sinilintu, se lapsia tuudittaa, 
ja se laulaa unisen laulun, lala, lallala, !ala, Lailaa. 
Vuoteista kuului haukotuksia ja hiljaisuus laskeutui lasten huonee

seen. Isä nousija peitteli huolella tyttönsä ja hellästi hissautti hyvänyön
suukonjokaisen poskelle. Hymynhäive viivähti lasten poskilla. Isä sulki 
varovasti lastenhuoneen oven ja siirtyi vaimonsa viereen, jonka kanssa 
he kävivät vielä hiljaista keskustelua seuraavan päivän työstä ja viimein 
he torkahtivat rauhattomaan uneen. 

Aamulla herätyskello rämähti soimaan ja Velistä tuntui, että hän oli 
paljon väsyneempi kuin nukkumaan mennessään. Painajainen oli riistä
nyt miehen ja teettänyt raskasta työtä koko yön. Se kottikärry, jota Veli 
unessa pantiin työntämään, oli erikoisen suuri ja sillä piti kärrätä se
menttiä alas syvään kellariin,jossa oli polveen asti kuraa. Toiset olivat 
vain katselleet ja nauraneet, kun kapi ukko teki työtä leipänsä edestä. 

Herätyskellon räminä oli suuri helpotus ja aamiaisen syötyään Velistä 
tuntui jo paremmalta. Liisa oli jo illalla laittanut eväät ja pullollisen kah
via palan paineeksi. 

- Elä nyt tapa itseäsi ensimmäisenä päivänä, varoitteli Liisa samalla, 
kun tuikkasi tuurin pusun miehelleen, joka meni puolijuoksua raput alas. 
Ulko-oven kolaus ilmoitti, että siellä meni innokas rakennustyömies. 
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- Saapas sitten nähdä, kuinka kauan ne tekevät työtä ja onko mies 
vielä kotiin tultuaan yhtä innokas kuin oli lähteissään, Liisa huokaisi. 

Bussipysäkki oli aivan kaupan vieressä ja aikaisin aamulla bussit kul
kivat useimmin, kun ihmiset menivät töihinsä jo seitsemäksi - ulkotöihin 
jo auringon hiukan valaistessa. Velin ei tarvinnutkaan odottaa kauan, 
kun bussi tuli ja jono,joka oli kasvanut muutaman minuutin aikana, solui 
sen sisuksiin. Velillä oli tuurinpoikastakin, kun jäljellä oli enää muutama 
vapaa istuin. Kun matkaa oli tehty vasta yksi pysäkinväli, niin bussi oli 
viimeistä seisontapaikkaa myöten täynnä ja ilmakin tuppasi tulemaan 
tunkkaiseksi, kun valkosipulin haju ja ihmisten oma, karjuen ulospyrkivä 
ilma tunkeutui jokaisen hengitettäväksi. 

Onneksi auto tuli hyvään aikaan pääteasemalle ja Veli tunkeutui ulos 
nenää pidellen ja riipaisi raitista ilmaa keuhkot täyteen. Hän alkoi kat
sella, missä päin se kopina varustettu kuorma-auto oli. Pian se erottuikin 
toisten parkattujen autojen joukosta ja sinne päin alkoi kävellä useampi 
mies. Velikin suuntasi sinne ja ilmoittautui miehelle,joka esittäytyi fir
man pomoksi ja osoitti kädellään koppia auton takaosassa. 

Yksinlaskien koppiin oli kavunnut jo neljä miestä, joista erottui pari 
vielä alle kahdenkymmenen ikäistä ja loput jo lähellä keski-ikää, arvat
tavasti he olivat niitä muurareita, joita nyt piti mennä passaamaan. 

Puolen tunnin kuluttua he tulivat pikatien varrella olevalle aukealle, 
johon oli jo kaavoitettu kadut ja talojen paikat. Yhtään valmista taloa ei 
vielä ollut pystyssä, vaan kaikki oli vasta alkutekijöissään. Vähän kau
empana olevalla kadunvarrella myllersi kaivinkone kaivamassa talojen 
kellarimonttua. 

Kun miehet olivat pudottautuneet alas kopista, he hajautuivat omille 
paikoilleen. Hans, urakoitsija, osoitti Velille kuraisia kottikärryjä ja suur
ta sementtiblokikasaa, joka piti työntää alas lankkua myöten kel
larimonttuun, joka oli edellisen päivän sateen jäljiltä kurainen. Veliltä 
meni ensin sormi suuhun, kun hän ajatteli, että millä helkkarilla hän saisi 
hirmuraskaan lastin perille sitä kaatamatta. Kun sementtiblokit oli las
tattu kärryyn, Veli huomasi toisten seuraavan, kuinka äijän käy. Var
masti heistä olisi suuri nautinto, jos uusi kärräri,jonka he jo tiesivät ole
van suomalainen, kaatuisi ensimmäisen kuorman kanssa. 

- Siitä vain, tuntui porukka yhdessä tuumivan, kun Veli hetken epä
röi. Mutta hän puri hampaansa yhteen ja kirosi itsekseen. 
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Tytöt kertoivat, että he ymmärsivät jo aika lailla toisten puhetta. Opet
taja oli kirjoittanut sanoja,joita he olivat saaneet vuorollaan lausua. He 
olivat jo saaneet uusia ystäviäkin,joiden kanssa he pystyvät vaihtamaan 
ajatuksia. He olivat saaneet myös syödä siellä ja sen päälle heidät oli 
pantu nukkumaan. Opettaja oli herättänyt heidät tunnin päästä, ennen 
sitä ei saanut kuulua minkäänlaista kuisketta. 

- Minusta alkaa jo tuntua, että te alatte tykkäämään koulun käynnis
tä ja englannin kielen puhumisesta. 

- Nyt tuntuu jo vähän paremmalta, mutta alussa oli kamalaa, kun ne 
puhuivat ihan sekavia, Pirjo selitti tärkeänä. 

- Kyllä se siitä paranee ja uudet kaverit vielä teitä auttaa. Kun on 
mennyt vuosi, niin ei teitä erotakaan toisten joukosta, te osaatte yhtä 
hyvin. Hyvää yötä murut ja menkää nyt nukkumaan, huomenillalla pide
tään taas keskustelutuokio. 

Pirjo ja Marja menivät omaan huoneeseensa, kun äiti oli ensin suuko
tellut ja katsonut, että lapsilla oli pyjamat päällä. 

-Tulehan sinä, Anne, nyt minun sylkkyyn, sanoi isä ja tyttö kipaisi 
isänsä syliin. Isä halasi pienintään hellästi ennen kuin alkoi jutella. 

- Onko sinulla ollut isää kovin ikävä? Sinä leikit Maijan ja Unton 
kanssa koko päivän, joten et kai sinä varmaan muistanutkaan, missä se 
isäpappa mahtaa olla, vai mitä. 

-Kyllähän minulla oli ikäväkin, kun piti mennä nukkumaan Maijan ja 
Unton kanssa eikä äiti antanut jutella, vaan piti olla hiljaa pitkän aikaa. 
Silloin minä ajattelin, että miksi isän pitää mennä töihin, kun sait olla 
kotona monta päivää. 

- Kyllä isän pitää mennä töihin ja toivon, että työtä riittää moneksi 
ajaksi. Me kaikki tarvitaan rahaa, että saadaan ostaa ruokaa ja vaattei
ta ja muutakin, mitä tarvitaan joka päivä. Mutta illalla meillä on sitä 
paremmat tilaisuudet jutella ja vaikka laulettaisiinkinjoskus niitä teidän 
mielilauluja. Mutta nyt, kun onjo myöhä, niin jätetään se laulaminen 
huomisillaksi. Isä on ollut pitkän päivän raskaassa työssä ja on niin hir
veän väsynyt. Mene sinäkin jo sänkyyn. Isä ja äitikin tulevat sinne hyvin 
pian, meidän pitää ensin jutella tärkeistä asioista. Hyvää yötä, sinä isän 
kullanmuru, ja nuku hyvin. 

Anne otti isäänsä kaulasta ja tuikkasi suukon hänen poskelleen. Sit
ten hän meni äitinsä luokse, joka oli tiskaamassa ja kun äiti kumartui, 
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Anne suukotti häntäkin poskelle ja halasi kaulasta. Sitten äiti seurasi 
tyttöä makuuhuoneeseen ja peitteli hänet huolellisesti ja palasi lopetta
maan tiskaustaan. 

Viikko oli kulunut jo perjantai-iltaan ja kello läheni työpäivän loppua. 
Uudesta tulokkaasta oli imetty joka ainoa voiman pisara ja Velin kädet
kin olivat venyneet niin, että jos joku olisi tullut hämärässä vastaan, niin 
hänestä ei olisi voinut olla varma, oliko hän ihminen vai eläintarhasta 
karannut korilla. Sormenpäät melkein raapivat maata ja ryhdistä ei ollut 
paljonkaan jäljellä. Koko miehen katse oli enemmän kuin apaattinen. 
Liisa olikin jo sanonut Velille, että olisi katseltava parempaa hommaa tai 
he lähtisivät takaisin Suomeen. 

Kun Hans oli ottanut Velin työhön, ei silloin ollut ollut mitään puhetta 
palkasta ja siksikin Veli halusi kestää koko viikon, että saisi tietää, mak
settaisiinko palkkaa ja minkä verran. Tämä perjantai-ilta olisi palkan
maksupäivä. Työmiehet olivat laittaneet työkalunsajo vajaan ja odotti
vat, että pomo tulisi ulos kopistaan,jossa hän oli tilipusseja omantunton
sa mukaan värkkäämässä. 

Viimein Hans tuli ulos ja huusi miesten nimet vuoronperään. Viimei
seksi hän sanoi Velin nimen ja sanoi tarvitsevansa miestä vielä seuraa
vankin viikon, minkä jälkeen työ tulisi valmiiksi ja toiset urakoitsijat tuli
sivat sitä viimeistelemään. Velin mieliala oli korjaantunut ja ensimmäi
nen tilipussi taskussaan hän harppoi rappuset kolmanteen kerrokseen, 
jossa vaimo oli valmistamassa illallista. Kun lapset näkivät isänsä tule
van, he kirmasivat heti yhdessä häntä vastaan ja yhtäaikaa alkoivat se
Ii ttää, mitä olivat oppineet koulussa. 

- En ole pitkään aikaan antanut sinulle mitään, mutta nyt saat, jos 
arvaat, sanoi Veli vaimolleen ja halasi niin, että paikat rutisi. 

- Mitähän sinulla mahtas olla minulle annettavaa? kysyi Liisa ja suu
kotti miestään poskelle. Olisko se lahja jonkinlainen tilipussi vai mikähän 
se voisi olla? 

- Kun arvasit niin lähelle, niin tästä saat minun ensimmäisen Kana
dassa hankkimani koko viikon palkan. En ole vielä itse kerinnyt sitä 
avaamaan, joten en tiedä, onko siellä mitään. 

He siirtyivät keittiön pöydän ääreen ja tytötkin istuivat vanhempiensa 
viereen. Nuorin kiipesi tietysti isän polvelle. Vaimo avasi tilipussin ja 
alkoi laskea seteleitä. Kun ne oli laskettu, he vertasivat niitä mukana 
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olevaan listaan, johon oli merkitty tehdyt työtunnit ja tuntipalkka $1.35. 
Se teki 35 tunnille yhteensä $67 .50. 

-Onhan se jo paljon parempi kuin minkä se suomalainen maksoi, kun 
olit hitsaamassa, sanoi vaimo. 

- Mutta se oli hiton helppo homma, vaikka sain 90 senttiä tunnille. 
Nyt olin monta kertaa siinä vaiheessa, että lähen kävelemään, mutta 
arvelin kuitenkin kokeilla, jos kestän koko viikon. Onhan tämä jonkinlai
nen pohja-arvio tuleville palkoille, sillä yritän vielä ensi viikon,jonka jäl
keen se työ saadaan siihen kuntoon, että viimeistelijät tulevat hommiin. 
Niin se Hans sano, kun jakoi meille palkat. 

- Muuten, minä tapasin tuolla alakerrassa suomalaisen naisen, joka 
sanoi asuvansa tässä lähellä talossa, jonka omistaa suomalainen leski
rouva. Antoi se osoitteenkin. Se on minulla tuossa käsilaukussa. Se etsii 
suomalaista perhettä, kun sen talossa on vapaa huoneisto vuokrattava
na. Minä ajattelin, että otetaan puhelinluettelosta sen puhelinnumero ja 
soitetaan. Jospa saatais erillinen huoneisto ja vielä suomalaisen talosta. 

- Jätetään se asia huomiseksi. Nyt olen liian väsynyt edes sinun tus
sua koettamaan. Kunha joudut, niin mennään heti nukkumaan, en jaksa 
edes kissaa sanoa. Täytyy sanoa vaan karvanen elukka, yritti aviomies 
vielä leikitellä ja alkoi syömään vaimon laittamaa ateriaa. 

Vaimo asetti lapsillekin omat lautasensa ja yhtyi seuraan. Ruokailles
saan lapset kyselivät, että eikö mulkosilmäpojalla ollut omaa hammas
harjaa, kun se oli harjannut heidän harjoillaan. 

- Näitkö sinä, kun se harjasi sinun harjalla? alkoi isä kysellä. 
- Me mentiin tänä aamuna, kun Paavo-setä toi Mirjanja Unton, yh-

dessä vessaan. Se poika oli siellä minun hammasharja ja meidän ham
mastahnatuupi kädessään. 

- Nyt on siitä pelistä tehtävä loppu. Minä menen heti syötyä siitä 
valittamaan. Tule sinä ja Marja mukaan todistajaksi. Ei se sernrnonen 
peli tule käymään. Tiedä vaikka minkälaisia tauteja sillä on. Tekis jo 
mieli ottaa sitä jätkää kurkusta, mutta täytyy hillitä. Ollaanhan me vain 
vuokralaisia. Huomenna isä ja äiti hommaa meille uuden asunnon, tai
taa ollakin jo viides järjestyksessään seitsemän kuukauden aikana, lo
petti isä ja oikaisi syötyään sohvalle. 

Lapset piirittävät hänet heti ja siinä käytiin läpi kaikki, mitä koulussa 
oli sinä päivänä tapahtunut. 
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Lauantai-aamuna he menivät lasten kanssa alakerran kauppaan ja 
suoraan rouvan puheille, koska hänellä ei sillä kertaa ollut asiakkaita. 
Rouva arvasi, että vuokralaisten mielessä oli jotain erikoista, kun he 
tulivat porukalla. Hän toivotti kuitenkin hyvää huomenta ja kysyi, mitä 
heillä oli mielessä. Tytöt katsoivat isäänsä, kun hän alkoi huonolla eng
lanninkielellä selittää, mitä tytöt olivat nähneet. 

Rouvan leuka alkoi väpättää ja hän alkoi vaatia todisteita. 
- Nämä tytöt menivät eilisaamuna pesuhuoneeseen, jonka piti olla 

kokonaan meidän käytössä. Se teidän poika oli vain nauranut ja puris
tellut tyttöjen hammastahnaahammasharjalle,jonka oli ottanut siitä, mihin 
työt olivat sen panneet edellisenä iltana. 

Rouva vaan kohautti olkapäitään ja sanoi, ettei poika ollut sillä pahaa 
tarkoittanut, vaan oli ilmeisesti halunnut vain kokeilla. 

- Se on nyt sillä lailla, että me muutetaan heti toukokuun lopulla, kun 
olemme saaneet uuden ja paremman huoneiston. Ei me ruveta teidän 
pojan kanssa jakamaan pesuhuonetta ja huussia, sanoi isä lopuksi ja 
lähti yhdessä tyttöjen kanssa takaisin yläkertaan. 

Kun he olivat syöneet aamiaisen, Veli lähti soittamaan rouva Leppä
selle. Olisi se puhelin ollut alakerran myymälässäkin, mutta vaikka se 
olisi ollut ilmainen, Veli ei halunnut enää isäntiään vaivata, vaan käveli 
kadunkulmaan, jossa oli puhelinkoppi ja maksullinen puhelin. Koppi oli 
varattu, mutta vähän aikaa odotettuaan Veli pääsi luuriin kiinni ja pyöritti 
vaimoltaan saamansa puhelinnumeron. Linjan muutaman kerran tirah
dettua toisesta päästä vastasi naisääni, jolle Veli esitti itsensä ja asiansa. 
Nainen myönteli ja he sopivat, että he tapaisivat jo saman päivän illalla 
naisen vuokratalolla, jossa hän sanoi odottavansa siellä asuvan suoma
laisen, Salosen, asunnolla. 

- Tulukee vuan Markham Streetin puolelta sisään, rouva selitti ja 
tuntui osaavan fingelskan, jota kanadansuomalaiset vallan puhuivat kes
kenään. 

Veli palasi perheensä luokse ja hyvissä ajoin heti illallisen jälkeen he 
lähtivät kävelemään, kun matkaa oli vain yhden kilometrin verran. Hei
dän ei tarvinnut pelätä eksymistä, koska paikka oli kahden suuren ka
dun risteyksen lähellä. 

Bloor Street oli Toronton suurimpia ja kuuluisimpia katuja, mutta siitä 
huolimatta sen varrella ei ollut mitään suurempia rakennuksia, vain kak-
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si- tai kolmikerroksisia taloja,joiden alakerrassa oli kauppoja. Yläker
rokset oli rakermettu vuokra-asunnoiksi,jotka olivat haluttuja perheasun
toja. Etsitty katu oli pari blokia Bloorin alapuolella ja numero,jota haet
tiin, oli kahden suuremman kadun risteyksessä ja raitiovaunutien varrel
la. Kolmikerroksinen tiilirakermus oli jo vanhahko ja sisään johti mahta
va englantilaistyylinen raskas tammiovi, joka oli varustettu monivärisel
lä lasi-ikkunalla. 

Kun perhe astui sisään, oli heitä vastassa suuri aula, josta johti puu
rappuset ylempiin kerroksiin. Aulassa oli neljä ovea, joissa oli nimilaatat. 
Yhdestä löytyi nimi,jonka rouva Leppänen oli mainirmut. Veli kopautti 
oveen. Kohta se avautui ja vanhahko herrasmies kehotti reilulla suo
menkielellä astumaan sisään. Ermen kuin vieraat ehtivät oven sisäpuo
lelle, niin rouva Leppäsen kailottava ääni jo antoi tietää, että he olivat 
tulleet oikeaan paikkaan. 

Esittelyn jälkeen rouva Leppänen alkoi selostaa, kuinka monta huo
neistoa hänen talossaan oli ja ketkä suomalaiset asuivat missäkin huo
neistossa. Rouva oli kuullut Turusten kautta Erosten olemassaolosta ja 
tiesi jo melkein odottaa heitä, mutta kuin ihmeen kaupalla oli rouva Kemp
painen tavannut Liisan samassa kaupassa ja antanut tietää vapaana 
olevasta asunnosta. 

Rouva alkoi jutella tyttöjen kanssa ja kysyi, jos tytöt haluaisivat jo 
lähteä katsomaan asuntoa. Hän saikin heiltä heti myöntävän vastauk
sen ja he lähtivät kaikki yhdessä katsomaan, minkälainen ja missä ker
roksessa asunto olisi. Velinja Liisan yllätykseksi se olikin aivan vierei
nen asunto ja samassa kerroksessa. Leppäsen rouva puhui koko ajan 
selostaen tilannetta kuin turistiopas. Hän kertoi, mitä kansalaisuuksia oli 
missäkin kaupunginosassa ja että heidän osansa kaupunkia oli monikan
sallista aluetta. Pääasiassa se käsitti eteläeurooppalaisia, jugoslaaveja, 
unkarilaisia, romanialaisia ja tietysti suurimmalta osaltaan italialaisia,joita 
kuului Torontossa olevan yli 300 000. Koska he olivat jo alkuvuosisadal
la enimmäkseen köyhistä maista tulleita, he olivat tyytyneet vanhaan 
kaupunginosaan ja ostaneet vanhimmat ja halvimmat talot, joissa heitä 
asui samassa talossa useampikin sukupolvi. 

Suomalaisia rouva Leppänen sanoi asuvan siellä vain pienen mää
rän. He olivat sellaisia, jotka olivat tulleet äskettäin eivätkä vielä olleet 
saaneet niin paljon rahaa kasaan, että olisivat ostaneet oman talon. Suo-
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malaiset olivat yleensä hyvin omaperäistä kansaa, eivätkä he tyytyneet 
asumaan toisten nurkissa, vaan ostivat oman talonsa jo parin vuoden 
kuluttua siitä, kun olivat tulleet ja päässeet työhön kiinni. 

- Täällä on muuten helppo saada morkettia, jos vain on työssä, sillä 
asunto on se, joka takaa morketin, sanoi rouva. Suomalaiset ovat täällä 
hyvin suosittuja ja luotettuja,joten he saavat helposti töitä ja pystyvät 
yleensä tekemään kaikenlaista. Nämä minun vuokralaiset ovat kaikki 
suomalaisia ja tämä Salosen pariskuntakin on asunut tässä jo viisitoista 
vuotta. He tulivat Timmisistä, missä heillä oli talo ja missä olivat pitäneet 
ravintolaa. Nyt he ovat jo eläkkeellä. 

Kun he ehtivät sisään, ensimmäiseksi huomion kiinnitti asunnon tyh
jyys. Asunnossa ei ollut niin ainuttakaan huonekalua ja siivoamattoma
na se näytti kaikkea muuta kuin miellyttävältä. Rouva huomasi vierai
den ihmettelyn ja kiirehti selittämään, että olivatpas vuokralaiset olleet 
huolimattomia, kun eivät olleet siivonneet. He olivat viime viikolla muut
taneet omaan taloon. Rouva sanoi soittavansa siivoojalle, että tulisi heti 
cleenaamaan. 

Vuokrakysymykseen rouvalla oli vastaus heti valmiina. 
-Se entinen vuokraaja maksoi tästä 75 taalaa, mutta te saatte tämän 

seitsemälläkympillä, kun tuotte omat huonekalut. 
He kävivät tarkastamassa huoneet: kaksi makuuhuonetta, keittiö ja 

olohuone. Kun Veli ja Liisa vertasivat huoneistoa senhetkiseen asuin
paikkaansa ja kun tämä oli ensimmäisellä lattialla ja toinen oli kolman
nella ja he maksoivat siitäkin jo kuusikymmentä taalaa, niin he päättivät 
vuokrata asunnon heti seuraavan kuun alussa. Rouva hyväksyi sen eh
doitta. Kun Liisa lupasi vielä puhdistaa asunnon itse, rouva lupasi, että 
ensimmäisen kuun he saisivat asua kuudella kympillä. Sopimus lyötiin 
lukkoon kädenpuristuksella ja Veli maksoi ensimmäisen kuukauden vuok
ran rouvalle käteen, josta rouva kirjoitti kuitin ja lisäsi: 

- Elekee koskaan maksako iliman kuittii, tässä maassa on oltava hy
vin varovainen. Kun nyt on enää yksi viikko ensikuun alkuun, niin voitte 
tuoda huonekalujanne ja alkaa kalustaa, milloin vain haluatte. 

Hän lupasi vielä tuoda omia siivousvälineitään, koska uusilla vuokra
laisilla ei niitä paljoa ollut. 

- Kyllä me ostetaan tarvittavat aineet ja tarvitaanhan me niitä myö
hemminkin useampi päivä,joten kiitos vain tarjouksesta, Liisa sanoi. 
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Viereisessä huoneistossa asuva Salosen rouva sattui paikalle ja kut
sui heidät kaikki iltakahville uuden naapuruussuhteen kunniaksi. Veli ja 
Liisa olivat hyvin kiitollisia uusista naapureista ja heidän poislähtiessään 
heitä tuli käytävässä vastaan sama nuorehko rouva, jonka Liisa oli ta
vannut aikaisemmin kaupassa ja joka oli esittänyt asunnon olevan vuok
rattavana. 

Rouva Leppänen esitti hänet rouva Kemppaiseksi ja sanoi perheen 
asuvan käytävän toisella puolella. 

- Nähdään sitten pian, kun tulemme teille naapureiksi jo ensikuun 
alussa, Liisa toivotti. 

Se tunne, joka valtasi Velinja Liisan, oli aivan kuin kotiintulo ja lisäsi 
lämmöllään varmuuden ja hyvänolon onnea, jota he eivät seitsemän 
kuukauden Kanadassa olonsa aikana vielä olleet kokeneet. Asunnon 
avaimet kilisivät mukavasti taskussa kuin alkusoittona suomalaistenpa
rissa alkavalle elämälle,joka ajan mukana vahvistui tuoden lämpöä kuin 
aamuaurinko keväällä. 

Koska oli jo myöhäinen ilta, Veli ja Liisa kävelivät vain Bathurst Stree
tin ja Bloorin kulmaan, josta jatkoivat raitiovaunulla asuntonsa eteen. 
He menivät vielä lähellä olevaan puistoon kävelemään ja juttelemaan 
eteen tulevista asioista. Lasten pitäisi taas vaihtaa koulua, mikä ei ollut 
heille mieluista. He itsekin opiskelivat englannin kieltä kaksi kertaa vii
kossa, mutta nyt piti sekin koulunkäynti järjestää toisaalle. 

Liisa oli myös ajatellut mennä päivätyöhön. Hän oli puhunut asiasta 
Raijan kanssa, joka oli tiennyt tuttaviensa työnantajan etsivän naishen
kilöä,joka kävisi pari kertaa viikossa siivoamassa. Liisa oli kuullut, että 
työssäkäyvät äidit saisivat viedä lapsensa kouluun aamulla jo kahdek
saksi ja jättää heidät koulun huostaan siksi aikaa, kunnes pääsisivät työstä. 
Se olisikin hyvä ratkaisu. Nuorin tytär kuitenkin pitäisi kuljettaa mukana 
työpaikassa, jos siellä sen suvaitsisivat. 

- Voi,jospa ei vaimon tarvitsisi käydä työssä kodin ulkopuolella, niin 
elämä olisi jotenkin siedettävää. Köyhää aina sorretaan, tuskitteli Liisa, 
kun he Velin kanssa palasivat puistosta asunnolleen. 

Aurinko oli juuri laskemassa ja kellokin näytti jo alun kymmentä, kun 
he nousivat väsyneinä rappuja. Mielessään heillä oli kuitenkin jonkinlai
nen helpotuksen tunne, kun he pääsisivät vähän väljemmille vesille asu
maan. Vielä nukkumaan mennessäänkin he kävivät asiat läpi moneen 



104 

kertaan eikä lastenkaan huoneesta enää kuulunut kuin hiljaista hengi
tystä. 

Aamulla Liisa nousi jo kukonlaulun aikaan ja alkoi valmistaa aamiais
ta. Lapset kyselivät, milloin he muuttaisivat uuteen paikkaan. 

- Vasta viikon kuluttua, sanoi äiti. Ensin meidän pitää mennä sinne 
siivoamaan. Mentäiskö jo tänä päivänä, vai mitä te sanotte? Otettais 
kaikki, mitä meillä on näitä siivousaineita ja jatkettais sitten ensi viikolla 
iltaisin. Sitten voitas ruveta katselemaan huonekalujakin. Ainakin sän
gyt ja pöytä olisi saatava. Kun saatais jostain käytettyjä, niin säästyisi 
rahaa, kun sitä ei ole liiemmälti. 

- Joo, alkoivat lapsetkin innostua. Me saatais leikkiä siellä koulua 
sillä aikaa, kun te siivoatte, sanoi Pirjo. 

- Kyllä tekin voitte meitä auttaa, pyyhitte vaikka pölyjä, jos muuta 
hommaa ei löydy. 

- Kun me ollaan muutettu, niin meidän pitää sitten soittaa sinne Ha
miltoniin, kun ne silloin sanoivat, että pitää tulla heillä käymään. Nyt 
eivät tiedä, missä me asutaan, kun joka kuukauden päästä on muutettu. 
Yritetään,jos saatais oma puhelin sinne Markhan Streetille. Toinen jut
tuon se, kun pääsemme alkuun, niin me tarvitaan auto ja minun on 
käytävä autokoulu sitä ennen. Tämä minun Suomen ajo lupa ei varmaan 
kelpaa täällä Kanadassa ajoon. Minä uskon pärjääväni kielessä jo sen 
verran, vaikka menen englanninkieliseen autokouluun. Enkä usko, että 
täällä onkaan suomalaista autokoulua, Veli esitti. 

- Sinähän oletkin suunnitellut asiat jo pitkälle tulevaisuuteen, ihmette
li Liisa, mutta myönsi asian olevan niin. Tietysti meidän on myöhemmin 
ostettava oma auto ja päästävä joskus lomalle maaseudullekin. 

- Minä uskon, että se auto olisi välttämätön joskus työnkin takia, 
lisäsi Veli. 

- Ja sitten mennään Niagara Fallsille ja Anni-tätin luo Montrealiin, 
innostui Pirjo ja toiset yhtyivät siihen kuorossa. 

- Maija sanoi, että he menevät setänsä huvilalle, joka on kaukana 
järven rannalla, tiesivät lapset sanoa. 

- Huomenna äiti vie teidät uuteen kouluun. Meidän täytyy kysyä 
lähimmän koulun sijainti aivan nyt heti siltä Kemppaisen rouvalta. On
han niilläkin kuulemma kouluikäinen tyttö ja varmasti se tietää lähim
män kansakoulun. Ehkä te voitte mennä hänen mukanaan ja äitikin me-
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Aamulla Veli ja Liisa heräsivät yhtä aikaa auringon kanssa. Pika
aamiaisen jälkeen he toivottivat toisillensa hyvää tuuria ja totesivat, että 
illalla taas näkisivät ja juttelisivat päivän kokemuksista. Veli pääsi raitio
vaunulla viiden minuutin kävelymatkan päähän satamasta ja lauttakin 
löytyi suuremmitta vaikeuksitta, kun sinne oli menossa muitakin eväs
laukut käsissään kulkevia työläisiä. Veli jäi odottamaan sisäänkäynnin 
viereen ja sovittuun aikaan parkkipaikalle ajoi uusi Pontiac. Autosta as
tui ulos tanakka, suu mutrussa kulkeva vaalea mies, joka Velin kohdalle 
tultuaan toivotti suomenkielelläja leveästi nauraen: 

- Terve mieheen! ja esitti itsensä. 
Ensitapaamisenjännitys oli hetkessä lauennut ja miehet olivat kuin 

vanhoja tuttavia. 
- No, mennään lauttaan, se lähteekin justiinsa, Ylo sanoi ja kaivoi 

taskustaan maksun kummallekin, vaikka Velikin oli jo ottanut rahat kou
raansa. 

- Pistä ne kolikot takasin taskuusi, miula on tässä tarpeeksi. 
Lauttamatka kesti vain kymmenen minuuttia, mutta senkin aikana he 

kerkisivät käydä monet asiat läpi. Ylo kertoi, miten hän oli päässyt en
simmäiseen työhönsä farmille ja oli saanut ostetuksi uudet haalarit. En
simmäisenä aamuna farmari oli lähettänyt hänet ajamaan lehmät tar
haanja hän oli juuri menossa niitä hakemaan, kun hän oli nähnyt musta
valkearaitaisen kauniin elukan. Ei hän ollut tuntenut Kanadan eläimiä, 
vaan oli luullut sitä farmarin kotieläimeksi, kun se oli kävellyt talon lä
hettyvillä. Hän oli mennyt otuksen lähelle ja alkanut silittää sitä selästä. 
Sitten olikin tapahtunut jotain odottamatonta: elukka oli nostanut hän
täänsä ja suhauttanut kaameanhajuista nestettä hänen ryntäilleen. Sil
loin Ylo oli ottanut eläintä kaksin käsin taka jaloista ja pyöräyttänyt sitä 
kuin moukarinheittäjä moukaria ja heittänyt sen kauas metsään. Haju 
hänen haalareistaan ei ollut lähtenyt, vaikka hän oli pessyt niitä monin 
eri tavoin. Hänen oli täytynyt luopua niistä ja hän oli haudannut ne maa
han. Siitä lähtien hän oli aina kiertänyt kaukaa nähdessään skunkin. 

Naapuripenkissä istuvat matkustajat kääntyivät katsomaan heitä ja 
varmaan ajattelivat, että he taisivat olla vähän tärähtäneitä. Heistä kah
desta kehkeytyi mitä parhaimmat kaverit ja myöhemmässä elämässä 
he muistivat toisensa aina, kun jompikumpi tarvitsi apua. Hintaa ei sil
loin ajateltu. 
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Kun he pääsivät työmaalle, Ylo halusi nähdä Velin työkalut. Kun hän 
näki sen ainoan työkalun, jonka Veli oli tuonut mukanaan, häneltä pääsi 
remakka nauru. 

- Pistä helevetissä tuo salainen ase heti piiloon, tuohan on entisen 
rajasuutarin vasara. Älä vaan näytä sitä nuille jukuille, joksi Ylo kutsui 
kahta jugoslaavilaista apulaista, jotka istuivat erillään ja ryyppivät kahvi
aan aamupäivän kahvitauolla. Minä ostan sinulle kunnolliset työkalut. 
Maksa sitten, kun out suanu ensimmäisen tilin. Minä tuon ne huomenaa
mulla, jatkoi Ylo ja komensi jatkamaan töitä. 

Silta oli puuparruista rakennettava ja arkut olivat jo valmiina pienen 
salmen poikki. Ylo passasi mittausvaa'an toiselle rannalle,josta tarvit
taessa tarkistettiin sillan vaakoitus. Työ ei ollut raskasta, vain parrujen 
asettelua ja niiden liittämistä pulteilla. Veli ei ollut ennen nähnyt moista 
vaakaa ja kerran huolimattomasti ohikulkeissaan oli tyrkännyt sen nu
rin, jolloin Ylo oli toiselta rannalta karjaissut: 

- Veli perkele, elä kaada sitä vaakaa! 
Mutta se oli jo myöhäistä, koska vaaka oli jo maassa nurin, mutta itse 

koje säilyi ehjänä. Senjälkeen se oli Velinhellästikäsiteltävä. 
Viikon päästä työt olivat edistyneet jo niin pitkälle, että alettiin nostaa 

pilareita ja niiden päälle kaariasetelmia. Jonkun piti käydä kiinnittämäs
sä kaaret pulteilla. Ylo oli laittanut Velin ja yhden jukuista niitä kiinnittä
mään. Heidän piti liikkua korkealla; vedenpintaan oli ainakin kymmenen 
metrin pudotus, mikä pani aran miehen pelkäämään. Veli laahasi itse
ään käsin eteenpäin kaaren päällä istuen, koska ei uskaltanut nousta 
seisomaan peläten putoamista. Pultit tulivat kiinnitettyä. Juku toisella 
puolen siltaa teki samoin mutta todistaen urheuttaan hän nousi seiso
maan parrulle,joka oli vain noin kymmenen tuumaa leveä ja alkoi kiinni
tellä omia pulttejaan. Alakannella oli vain jokunen lankku, joita käytettiin 
sillalla kulkemiseen. Salmen vesi lainehti alapuolella eikä tikapuita voitu 
käyttää. 

Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Kuului vain karmea huuto ja ju
kua ei enää näkynyt parrulla. Mätkähdys ja molskahdus ilmoitti, että 
hän oli tehnyt pakkolaskun. Hän oli pudotessaan iskeytynyt ensin ala
puolella oleviin lankkuihin ja jatkanut putoamistaan veteen, jossa näkyi 
enää vain vesirenkaat, kun hän oli vajonnut veden alle. Samassa Ylo oli 
jo irrottamassa venettä, joka oli onneksi samalla puolella ja karjaisi toi-
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selle jukulle, joka harppoikin ennätysvauhtia paikalle, ja he meloivat minkä 
ehtivät putoamispaikalle. 

- Pysy sinä siellä ylhäällä eläkä vain ala kävelemään! Jatka omaa 
hommaasi, Ylo huusi Velille ja alkoi haeskella alas pudonnutta miestä. 

Rannalle oli kerääntynyt väkeä, kun he olivat kuulleet karjumista ja 
kohta etsijöitä oli jo useammassa veneessä. Kun pudonnut ei alkanut 
nousta pintaan, joku lähti ilmoittamaan asiasta saaren lääkärille ja sitä 
mukaa asiasta ilmoitettiin myös kaupunkiin,josta tunnin kuluttua saapui 
veneellä hätäapua. 

Vesi sillan kohdalla oli useampia metrejä syvä, joten pudonneen löy
täminen tuotti vaikeuksia, mutta etsintää jatkettiin, kunnes ammattimie
het ehtivät paikalle. Niihin aikoihin varotoimenpiteet eivät vielä olleet 
kovin vaativia eikä minkäänlaisia pelastusvöitä vaadittu. Ylo oli varoit
tanut ylösmeneviä nousemasta seisomaan ja tähdentänyt heille turvalli
suuden tärkeyttä. Jugoslaavilainen oli tahallaan uhmannut annettuja oh
jeita haluten näyttää urheuttaan ja oli näin aiheuttanut itselleen kohta
lokkaan vahingon. Lopulta mies saatiin ylös ja hän näytti elottomalta 
oltuaan toista tuntia veden alla, mutta koko ajan, kun häntä kannettiin 
paareilla veneeseen, hänelle annettiin tekohengitystä. 

Huolimatta tapahtuneesta työn piti jatkua ja niinpä Veli kiinnitti tarvit
tavat pultit ja alkoi pikkuhiljaa laskeutua takaperin katseltuaan ensin al
haalla tapahtuvaa etsintää. Kun hän viimein pääsi sillalle, hänen piti kes
kittyä hetki, ennen kuin pystyi jatkamaan matkaa rannalle. Poliisi teki 
raporttia ja tutki alueen, jossa tapaturma oli sattunut. 

Kun kaikki tarvittavat tutkimukset oli tehty ja työkavereita oli kuulus
teltu, Ylon todistettiin toimineen sääntöjenmukaisesti ja töitä voitiin jat
kaa. Lanssi syötiin vakavan hiljaisuuden vallitessa ja Ylon tuimaltanäyt
tävä katse kertoi paljon, mutta silloin ei sopinut ruveta häntä millään 
tavalla ahdistamaan, vaan ruokatunnin loputtua miehet menivät mitään 
sanomatta jatkamaan aloitettuja töitä. 

Seuraavana aamuna Ylolla oli miehilleen huonoja uutisia. Onnetto
muuden uhri oli jättänyt tämän maailman edellisenä iltana. Mies oli me
nehtynyt päähänsä saamaan ruhjevammaan, jonka hän oli saanut lyö
dessään itsensä nähtävästi vedenalaiseen puuhun tai kiveen. 

Seuraavana aamuna tuli työmaalle tuli kaksi uutta miestä, carpente
ria. Sillankaaret tukineen olivat jo valmiit, ainoastaan lankut oli naulatta-
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va sillan käyttötasolle. "Suosi suomalaista" oli yleisenä teemana kautta 
Kanadan ja suomalaiset olivat suosittuja erikoisesti rakennusalalla. Uu
det kirvesmiehet olivatkin suomalaisia. Eikka Pesonen, jo puolessa välin 
viittäkymmentä oli leuhkanlainen ammatistaan ja mainosti olleensa sota
aikana palvelemassa Mannerheimin lempiosastossa. Koska Ylo mie
luummin kutsui kavereitaan lempinimillä, hän alkoi kutsua Eikkaa Rat
sumestariksi eikä Eikka siitä pahaa tykännyt. Kun hänestä oli tehty 
Ratsumestari, niin Veli, joka oli ollut aseseppänä ennen Kanadaan tulo
aan, sai Tykkimestarin arvon. 

Nyt sai koko suomalainen työporukka erilaisilla arvonimillä varuste
tun klubin eikä Ylokään säästynyt nimitykseltä, vaan kavereiden kesken 
häntä alettiin kutsua förmyntäriksi. Hymy läikähti jokaisen nimitetyn naa
massa, milloin kuuli itseään puhuteltavan. 

Tuli se siltakin valmiiksi ja Ylon puheiden mukaan he ottaisivat lisää 
suomalaisia ammattimiehiä, koska firma oli saanut monia siltarakennus
töitä uuden valtatien ylittäviin liitoskohtiin. Metropolitan Toronton ja sen 
ulkopuolella liitoksia oli useita kymmeniä ja ne kaikki piti saada valmiiksi 
vuoden loppuun mennessä. 

Kaikki siltamuotit piti valmistaa firman tehtaalla, joka oli Toronton 
esikaupunkialueella. Sieltä ne kuljetettiin asianomaisille paikoille,joissa 
kussakin oli kolmimiehinen ryhmä yhdistämässä niitä ja valamassa ne 
omille paikoilleen. Kun alkuun kaikki uudet miehet aloittivat muottityös
sä, se käsitti ison porukan. Siinä oli neljä suomalaista rakennusmestaria, 
Ylo piällysmiehenä, sekä puolentusinaa tavallista kirvesmiehenalkua, niin 
kuin Velikin oli. Alkuun Ylo piti oman entisen ryhmän, mutta kun muot
teja rupesi valmistumaan tarpeeksi, niin kukin rakennusmestari sai omat 
miehensä ja meni omalle sillalleen. 

Kun melkein koko porukka oli jakautunut omille työmailleen, Ylo il
moitti, että Ratsumestarija Tykkimestari jäisivät hänen komentoonsa ja 
hän sanoi sen aivan kuin he olisivat olleet armeijassa. 

- Uudet miehet, rakennusmestari Frank Raippanenja Pauli Loimu! 
Rank saapi ruveta paloittelemaan muotin faneeria ja Pauli auttaa sen 
kun kerkiää. Myö ruvetaan niitä liimaamaan ja naulaamaan. Minä alan 
piirtää niitä sahausvalmiiksi. Mitäs se Ratsumestari siihen sanoo? 

- Miteepä miula on sitä vastaan, tuumi Ratsumestari. Kunhan niitä 
muotin kappaleita alakas näkyy, niin kyllähän myö naulattais. 
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Jo keväällä Veli oli suunnitellut käyvänä autokoulun. Hänellä oli ollut 
ajokortti jo Suomessa,joten kortin saaminen oli helppoa. Nyt, kun ajo
kortti oli taskussa, se alkoi kutittaa. Hänen piti ruveta katselemaan sopi
vaa autonromua, uuttahan ei ollut varaa edes ajatella. Kesäaikana olisi 
ollut mukava päästä joskus katselemaan lomapaikkoja ja suomalainen 
kesänviettopaikka Udorassa olisi saavuttamattomissa ilman kaaraa. Ero
sille oli jäänyt muutamia satasia jo säästöönkin Suomesta tuotujen taa
lojen lisäksi. 

Kun ne kadonneet vastaanottajat olivat käyneet Erosilla kylässä va
pun aikoihin, niin he olivat tyrkyttäneet Velille heidän vanhaa Henry 
J:tään. Se edellisen syksyllinen vastaanottoasia oli kuitenkin jäänyt ikään 
kuin kannoksi kaskeen, ja Eroset olivat kuin periaatteessa olleet houku
tusta vastaan. 

- Kuulkaas, oli se kaveri alkanut tyrkytystään. Saatte hyvän ja kalliin 
auton halvalla. Se on Henry Fordin erikoispainos. Nimikin tarkoittaa 
Henry Fordin nuorempaa poikaa. Saatte sen neljälläsadalla ja me hom
maamme siihen tarvittavat paperit. 

- Meillä ei kyllä ole autoasioissa paljonkaan asiantuntemusta, vaikka 
olihan meillä Suomessa Citroen Berline velipojan kanssa porukassa, mutta 
vanhasta saa liian paljon harmia. Saa korjata aina ja lakkaamatta. Minä 
uskon, että se kauppa pitää siirtää vähän myöhemmäksi ja katsella useim
piakin eri malleja. Rahaa on nyt vähän, on parempi odottaa ainakin kuu
kausi, Veli toppuutteli. 

Asia oli jäänyt silleen vähäksi aikaa, mutta kun kaikki muut vanhat 
autot tuntuivat olevan vieläkin kalliimpia, Veli ja Liisa olivat pitäneet 
pienen palaverin. Liisan mielestä heidän olisi saatava auto, jotta he pää
sisivät käymään kylässä. 

- Jospa se Nissinen kuitenkin myisi sen vähän halvemmalla. Soite
taan heille heti, Liisa pyysi. 

-No,jos sinä niin haluat päästä rahoistasi, niin senkun soitetaan, Veli 
myöntyi. 

Ja he soittivat. Nissiset lupasivat pudottaa hinnasta viisikymppiä ja 
ajaa auton heti seuraavana lauantaina Torontoon ja hommata omistus
luvan. Niin Erosista tuli auton omistajia. Kun Ylo sai tietää asiasta, Velin 
uusi homma löytyi ulkona Torontosta sillan rakentajana. Kun Veli oli 
menossa ensimmäistä päivää uudelle työmaalleen, auto rupesi kuitenkin 
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ryppyilemäänja erään kylän kohdalla se pysähtyi kokonaan. Auto piti 
jättää kylän korjaamoon ja loppumatka piti kävellä. Velin tarkoitus oli 
ollut palata kotiin joka ilta, mutta nyt hänen oli pakko hakea toinen kort
teeri. Työkaverit palasivat kaupunkiin ja illalla työnjohtaja vei Velin val
tatien varressa olevaan kylään, josta Veli sai yökortteerin. Talon rouva 
tarjosi aamiaisen ja illallisen, sekä laittoi eväät puolipäivälliseksi maksua 
vastaan. Veli sai myös soittaa naapurilleen ja ilmoittaa, että hän palaisi 
kotiin vasta, kun auto olisi korjattu. 

Parin viikon perästä siltarunko tuli valmiiksi ja miesten piti palata ta
kaisin verstaalle,jossa Ylo piti tietenkin tulosaarnan. 

- No, joko se työ tuli tehtyä, Tykkimestari? Nyt on meillä kaikki suo
malaisten komennossa,johtavina rakennusmestareitakin on peräti neljä 
suomalaista. Näinköhän sinne Suomeen jäi yhtään kunnollista pomoo, 
kun kaikki ovat tänne tulleet. Siehän muistat Paulin, joka oli Frankin 
apulaisena tässä verstaassa. Nyt on sekin pois, kun se sahasi kaksi 
sormeensa tuossa pöytäsahassa. Sahasivat noita siltamuottien fanee
reita, kun se halusi ite ohjailla ja Frank anto sen tehä. Yhtäkkiä kuului 
pino perkeleitä, kun Pauli nosti kätensä ylös ja hyppäs sivuun. Kaks 
sormee poikki ja verta tuli kuin härän kurkusta. Frank meni toisen ra
kennusmestarin kanssa pistämään pystyyn elementtirunkoo uudelle kou
lulle ja mie pahoin pelekeen, että sinä jouvut heijän porukkaan ens vii
kolla, kun ovat suaneet ne betonipylyväät ja palakit, kun sinulla on se 
Henry J. Milloin sinä muutat sen Leppäsen eukon taloon? 

- Nythän se oli aikomus muuttaa tämän viikon lopulla. Eihän ole pal
joa, mitä muuttaa. Pitää ostaa koko kalusto, kun se entinen vuokraaja 
vei omansa mennessään. 

- Kuka se siinä ennen asu? kysyi Ylo. 
- Kyllä se oli suomalainen, mutta se sai työn Sudburystä ja on jo 

muuttanut pois. 
- Ei se omistaja ainakaan juutalainen ole, Ylo tuumasi. 
- No ei se ole. Eukko tuntu mukavalta, kun käytiin sitä huoneistoa 

katsomassa. Nyt on kesäkuun alku, kun muutamme, vaikka se Leppä
nen olisi antanut muuttaa jo viikkoa ennen. 

- Katoha, kun tuo aikarauta kiirehtii. Eväät on syöty. Aletaanpa taas 
jatkaa näitä rahahommii, sanoi Ylo ja rupesi Velin kanssa sahaamaan 
siltamuotin kuoria. 
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- Tämähän käy meiltä kuin tanssi, Ylo naurahti ja alkoi laulella "Kyl
lä tukkijulli tunnetaan". 

Kaksi suomalaista rakennusmestaria oli toisella puolella verstasta val
mistelemassa elementtipilarien ja palkkien muotti osia ja niiden valmis
tuttua he menisivät omalle koulurakennukselleen niitä pystyttämään. He 
olivat aikaisemmin tulleet Rupposen Frankki ja Klaanin Urho, koulun 
käyneitä rakennusmestareita. Sillä kertaa verstas oli näiden kahden ryh
män käytössä, sillä toiset olivat vielä ulkona kaupungista. 

Veli tiesi, että siltatyöt eivät kestäisi syksyä kauempaa, joten hänen 
täytyi alkaa ajatella toista mahdollista työtä. Kihlangin Paavo perhei
neen tapasi käydä usein viikonloppuisin ja perheet ajattelivat mennä 
yhdessä juhannusjuhlille suomalaisten omistamalle maatilalle,josta oli 
vuosia sitten tullut kaikkien Toronton ja sen ympäristössä asuvien suo
malaisten juhlien pitopaikka. 

Tietysti miesten piti käydä pitkäripaisessa, kun se aika lähestyi. He 
päättivät mennä Paavon kaaralla, koska hänellä oli suuri Pontiac, johon 
he kaikki mukavasti mahtuivat. Paavolla oli neljän hengen perhe ja Ve
lillä viiden - Pontiaciin mahtui yhdeksän henkeä, kun taas Henry J:hin 
olisi sopinut vain puolet siitä. 

Udorassa, joka on 60 kilometriä Torontosta, oli entinen 200 eekkerin 
farmi. Sen navetan yläkertaan oli järjestetty tanssisalija alakerrassa oli 
ruokala,jossa oli hyvä valikoima suomalaisia ruokia, mm. karjalanpiira
koita, karjalanpaistia, pullaa ja kahvia. Omat eväät, ne pitkäripaisen pi
ristävät juomat, piti kuitenkin nauttia luonnon helmassa, siellä, missä kukin 
löysi parhaimman suojan. 

Paikan läpi virtasi pieni joki, jossa oli mukava pulikoida. Varsinkin 
lapset halusivat mennä siitä nauttimaan ja olipa se aikuisillekin hyvä 
virvoituspaikka saunan kuumien löylyjen päälle. Sattui niinkin, että kun 
saunaan tuli useampia yhtä aikaa, tultiin tutuiksi uusien ystävien kanssa 
ja siellä tapasivat myös jo aikaisemmin Suomessa tutut kaverit. Silloin 
piti sen kunniaksi ottaa pienet sievät, jotta jutut ja entisen Suomen muis
tot tulisi läpikäytyä oikeassa järjestyksessä. 

Juhlat alkoivat monella eri tavalla. Tavallisesti heitettiin nuolta ja tie
tysti huulta, hevosen kenkää ja juostiin säkkikilpaa. Välillä käytiin katso
massa, joko pullon pohja näkyi. Lapsille oli järjestetty monenlaisia pele
jä, ruutuhyppykilpailuja, kilpajuoksua ja uintikilpailuja. 
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Illalla, kun aurinko alkoi laskea, oli aika ruveta ajattelemaan tanssi
mista. Soittaja oli omasta takaa ja sali alkoi täyttyä nopeasti, kun soitto 
alkoi kuulua metsäisessä ympäristössä, jonne nuoret olivat menneet 
kuhertelemaan. Jos sattui menemään ulos kevennykselle, niin oli tar
kasti katsottava, ettei kompastunut pimeässä nuoreen pariin, joka kie
murteli maassa lemmenhuumassa. Eipä tarvinnut olla kovinkaan tarkka 
kuulo, kun kuuli voihk:aisuja: "oi", "aah" ja "Elä viitti, Osku",jotka vai
mentuivat huokaisuun ja lopulta hiljenivät kokonaan. Loppuajalla näkyi 
monia väsyneitä ja nuhruisia nuoria, jotka olivat pusikossa meuhanneet 
ja nyt ikionnellisina nojailivat toisiinsa tanssin tahdissa. 

Paavo ja Veli olivat ottaneet teltan mukaan ja pystyttivät sen pellon 
reunaan,jossa lapset leikkivät mukaan ottamillaan nukeilla. Heillä tun
tuikin olevan teeskentelemätöntä hauskaa keskenään. Äidit kävivät heitä 
katsomassa ja laittoivat nukkumaan, kun leikit olivat väsyttäneet. 

Tanssit tanssittiin loppuun asti ja viimeinen valssi päättijuhlat,jonka 
jälkeen kukin lähti takaisin kotiin. Muutamat perheet, kuten Paavon ja 
Velin, viettivät seuraavankin päivän Udorassa uiden ja saunoen, jonka 
jälkeen heidänkin piti lähteä paluumatkalle. 

- Ei lähdetä vielä! pyysivät lapset kuorossa. Meillä on vielä monta 
leikkiä leikkimättä. Ollaan vielä vähän aikaa. 

- Kyllä meidän nyt täytyy lähteä. Isän ja Paavo-setän pitää mennä 
työhön. Voitte jatkaa leikkimistä kotona ja me on Raija-tädin kanssa 
sovittu, että mennään heille ensi viikonloppuna. 

- No sitten mennään kotiin. Meillä oli niin hauskaa, kun tuon teltan 
taakse kaatu kaksi ihmistä. Siinä ne ähisivät ja koettivat päästä ylös, 
mitä ne lie tehneet. Ne kai kaatuvat johonkin oksaan. Se nainen kai oli 
satuttanut ihtensä, kun kuultiin sen itkevän ja mies koetti sitä lohdutella. 

Illalla Paavo oli kertonut, että hänellä ei ollut enää töitä. Hän pyysi 
Veliä kysymään,jos Ylo ottaisi hänetkin työhön. 

Maanantaiaamuna Veli kysyi asiaa Ylolta, joka meni toimistosta sitä 
paasiltaan utelemaan. Vastaus oli kielteinen, koska firman pitäisi kuu
lemma kohta laittaa entisiäkin kävelemään. Se oli huono uutinen sanot
tavaksi hyvälle kaverille, mutta sen jo saattoi arvatakin, sillä syksyn luon
ne työasioissa oli ollut aina sama. 

Kun Paavon perhe tuli seuraavana lauantaina kylään, niin työasiaa 
alettiin pohtia oikein vakavasti. Kohta tulisi sekin aika, että Velikinjou-
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tuisi samaan jamaan. Nyt hän kuitenkin oli vielä päässyt sille koulura
kennukselle Frankinja Urhon kanssa pystyttämään betonielementtejä, 
mutta sen työn kesto olisi vain pari kuukautta. 

Veli kuuli Toronton mieskuoronjäsenen kautta vastaperustetusta fir
masta,joka valmisti ja myi alumiiniovia ja -ikkunoita. Firma etsi aliura
koitsijoita, jotka kiertäisivät niitä asentamassa ympäri Ontario ta. Ikku
nat ja ovet valmistettaisiin tehtaassa asiakkaan mittojen mukaan ja ali
urakoitsijat asentaisivat ne paikoilleen. Tietysti matkat olisivat pitkät, 
useita päiviä kerrallaan, kunnes koko kuorma olisi asennettu. 

Tämä homma kuulosti houkuttelevalta ja kannattavalta, mutta nyt tuli 
ongelma vastaan: pitäisi hankkia sopiva kuorma-auto,jolla tavaroita voisi 
kuljettaa ja se vaatisi taas rahaa. Mitäs nyt tehtäisiin? Jospa jompikumpi 
antaisi autonsa käsirahaksi? Paavolla oli melkein uusi Pontiac, jota hän 
ei halunnut uhrata eikä hänellä ollut rahaakaan, mitä sijoittaa. Velillä oli 
taas vanha Henry J, joka oli vain muutaman satasen arvoinen. Olisiko
han se tarpeeksi suuri sijoitus? He päätivät yrittää ja vaimotkin olivat 
asiasta samaa mieltä. 

- Ettehän työ paljon muualtakaan työtä löydä, jos ette yritä jotain 
urakkatyötä vaikka Toronton ulkopuoleltakin, alkoivat vaimot jutella. 

Se innosti poikia niin, että jo seuraavana päivänä asiaa ruvettiin suun
nittelemaan. 

- Kuulehan Veli, jos sinä annat autosi käsirahaksi, niin minä kyllä 
koetan joka tilistäni maksaa sinulle puolet siitä,jos se sinulle sopii, Paa
vo ehdotti. 

- Tottahan se käypi. Onhan minulla auto siinä kuormurissa. Eihän se 
niin suuri ole, ettei sillä voisi ajaa huviajojakin, selitti Veli. Eikä siitä bis
neksestä tulisi mitään ilman kunnon kaveria. 

Veli ja Paavo menivät Chevrolet Motorsiin Golden Millille ja jo kohta 
heitä oli vastassa innokas myyntimies. He aloittivat neuvottelun, joka 
johti kaupantekoon. Henry J hyväksyttiin käsirahaksi ja loppusumma 
sovittiin maksettavaksi vähitellen kuukausittain. Auto piti rekisteröideä 
Velille, joka oli erien maksajana. Näin miehet olivat saaneet alkuun oman 
busineksen ja he voivat hakea autonsa seuraavana arkipäivänä. 

Seuraavaksi Velin oli määrä irtisanoutua Toronto Cast Stone-firmas
ta, mutta se kävi helpommin kuin hän oli osannut odottaa. Firmassa oli 
jo suunniteltu työmiesten vähentämistä ja Ylo tiesi kertoa, että jo kuu-
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kauden päästä Velikin olisi ollut poispantavienjoukossa, koska sillat ja 
koulurakennuskin tulisivat valmiiksi niihin aikoihin. Vain Ylo, pari raken
nusmestaria sekä Ratsumestari saisivat jäädä, koska olivat ammattimiehiä 
alallaan. 

Pian Veli ja Paavo olivat matkalla läntiseen Ontarioon kuorma täyn
nä alumiiniovia ja -ikkunoita. Heillä oli kymmenkunta asiakasta, jotka 
olivat enimmäkseen maalaiskunnista. Farmarit halusivat uusia alkuperäi
siä puuikkunoitaan jo ennen sotia rakennetuissa taloissaan ja alumiiniovi 
oli kätevä, koska siinä oli alumiinilangasta tehty hyttysverkko, joka piti 
ötökät ulkona ja raitis ulkoilma pääsi silti virtaamaan sisään. Se oli hyvin 
tärkeää kesän aikana. 

Miesten piti ajaa pari tuntia ennen kuin olivat ensimmäisessä paikas
saan lähellä Londonia. Hollannista tullut farmari oli hyvin kiinnostunut 
näkemään, kuinka ne myyntimiesten kovasti mainostamat ikkunat ja ovet 
toimivat. Koko ajan hän oli vierellä kyttäämässä, että Veli ja Paavo 
eivät varmasti pääsisi fuskaamaan, vaikka se ei heidän tapanaan ollut
kaan. He olivat pistäneet likoon kaiken, minkä olivat omistaneet ja ai
koivat pysyä firmassa yhtä kauan kuin toisetkin. 

Kun he saivat työn valmiiksi, farmari oli niin reiluna päällä, että tarjosi 
lounaan - kananmunia ja becentä - mikä maistuikin, eikä poikien tar
vinnut heti mennä kuppilaan tärväämään vähiä rahojaan. Sitten he jat
koivat seuraavaan osoitteeseen,joka oli parin tunnin ajomatkan päässä. 
Kolmannen asiakkaan jälkeen he joutuivat ajamaan jo pimeässä. Oli 
lokakuun loppupuolta, mutta lunta ei vielä ollut satanut. Pimeä tuli kui
tenkin jo iltakuudeltaja työpäivää piti jatkaa aina tarpeen mukaan, että 
sai aloitetun työn valmiiksi ennen iltamyöhää. Monessa syrjäpaikassa ei 
ollut käytettävänä edes sähkövaloja, kun asujat olivat köyhempää vä
keä. 

- Kyllähän on Kanadassakin köyhää paikka paikoin, alkoi Veli jutella, 
kun he olivat saaneet erään mökin ikkunat ja oven kuntoon. 

Mökissä ei ollut edes puukynnystä tai lattiaa, vain sahanlastuja lattial
la. Velinja Paavon piti ensin käydä ostamassa lähimmästä puutavara
liikkeestä tarvittavat laudat ennen kuin he pääsivät asentamaan raamia 
ja ovea. 

- Niin on, jatkoi Paavo. Kyllä sillä myyntimiehellä on ollut hermoja 
mennä tämmöseen mökkiin myymään kalliita ikkunoita ja ovia, vaikka 
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ne olivatkin tarpeen, mutta varmasti ovat puhuneet ne ympäri päästään. 
Millä nekin maksaa, kun ei ole ollut rahaa vanhojakaan kunnostaa. 

- Luulis niiden kakaroiden varpaitten paleltuvan talvella. Neljä pientä 
kakaraa ja eukolla maha pystyssä. Puuhella ja kaivo ulkona niin kuin 
rajaseudulla Suomessa. Ei meilläkään aina talvella ollut tarpeeksi rahaa 
voihin ja leipään, mutta oli kumminkin lämmin kämppä ja lattia mökissä. 
Meitä oli kyllä paljon enemmän kuin äskeisessä mökissä. 

- Kuinkas monta lasta teidän perheessä oli? Paavo kysyi. 
- Olihan niitä isällä ja äitillä enemmän kuin tarpeeksi. 
- No sano pois, uteli Paavo. 
- Olihan niitä yhtä vaille tusina ja minä neljäntenä syömässä niitä 

vähiä ruokia, vastasi Veli. 
Oli jo pilkkopimeä, kun he saapuivat seuraavan asiakkaan farmille. 

He olivat ajatelleet pystyttää telttansa sopivaan paikkaan talon lähelle. 
Matkalla he olivat käyneet syömässä pienessä kaupungissa, kuten suu
rempia kyliä Kanadassa nimitettiin, ja sillä välin oli ehtinyt tulla täysin 
pimeä. He pysäyttivät autonsa sopivan pellon laitaan ja sen kummem
min seutua tarkistamatta kiipesivät aidan yli ja pystyttivät teltan ja meni
vät makuupussit kainalossaan sisään. Kun he kävivät makuulle, maa 
tuntui jollakin lailla muhkuraiselta, mutta koska he olivat jo niin väsynei
tä, uni maistui siitä huolimatta. 

Aamulla Veli heräsi siihen, että teltan ulkopuolella joku pukki kyl
keen. Lopulta koko teltta romahti kasaan ja hän ryömi katsomaan, mikä 
teltan kaatoi. Paavokin oli herännyt ja ähkäisi unen koppurassa: 

- Mikä helevetti se ulkona kurnittelee? Vilkastaanpa ulos, vaikka olis 
mustakarhu,joka etsii itselleen aamiaista. 

Samalla Paavo vilkaisi kelloaan ranteesta ja huomasi, että kello oli 
kuusi ja oli jo ylösnousun aika. Hän aukaisi ovikankaanja säikähti, kun 
muutaman kyynärän päässä tolj otti sarvipää sonni. Sekin säikähti, hyp
päsi loikan sivulle ja jäi siihen tuijottamaan kuin sanoen, että miehet 
olivat tulleet väärälle laitumelle. 

- Täällähän on kokonainen lauma lehmiä ja härkiä, ollaan lehmätar
hassa ja paskaa on joka puolella. Noustaan nyt ja helevetin äkkiä, en
nenkuin isäntä ehtii meidät ajamaan pois. 

He löivät teltan kasaan ja menivät autolle ja ajoivat lähellä olevaan 
kuppilaan, koska oli vielä liian aikaista mennä talonväkeä herättämään. 
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Aamiaisen jälkeen he aloittivat asennustyön. Isäntä ruokki lehmät ja 
hän ne lypsikin. Emäntä laitteli papiljotteja tukkaansa ja katseli televisi
ota koko aamupäivän. Siinä tv:täkatsoessaanhän söijotainjakun isän
tä sitten palasi navetalta, hän laittoi ikkunanasentajillekin lounaan, ettei 
heidän tarvinnut nytkään tarttua omiin eväisiin. Se piti vatsat äänettömi
nä iltaan asti. Urakka oli suuri ja vei koko päivän, parikymmentä alumii
ni-ikkunaa ja puolentusinaa alumiiniovea. 

Koska seuraava asiakas oli vain vajaan tunnin ajomatkan päässä, 
pojat päättivät jäädä yöksi, kun isäntä tarjosi nukkumapaikankin. Talo 
oli kolmikerroksinen vanha tiilitalo,joskus edellisellä vuosisadalla raken
nettu. Isännän kanssa jutellessa selvisi, että hänen isoisänsä oli sen ra
kentanut englantilaiseen malliin, mikä tarkoitti sitä, että vain ensimmäi
sessä kerroksessa oli lämmitysuuni, joka toimi öljyllä. Lämpö nousi it
sestään yläkertaan,jossa makuuhuoneet olivat. Englantilaiset kutsuivat 
sitä keskuslämmitykseksi. Kun seisoi uunin edessä takaperin sen läm
mitessä, niin se toimi keskuslämmittäjänä. Se oli sellaista englantilaista 
huumoria. Suomeksi se kai tarkoitti semmoista puujalkahuumoria,jota 
eivät kaikki tahtoneet ymmärtää. 

Ilta kuluikin mukavasti ja venyi puoleen yöhön. Aamulla Veli ja Paa
vo heräsivät kukonlauluun. Isäntä oli keittänyt jo aamukahvin, tai oi
keammin veden, johon sekoitettiin Neskahvia ja syötiin comista tehtyjä 
tyynyjä ja kananmunia. Isäntä ei tahtonut niistä maksua. Emäntä ei koko 
aikana juuri montaakaan sanaa lausunut, rullasi vaan ja purki hiuksiaan 
sekä tuijotti televisioon. Syömässä se kävi, kun isäntä kutsui. Nainen ei 
varmaan ollut navetan oveakaan avannut naimisissa ollessaan. Hän oli 
niitä Kanadan naisia, jotka eivät puuttuneet talouden hoitoon enempää 
kuin lastenkaan. Kun lapset tulivat koulusta, he menivät suoraan jää
kaapille ja huolsivat itsensä. Äiti oli siinä vain sivusta katsojana, Veli 
ihmetteli. 

Seuraavat asiakkaat, joita oli vielä neljä, tulivat hoidetuiksi seuraavan 
kahden päivän aikana ja saman päivän iltana kaverukset ajoivat kotiin ja 
voi sitä riemua, kun lapset tapasivat isänsä viikon jälkeen. 

Maanantaina Veli ja Paavo menivät firman toimistoon ja laskuttivat 
tehdyt työt, saivat uuden lastin ja kävivät pankissa muuttamassa shekin 
rahaksi. He suorittivat kristillisen rahan jaon ja kummankin osuus oli huo
mattavasti suurempi kuin tuntitöissä, vaikka auton kustannukset olivat-
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kinjo pois laskettu. Ainoa harmi oli, kun heidän täytyi jättää perheensä 
kokonaan vaimojensa huoltoon eivätkä nämä tietäneet, missä kolkassa 
Ontariota miehet kulloinkin olivat. Puhelinta heillä ei vielä ollut, mutta 
ajatuksena oli sekin hankkia heti puoleen. 

Monenlaisia asiakkaita miehet ehtivät huoltaa ennen kuin lumisade 
täytti tiet. Kun farmirakennukset olivat valtatiestä usein monen sadan 
metrin päässä ja sinne johti vain hevosella ajettu kapea tie, niin ikkunoita 
ei voinut viedä taloon autolla, vaan ne piti kantaa sinne niin kuin kaikki 
muutkin tarvittavat työkalut ja kittiämpärit. Kun alkoi olla pakkasta pa
rikohnekymmentä astetta, oli pakko pitää käsineitä, mikä hankaloitti työn
tekoa melkoisesti. 

-Olispa nyt vaikka minkälaista sisätyötä niin kauan, kun näitä pirul
lisia pakkasia riittää, alkoi Paavo harmitella. Näpit meinaa paleltua. 

- Niin ja tuo kittikin on kuin mitäkin nahkaa, kun se on melkein jääs
sä. Pitäs olla aina talon sisällä, mutta menepäs aina sieltä hakemaan, 
kun pitäs ensin puhdistaa kengät ja sitten viedä se tiinu eteiseen, jossa 
voi täyttää tämä kittipyssitja taas takaisin sisälle taloon. Menee paljon 
aikaa sitä käydä täyttämässä. Miksi ne ei laita pahvista sellaista tuubia, 
jossa onjo kitti sisällä, niin ei tarvitse tuhria käsiään joka kerta sitä täyt
täessä, tuhisi Veli kiukuissaan. 

- Niin,jajos tädillä olisi munat, se olis setä,jatkoi Paavo ja puhalteli 
näppejään. Ei se ole köyhän elämä mitään ruusuilla tanssimista. Niitä 
isien pahoja tekoja nyt mekin tässä ollaan kärsimässä. 

- Tosiaankin. Jospa isä olisi vetänyt senkin massan käteensä, niin 
eipä mekään oltas tässä palelemassa. Mutta eipäs surra. Antaa hevo
sen surra, sillä on iso pää, sanovat ne, jotka sen tietää. 

- Tässä on nyt siihen ikkuna, minä olen sen sen puhistanu ja kittikin 
on pantu. Pistä se siihen reikään heti, muuten se ehtii jäätyä, sanoi Veli 
Paavolle,joka oli jo tikkailla vahniina sitä kiinnittämään. 

Kovia pakkaspäiviä oli monia, mutta kun työ sattui auringonpuolelle 
taloa, niin Velin teki mieli hyräillä. Aurinko lämmitti poskea ja hattukin 
piti oikein siirtää toiselle korvalle. Maaliskuun lopulla oli vielä lunta niin 
paljon, että lumiauranjäljiltä ei maantieltä näkynyt ihmisten ilmoille kuin 
tienristeyksissä. Vallia oli hyvän kaksi metriä. 

Mutta talven jälkeen tulee aina kevät ja kesä. Lumi alkoi sulaa ja pian 
Veli ja Paavo pääsivät taas talojen pihoihin autolla ja työ kävi paremmin. 
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Joskus sattui, että myyntimiehet olivat myyneet tavarat puolipakolla ja 
kun asiakkaat olivat sitä jälkeenpäin uudelleen tuumineet, niin olivatkin 
päättäneet, etteivät otakaan niitä. Tavarat oli kumminkin jo valmistettu 
tehtaassa ja aliurakoitsija toi ne paikan päälle asennettavaksi,jolloin oli 
masentavaa, kun ne täytyi viedä takaisin. Siitä oli menoja sekä valmis
tajalle että asentajalle, mutta miten sen rahan olisi asiakkaalta ottanut, 
vaikka uudet ikkunat olisivat olleetkin tuiki tarpeelliset kylmän talven 
suojat. 

Jouluaattona Velin ja Paavon perheet pitivät yhteiset juhlat Kihlangeilla. 
Kaikilla oli hauskaa, kun aikuisten juhlaa tehosti muutama naukku, mut
ta ei niin paljon, että se olisi vaikuttanut lasten ilonpitoon. Monet joulu
laulut laulettiin yhdessä, ihan ammattimiehen taidolla. Paavo oli Toron
ton mieskuoro n jäsen, johon hän oli houkutellut myös Veliä liittymään, 
siinä kuitenkaan onnistumatta. Kahdesti Veli oli käynyt Paavon kanssa 
kuoron harjoituksissa, mutta senkin ajan hän olisi halunnut viettää las
tensa kanssa, koska Liisakin oli joka päivä töissä. Hän siivosi rikkaiden 
luona pienellä palkalla. Sitä hommaa kutsuttiin suomalaisten kesken pö
lyteknikon työksi ja monesti naiset olivat yksin rikkaiden perheessä sillä 
aikaa, kun he olivat itse omassa toimistotyössään. Toisin sanoen se oli 
luottamustyötä. 

Kevät toi miehille lisää asennustöitä aivan Porth Arthuriin asti,jonne 
oli Torontosta 1 600 kilometriä. Heidän piti hankkia ainakin kahden päi
vän palkka, että se kannatti. Matkan varrella Timmissä ja sen lähistöllä 
sekä Kirkland Lakellä oli lisähommia ja koko matka kesti melkein kaksi 
viikkoa. 

Veli ja Paavo olivat South Porcupinessa asentamassa ikkunoita erää
seen suomalaiseen vuokrataloon. Aurinko helotti lämpimästi keskipäi
vän aikaan. He olivat työn touhussa, kun siihen käveli kaksi keski-ikäis
tä naista. Tullessaan he kikattivat keskenään kuin heillä olisi jotain haus
kaa kerrottavaa työmiehille - niin kuin olikin. 

- Kelpaiskos suomalaispojille kunnon naiminen ihan pilkkahintaan? 
Pojat jäivät sanattomana seisomaan. He eivät osanneet sanoa mi

tään, vilkaisivat vain toinen toistaan, kunnes Paavo sai sanat suustaan. 
- Ei ole rahaa ja eikä aikaakaan semmoseen. Me mennään tänä 

iltana Torontoon, jossa se järjestyy ihan luotolla. Ollaan nyt varattuja 
tässä työssä ja niin kuin kaveri sanois, ei ole rahaa eikä aikaakaan. 
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Kiitos tarjouksesta. Ehkä joskus toiste, vaikka ei me varmuudella kos
kaan täällä oltaiskaan. Y rittäkää toisaalta paremmalla onnella. 

Ja niin naiset häipyivät naureskellen ja työ jatkui. 
Tarjottiin miehille sitä vehjettä toisenkin kerran, kun he olivat asenta

massa ikkunoita ranskalaisen kotiin. Taloon piti uusia kaikkien ikkunoi
den ja ovien raamit. Omistajilla oli suuri katras lapsia, jotka olivat sillä 
kertaa koulussa. Aterian jälkeen mies vielä paistoi paahtoleipää ja vai
mo tiskasi astioita. Paavo ja Veli polttelivat tupakat, ennen kuin lähtivät 
takaisin ulos omiin hommiinsa. Silloin isäntä sanoi vaimolleen: 

- Kuulepas sinä, Saara, antaisitko sinä näille pojille maksua vastaan 
persettä? 

Taloon tuli täysi hiljaisuus. Isäntä katsoi vaimoonsa, joka hymyili vain 
itsekseen eikä vilkaissutkaan muualle. Pojat olivat kiusaantuneita, sillä 
eivät he olleet sen tavaran puutteessa ja kaikkein viimeksi he alkaisivat 
naimaan keskellä päivää ja isännän läsnä ollessa. 

Jälkeen Veli ja Paavo kuulivat, että ranskalaisten keskuudessa oli 
sellainen väljä tyyli, etteivät he olleet mustasukkaisia, jos vaikka vaimo 
antoikin rahasta, sillä siitä oli heillä jokapäiväinen puute. Puhtaalla omal
latunnolla pojat palasivat takaisin kotiin eivätkä sellaiset kylässä teke
mättömät työt heiltä vieneet yöunta. 

Työtilanne oli keväällä parantunut kaikkialla ja Paavo erosi Velin po
rukasta ja perusti kahden muun kaverinsa kanssa oman acoustiikkafir
man. He rupesivat asentamaan sisäkattojaja Veli jatkoi reissutöitä yk
sin. Hänen piti palkata jokaiselle reissulle apulainen, sillä asennus vaati 
kaksi miestä, ja olihan rattoisampaa matkustellakin, kun oli matkaseu
raa. Paavon vanhempi veli oli ammatiltaan sähkömies ja oli juuri saanut 
määräaikansa umpeen oltuaan asentajana jossakin pohjoisterritorissa 
rakentamassa eskimoille asuntoja. Työttömyysraha hänelle tulija pieni 
lisä Velin kanssa reissutöissä ei ollut pahitteeksi. 

Asunto, jossa Veli perheineen asui, oli melkein keskellä Torontoa. 
Kaikkiin kauppoihin, rautatie- ja linja-autoasemalle sekä suurimmille 
valtateille oli nopeat yhteydet. Kuitenkin hänellä oli jo useita kuukausia 
kytenyt mielessä, että olisi se oma talo sentään jotain. 

- Mitäs sinä siitä sanot, jos ruvettais katselemaan omaa taloa? sanoi 
Veli vaimolleen, kun he työpäivän jälkeen olivat hiljentyneet makuulle ja 
lapset nukkuivat omassa huoneessaan. 
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- Ettäkö omaa taloa sinä tarkoitat? Liisa ihmetteli. 
- No, sitähän minä olen ajatellut jo pitkän aikaa. Sanovat talojen ole-

van nyt kohtuuhinnoissa ja niiden kiinnelainat ovat halpakorkoisia. Näin 
se Lindroosin Väinö jutteli minulle, kun viimeksi heillä käytiin. Sano, että 
ostakaa semmonen talo,j ossa on kahdet vuokralaiset,j otka maksaa veron 
ja lainat. Niin tekevät monet suomalaiset, niin kuin tämä rouva Leppä
nenkin, joka omistaa tämän talon. Nyt sillä on toinen talo, jossa se itse 
asuu. 

- Siinä voisikin olla järkeä, yhtyi vaimo puhumaan. Minulla ei ole 
minkäänlaista aavistusta, miten kalliita talot ovat ja paljonko ne antaa 
sitä kiinnelainaa. 

- En sitä minäkään tiedä, mutta kun on ollut jo näinkin mukavasti 
töitä melkein jo vuosi, tuntuu, että jos sitä riittäisi, niin ruvetaan katsele
maan. Katellaan itse ensin ja kun on löydetty mieluinen hyvältä alueelta, 
niin sitten mennään juttelemaan siitä suomalaisen myyntimiehen kans
sa. 

-Ajatellaan sitä asiaa tuonnempana selvin päin, vaimo sanoi ja halasi 
hellästi miestään hyvän yön toivotukseksi. 

Eroset ajelivat monina viikonloppuina kaupungin liitosalueilla etsimässä 
sopivaa taloa, koska he eivät halunneet jäädä keskelle suurta liikennet
tä. Viimein he löysivät talon hiljaiselta alueelta. Siinä oli asuntoja kol
messa kerroksessa. Talo miellytti heitä ja he tekivät tarjouksen, jonka 
suomalainen kiinteistönvälitystoimisto hyväksyi. 

Nyt Erosille tuli eteen probleema, sillä talossa tulisi olemaan kolme 
kiinnelainaa. Ensimmäinen 12 000 dollarin kiinnelaina tulisi olemaan 6,5 
prosentin korolla ja toinen, jonka omistaja antoi, oli 7 prosentin, ja kol
mas, joka piti ottaa käsirahaa varten, olisi peräti 27 prosentin korolla. 
Vielä ei sekään riittänyt, sillä lainaa piti saada lisää myös käsirahaan. 
Nyt auttoi ystävä hädässä, sillä samassa talossa asunut Risto Kemppai
nen tuli tuhannen taalan lainan takaajaksi Royal Trust -pankista. Kun 
Veli ja Liisa olivat pankinjohtajan puheilla lainaa saadessaan,johtaja hei
dän lähtiessään sanoi, että heillä tulisi olemaan kovat maksut, mutta että 
toivottavasti heillä olisi hyviä ystäviä,jotka auttaisivat. 

Erosista tuntui, että kaikki tulisi menemään hyvin, kuten myös, että 
hyviä ystäviä löytyisi tarvittaessa. Kunhan huoneistot kellarissa ja ylä
kerrassa pysyisivät vuokrattuna, niin silloin tulisi kaikki velat mukaan 
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luettuna auton kiinnelaina maksetuksi. Kun vielä Liisa kävisi sitä pöly
teknikon työtä tekemässä, niin hän hankkisi ruokarahat. 

Velin nuorempi velipoika, joka oli lähtenyt Kanadaan puoli vuotta Veliä 
aikaisemmin, oli kaverina reissutöissä niin kauan, kunnes pääsi Unionin 
töihin aputyömieheksi. Veli ja Liisa ottivat hänet vaimoineen asumaan 
yhteen huoneeseen ja hän puolestaan auttoi vähän rahallisesti. Muutto 
tapahtui lokakuun alussa juuri kaksi vuotta Kanadaan tulon jälkeen, jo
ten se ennustus, jonka Lindroosin Aino oli Suomessa käydessään sano
nut, toteutui melkein päivälleen: Kanadassa oli helppo saada kiinnelai
nat ja että Erosilla olisi oma talo viimeistään kahden vuoden kuluttua. 
Nyt lapsilla oli koulu viiden minuutin kävelymatkan päässä ja äidin olles
sa työssä naapurin suomalainen vaimo kävi laittamassa heille ruuan. 

Yleensä Kanadassa ja varsinkin Torontossa oli suomalaisten kes
kuudessa tapana, että kun joku suomalainen perhe osti ensimmäisen 
talonsa, niin heille pidettiin tupaantuliaiset. Mitään asianomaisille sano
matta kaikki ystävät ja tuttavat läheltä ja kaukaa ryntäsivät sovittuna 
aikana kylään, tavallisesti viikonlopulla, kun kaikilla oli vapaapäivä. He 
olivat yhteistuumin jokainen ostaneet vähintään "mikin" viemisiksi, että 
kurkku olisi selvä ja että yhteislaulua harrastava suomalainen löytäisi 
oikeat nuotit. Samoin oli naisväki laittanut jotain syötävää, sillä eiväthän 
asiasta tietämättömät juhlittavat osanneet varautua niin ison porukan 
ruokiin ja juomiin. 

Jo monen vuoden aikana kokemus oli osoittanut sen, että tupaantuli
aisiin tuli kolme- tai neljäkymmentä vierasta yhtä aikaa. Yleensä suo
malaiset ostivat talonsa syksyn puolella, kun niiden hinnat olivat alem
pana. Syksyisin kylmät ja kuraiset kelit olivat tavallisia. Jos oli kerinnyt 
laittamaan kaikki tiptop kuntoon, laittamaan uudet matot lattialle ja osta
maan uusia huonekaluja eikä tiennyt tulevasta tupaantuliaisjuhlasta, oli 
myöhäistä katua, kun neljäkymmentä innokasta ystävää ja tuttua ryntä
si siihen pullo kainalossa. Ei silloin katsottu, pitäisikö kengät heittää etei
seen. Sisään vain, olipajalatkuinkakurassa! Eihän hyviä ystäviä voinut 
uloskaan käskeä. Siitä se omakin mieli pikkuhiljaa keveni, kun oli ensim
mäisen naukun saanut alas ja alkoi tehdä tuttavuutta vieraiden kanssa, 
joita ei edes välttämättä ollut aikaisemmin tavannut. 

Veli oli palannut viikon kestävältä asennusmatkalta Londonista 350 
kilometrin päästä ja oli juuri syönyt perheensä kanssa illallisen ja heit-
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täytynyt sohvalle ottaakseen pienet torkut pitkän työpäivän ja ajomat
kan jälkeen. Liisa oli vanhimman tyttären, Pirjon, kanssa pesemässä 
juuri astioita, kun ulkona leikkimässä olleet kaksi nuorempaa tytärtä, 
Marja ja Anne, ryntäsivät sivuovesta sisään huutaen: 

- Paavo-setän auto ajoi meidän pihaan! 
- Varmaan te nyt erehdytte. Eihän me ole sovittu vierailusta, kun 

isäkin oli kaukana pois kotoa, eikä osattu vielä odottaa kotiin. 
- Kyllä ne ovat Paavo ja Raija lasten kanssa. 
Sitten Liisa kurkisti etuoven ikkunasta ja hämmästyksekseen huoma

si koko talon edustan olevan täynnä parkkeerattuja autoja, joista tulvi 
ihmisiä jokaisella jotain kainalossa. 

-No,jottako ei ole Paavo ja Raija ja paljon muitakin. Nytkö ne niitä 
haussiparteja tulee pitämään. Olipa onni, että isä kerkesi kotiin. 

Sitten Liisa kääntyi Pirjon puoleen ja pyysi tätä tekemään tiskit lop
puun, koska hänen täytyisi mennä ovelle. Etuovelta alkoi kuulua kopu
tusta. Isäntäkin pomppasi jaloilleen ja kiirehti pesuhuoneeseen, kun kuuli, 
mitä oli tapahtumassa. Hän ei ollut vielä ehtinyt pestä itseään reissun 
jälkeen. Peseytyessään hän kuuli, kuinka vieraita alkoi tulvia sisään. 
Hätäisesti itsensä kuivattuaan Veli astui muiden joukkoon ja silmät pyö
reinä katseli ympärilleen, kun talo oli vieraita täynnä. Tuttuja ja tunte
mattomia, mutta kaikki kuuluivat puhuvan suomen kieltä. 

- Olkaapa hyvät ja koettakaa hakea istuinta, hän kehotti korottaen 
ääntään. Taitaapa tytöt joutua istumaan enimmäkseen poikien polvelle, 
kun ei ole arvattu hommata istuimia tarpeeksi. Onpas tosiaan mukava 
nähdä noinkin paljon vieraita yhdellä kertaa. Olkaa tervetulleet! 

Monet olivat tuoneet lapsensakin mukanaan. Paavon ja Raijan lap
set, Mirja ja Unto, olivat jo ennestään olleet talossa vierailulla ja olivat 
löytäneet leikkipaikan tyttöjen makuuhuoneesta. Siellä he sovittelivat 
vaatteita nukkien päälle ja Unton täytyi ainoana poikana sopeutua leik
kimään tyttöjen leikkejä. 

Oli siinä porinaaja mölinää, kun kaikki koettivat yhtäaikaa selittää 
uutisiaan toisille tiedoksi. Kun naiset olivat saaneet voileipäpöydän ka
tettua ja kahvin keitettyä, he yrittivät kuuluttaa, että muut saivat käydä 
pöytään. Kyllä sen lähimmät kuulivatkin ja alkoivat yksi kerrallaan siir
tyä pöydän ääreen. Miehet vain katsoivat kuin ohimennen, että antaa
han niiden nyt olla. Ottakoot toiset, kun olisi mieluisampaakin hörpättä-
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vää ja kävivät täyttämässä tyhjät lasinsa. Eiväthän he kaikki tietysti 
kieltäytyneet, sillä ainahan joukossa oli raittiitakin. He olivat monen suo
malaisen mielestä uskovaisia, kun heille ei viina kelvannut. 

Partien j ärj estäj ät olivat illan kuluessa keränneet pienen ko lehdin, jonka 
he jossain välissä sitten ojensivat talon isännälle ja emännälle ensin ko
ettaen kiinnittää kaikkien huomion siihen hetkeen. Se oli tosiaan jonkin
lainen ele uusille omistajille osoittaa, että on ystäviä, jotka lahjoittavat 
vähästään. 

Eroset olivat tulleet hyväksytyksi kanadansuomalaisten joukkoon. Sit
ten oli talon väen vuoro kiittää huomaavaisuudesta, jonka isäntä vai
monsa rinnalla muutamin sanoin toi ilmi ja kiitti lahjasta sekä vierailusta. 
Kellon tuntiviisari osoitti jo aamupuolta yötä ennen kuin viimeiset vie
raat toivottivat hyvää yötä ja perhe pääsi nukkumaan. 

Kanadansuomalaiset olivat kauttaaltaan juhlamielistä porukkaa. To
rontossa toimivat suomalainen mieskuoro, klubi ja edistysliitto järjestivät 
usein juhlia ympäri vuoden lukuun ottamatta keskikesän kuumin ta ai
kaa, jolloin suurin osa suomalaisista oli lomalla kesäpaikoillaanj a nautti 
siellä uimisesta ja virvokkeista. 

Syksyisin ryhdyttiin järjestelemään seurojen toimintaa. Suurimmat juh
lat järjestettiin uudenvuoden aatoksi. Tavallisesti juhlista ilmoitettiin Va
paassa Sanassa jo heti joulukuun alussa. Kun ilmoitus osui Liisan sil
miin, hän mainitsi siitä Velille,joka oli saanut asennustyön aivan Toron
ton liepeiltä ja kävi kotona joka yö. 

-Haluatko, että minä luen tästä oikein tähellisen uutisen? kysyi vai
mo ja kurkisti lehden takaa miestään. 

- No, annahan kuulua, pyysi Veli. 
- Toronton mieskuoro järjestää uudenvuoden tanssit Toronton Co-

lumbus Haalilla 31. päivä joulukuuta. Tanssit alkavat kello kahdeksan 
illalla ja lippuja saa ostaa suomalaisista kaupoista viisi taalaa kappale ja 
ovelta kuudella taalalla. Omat eväät mukaan. Mitäs sinä sanot, jos vaik
ka mentäis pistään jalalla vinoon? 

- Eipähän me olla käytykään vielä uudenvuoden hipoissa, jos sitten 
mentäis. Soitetaan Paavolle ja Raijalle, jos mentäis porukalla. Paavo
han on sen kuoron jäsen. 

- Niinpä hän on ja tietysti se kuoro laulaakin omissa juhlissaan, vaik
ka ne ovatkin tavalliset kemut. Onhan tässä vielä aikaa niistä jutella, 
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Kuinkas sinun työpäivä meni. Tuntuuko niitä töitä riittävän tulevaksi tal
veksi? 

- Tehdas ainakin toimii niin kuin ennenkin ja kaikki asentajat ovat 
hommissa. Eihän nämä hommat ole talvella kaikkein hauskimpia, mutta 
parempi kuin ei mitään. 

- Paavo se sai sisätyön, kun niitä sisäkattoja tehdään pääasiassasi
säpuolella, sanoi Liisa pilaillen. Kuulin Raijalta, että hekin katselevat 
omaa taloa, kun ovat saaneet tarpeekseen vuokralla asumisesta. 

- Minä taas olen ihmetellyt, että kuinka he eivät ole vielä sitä osta
neet, vaikka Paavo on ollut maassa kauemmin kuin me ja melkein koko 
ajan on ollut hyvin työssä. 

- Eihän ne kaikki kiirehdi niin kun me on tehty. Toiset katselee ja 
miettii kauemmin ja tekevät paremmat kaupat. On onni, että meillä on 
tähän asti mennyt hyvin. 

- Se pelaa, joka ei pelkää, sanoi Veli siihen. Joskus pitää uskaltaa 
vaikka pelottais. Sanotaan, että rohkea rotan syö. Eikä pidä säästää 
itseään silloin, kun siihen tarvitaan tarmoa. 

Eroset viettivät joulun jälleen Paavon perheen kanssa, jotka tulivat 
vuorostaan Liisan ja Velin paikalle ja ilta kului laulun ja lahjojen saannin 
merkeissä. Siinä yhdessä he päättivät lähteä uudenvuoden juhliin, jos he 
vain saisivat lapsenpiian. Sekin sitten aikanaan järjestyi, kun yläkerran 
nuori pariskunta lupasi katsoa myös Paavon lasten perään ja laittaa hei
dät nukkumaan hyvissä ajoin. 

Uudenvuoden aattona Paavo ja Raija toivat lapsensa ja lähtivät yh
dessä Velin ja Liisan kanssa Paavon autolla kokemaan Kanadan ensim
mäiset uudenvuoden rientonsa suomalaiseen tyyliin. Columbus Haali oli 
hyvän kulkuväylän varrella. Raitiovaunuja linja-autot kulkivat yhden 
korttelin päässä, mutta puolenyön jälkeen oli turvauduttava omiin kulku
välineisiin, vaikka kovan juhlimisen jälkeen pitikin ajaa ryyppy päällä. 

Veli muisteli tarinaa neljästä kaverista, jotka olivat menneet baariin 
ryypylle ja olivat jo niin kekkulissa, että yksi vajosi pöydän alle nukku
maan. Kun tarjoilija tuli ottamaan uutta tilausta, hän kysyi, miten paljon 
juomista piti tuoda, kun pöydässä istui enää kolme miestä. Siihen yksi 
vastasi, että se,joka on pöydän alla ei voi enää ottaa, kun sen pitää ajaa. 

Veli ja Paavo olivat ostaneet liput haalille etukäteen suomalaisesta 
kaupasta. Lipunjonottajia seisoi vielä ovella ja taisipa jokunen jäädä il-
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mankin, koska lähti manaten kävelemään ulos. Oli onni, että he olivat 
tulleet ajoissa ja saivat hyvät pöydät. Veli ja Paavo hakivat paikan pääl
tä lantrinkia, kun eivät olleet tottuneet väkeviä raakana nauttimaan. 

- Koetetaanpa, osataanko enää tanssia kunnon valssia, sanoi Veli 
Liisalle. 

Ennen kuin he menivät lattialle, he koettivat, kuinka liukas kova puu
lattia oli. Niin alkoivat tanssit reippaasti Kulkurin valssin tahdissa. Salin 
lattia täyttyi aivan tungokseen asti. 

Uuden kappaleen alkaessa parit riensivät taas tanssimaan. Tanssika
vereita vaihdettiin ja pöydässä käydessä otettiin ryyppy toisensa jäl
keen. Tätä jatkui niin kauan, kunnes kello lähestyi kahtatoista. Silloin 
kaikki kohottivat maljan tulevan vuoden kunniaksi ja halailivat ketä vain 
sattui lähistölle. Muutama oli ehtinyt niin edelle, että ohitti vuodenvaih
teen täysin huumattuna. Raskas työ vaati raskaat huvitukset. 

Unto Mäkitie oli äskettäin tullut Suomesta ja oli varsinainen musiikki
mies. Hän pystyi myös laulamaan, vaikka soitti mestarillisesti hanuria. 
Hänellä oli oma orkesteri, johon kuului hänen lisäkseen rumpali, trum
petisti ja saksofonisti. Jos vain tiedettiin, että Unto oli jossakin tansseis
sa soittajana, niin silloin oli kaikki paikat täynnä. 

Tanssien jälkeen lähdettiin ajelemaan kotiin ja hyvällä tuurilla se yleen
sä onnistuikin. Kerran sattui kuitenkin niin, että Veli ystävineen oli tulos
sa tanssiaisista puolen yön jälkeen ja he ajoivat valtatietä auto täynnä 
kovaäänisesti laulavia suomalaisia. He ohittivat tien sivussa seisovan 
poliisiauton. Hetken kuluttua alkoi kuulua sireenin ulvontaa ja poliisiauto 
tuli perässä kovaa vauhtia, mutta se jatkoikin matkaansa ja kun seurue 
oli ajanut pari kilometriä, he huomasivat poliisiauton seisovan tiensivus
sa valot leimuten. Se oli pysäyttänyt erään toisen auton ja poliisi oli sen 
ajuria jututtamassa. Epäselväksi jäi, oliko poliisi erehtynyt autosta vai 
oliko pysäytetty ajaja todella syyllinen. Pääsipä Velin ja Liisan auton 
ajurilta viinalta tuoksuva huokaisu, kun he kohta siirtyivät sivutielle ja 
siitä kotiin. He kiittivät hyvää tuuriaan ja päättivät ottaa seuraavalla 
kerralla hiukan vähemmän. Sen jälkeen Eroset menivät aina tanssiai
siin, missä Unto Mäkitie vain soitti orkesterinsa kanssa. 

Erosten hyvää tuuria oli kestänyt jo toista vuotta, mihin he olivat jo 
tottuneet. He olivat viimeinkin saaneet hyvän otteen elämästä ja tulleet 
hyväksytyiksi naapurien vertaisina suuressa maassa. Lapsetkin tykkä-
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sivät käydä koulua ja leikkiä kielisten lasten kanssa kuin mitään eroa ei 
olisi ollut kielessäkään. Perheen velkataakka tuntui jo siedettävältä ja 
kohta he pääsisivät eroon korkeakorkoisesta kolmannesta kiinnelainas
ta. 

Mutta ei niin hyvää, ettei mukana tulisi huonoakin. Perheenpää oli 
tehnyt kahden viikon työmatkan Pohjois-Ontarioonja palannut kotiin. 
Hän oli käynyt jättämässä työraportin firman toimistoon ja saanut mie
lestään reilun maksuosoituksen. Tietysti siihen oli sisältynyt myös tar
vikkeiden ostot matkan aikana, yökortteeri ja auton bensat, koska hän 
oli joutunut ajelemaan tuhansia kilometrejä. 

Kotimatkalla Veli poikkesi omaan pankkiinsa ja laittoi rahat tilille, jos
ta he olivat tottuneet suorittamaan maksunsa shekillä. Heidän pankkiti
linsä kasvoi nyt 650 dollarilla, kun taas tuntitöissä Veli olisi hankkinut 
kahden viikon aikana vain noin 200 dollaria. Palkka oli enemmän kuin 
kaksinkertainen, vaikka siitä vähennettiin matkakustannuksetkin pois. 

Kun Veli tuli kotiin seuraavan viikon alussa, Liisa kertoi, ettei Velin 
viime viikolla tallettamalla shekillä ollut katetta. Firma oli mennyt kon
kurssiin. Siinä oli Liisa seissyt pankin tiskin edessä ja havahtunut vasta, 
kun hänen takanaan jonossa seisseet olivat pyytäneet häntä siirtymään, 
että hekin pääsisivät vuorollaan asioimaan. Kun Liisa kertoi tämän mie
helleen, niin tuntui, ettei elämä enää ollut elämisen arvoista. 

- Voi saatanan saatana! tuli ensin kiukkuisesti Velin suusta. 
Sitten hän puhkesi sadattelemaan, miksei hän ollut mennyt firman 

pankkiin ja ottanut koko shekkiä käteisenä. Nyt se olisi kuitenkin jo liian 
myöhäistä. 

- Kuinka ne voi tehdä semmoista, kun ovat ensin kirjoittaneet mak
sun. Nyt minä alan uskoa, että täällä voidaan tehdä mitä vain eikä val
tiolla ole missään asiassa kontrollia. Aina se työläinen joutuu kärsimään. 
Nyt koko kaksi viikkoa työtä ja tämmönen katastroofi kaiken palkaksi. 
Näin on käynyt ja se on niitä elämän koettelemuksia. Nyt sinulla on taas 
uusi työnhaku edessä ja mistäpäs sitä nyt keskitalvella semmosii asen
nushorinnii löytyy. Kuinka paljon niitä asentajia oli ja tiesikö niistä ku
kaan tulevasta konkurssista, uteli vaimo. 

- Olihan meitä kymmenkunta eri urakoitsijaa ja on vaikea sanoa, 
tiesikö joku siitä konkurssista. Voihan olla, että jollakulla oli hyviä kave
reita siinä työssä ja antoivat tietää. Tietysti ne ei enää ottaneet kuor-
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maa, kun tiesivät, että niistä ei tule maksua, ja alkoivat jo aikaisemmin 
katsella uutta työpaikkaa. Torontossa on kuulemma toinenkin alumiini
ikkunoita ja -ovia valmistava tehdas. Pitääkin heti huomenna mennä 
sieltä kyselemään,jos tarvitsisivat lisää asennusmiehiä. 

- Kylläpäs ne olivat kieroja, kun eivät sanoneet aikeistaan teille, alkoi 
Liisa taas moittia. 

- Kyllä minä olin jo ennen kuullut, että se Richards Aluminiun Pro
duction oli kokonaan amerikkalainen yritys ja että ne voivat tehdä busi
nestä ilman veronrnaksua Kanadan governmentille kaksi vuotta. Niin 
teki Richartkin. Se alkoi juuri pari vuotta sitten, teki kovasti rahaa ja kun 
sitä tuli tarpeeksi, niin se paskat välitti, jos joku asentaja jäi torvella soit
telemaan. Täällä Torontossa on suomalainen tuomari ja minäpä menen 
sen luona käymään, jos sais menetetyt rahat takaisin. Kyllähän täällä 
oppii, mutta aina liian myöhään, tuumasi Veli. 

Veli tiedusteli muutamilta työkavereiltaan,olivatko he löytäneet työtä 
menetetyn tilalle. Hän sai kuulla, että moni heistä oli siirtynyt Shullys
nimisen firman hommiin ja lupasivat kysellä hänenkin puolestaan. Veli 
halusi kuitenkin käydä sen toimistossa itse, sillä se oli vain muutaman 
kilometrin päässä. Hänellä oli onni matkassaan: firma tarvitsi muutamia 
miehiä lisää. 

Sen jälkeen Veli meni suomalaisen tuomarin puheille ja selitti asiansa. 
Tuomari alkoi puntaroida asiaa ja sanoi ottavansa seuraavana päivänä 
puhelimella yhteyttä. Hän velotti puheilla käynnistä ja otti asioimisesta 
palkkionsa. Hän soitti seuraavana päivänä Velille kotiin ja kertoi, ettei 
tällä tainnut olla mitään toivoa saada rahojaan, koska hän oli toiminut 
aliurakoitsijana. Jos hän olisi ollut tuntitöissä, firman olisi ollut pakko 
maksaa rahat pidätetyistä yhtiön omaisuuksista. Veli sai siis kärsiä na
hoissaan toisten tekemät virheet. 

Koska Shullys toimi ainoastaan Toronton alueella, palkka oli huono 
eikä Veli saanut apumiestä, sillä kaikki entiset kaverit olivat vakituisissa 
töissään. Hänen piti pystyä työskentelemään yksin, vaikka oli kolmiker
roksisiakin rakennuksia, joihin piti asentaa ikkunat ulkopuolelta. Jatko
tikkaiden huipulta oli hyvin hankalaa laittaa ne paikoilleen. 

Pari kuukautta meni joten kuten. Erään lomamatkan aikana Veli per
heineen sattui olemaan samassa suomalaisessa kesäpaikassa kuin se 
ruotsalainen,jonka he olivat aikoinaan Kanadaan tullessaan laivalla ta-
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vanneet. Gustav kertoi saaneensa työtä norjalaisessa metalliverstaas
sa, joka valmisti öljytankkeja kuljetusautoihin. Hän oli ollut siellä alusta 
alkaen. Kun Velin työpaikka tuli puheeksi, Gustav kysyi, jos hän tulisi 
samaan paikkaan metalli töihin, kun oli kuullut tämän tehneen niitä hom
mia jo Suomessa ollessaan. Asiaa tuumittuaan Veli päätti kokeilla sitä
kin työtä, koska silloinen ikkunoiden asennus tuntui menevän huonosti. 
Hän oli kokeillut jo monia hommia ja oli halukas kokeilemaan myös 
metallimiehen ammattia, kunnes tulisi taas parempi työ vastaan. 

Velin työmatka piteni moninkertaiseksi, koska firma oli aivan toisella 
puolen Torontoa. Nyt Veli ei tarvinnut enää kuorma-autoa, joten hän 
vaihtoi sen uuteen ja isoon Pontiac-henkilöautoon. Sillä matka taittui 
kivuttomasti ja koko perhe mahtui kyytiin, kun he lähtivät kylään tai 
kaupoille. Enää ei kaikkien tarvinnut ahtautua kuorma-auton koppiin ja 
pelätä, että poliisi huomaisi. 

Työ norjalaisessa metallifirmassa oli metallilevyjen leikkausta ja tai
vuttelua muotti en mukaiseksi, minkä jälkeen ne hitsattiin öljytankin ul
kokuoreksi. Kuoreen tuli kolme osastoa ja ne eristettiin sopiviksi muo
toiluilla teräslevyillä. Veli pantiin tankin sisään hitsaamaan väliseiniä. 
Osastot,joita tuli kolme, olivat noin 2 000 litran kokoisia,joten kussakin 
osastossa oli tilaa niukalti kahdelle isokokoiselle miehelle. Täyttöaukko 
oli puolen metrin seutuvilla,joten sinne piti oikein ujuttautua. 

Koska tankit olivat tehtaassa ja miesten piti mennä tankin sisään, 
saattoi arvata, että tankin sisällä oli kuuma kuin helvetissä, vaikka päällä 
oli vain pelkät haalarit. Kuumuutta lisäsi vielä hitsauspillin tuli. 

Paavo oli päässyt takaisin ammattiunionin töihin. Hänen veljellään oli 
kesäpaikka Six Mile Lakellä parin tunnin ajomatkan päässä Torontosta 
ja siellä Paavon ja Velinkin perheet usein viettivät aikaa yhdessä kalas
tellen, saunoen ja uiden. Lapsille se oli erikoisesti mieluinen, kun he 
saivat samalla tavata suomalaisia kavereitaan: Paavon ja Raijan lapset 
olivat tulleet heille hyvin läheisiksi. 

Vuoden 1960 lopulla Torontossa alkoivat suuret rakennusurakat ja 
työvoimaa tarvittiin. Koko Toronto ikään kuin heräsi. Veli ja Paavo oli
vat jo kesällä jutelleet, että jos työmaat alkaisivat ottaa ammattikirves
miehiä, niin Veli liittyisi Brotherhood of Carpenters -unioniin ja hän pää
sisi amerikkalaisen firman kanadalaiseen osastoon Acoustiikka Carpen
teriksi. Tämä oli sellainen toiveuni,joka merkitsisi alituisen työpaikan 
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vaihdon loppumista. Yritteliäänä miehenä Veli voisi saada vakituisen 
paikan. 

Helmikuun lopulla kärsimänsä persneton jälkeen Erosten hankkeet 
olivat pienentyneet puolella ja rahat riittivät juuri ja juuri pakollisiin kus
tannuksiin ja kiinnelainojen maksuihin. Kaikesta oli pihistettävä. Liisa
kin oli alkanut taitavasti pihistellä omissa menoissaan, mikä ajoittain li
säsi sisäistä painetta. 

Paavo oli mennyt uuteen acoustiikka firmaan. Canadian John Man
ville oli perustanut haaraliikkeen, johon Paavo oli katsonut parhaaksi 
pestautua ja hänet oli pantu heti uuden olutpanimon, Canada Carlingin, 
sisustuksen perään katsojaksi. Nyt hänelle oli tullut tilaisuus auttaa mo
nia eri ammattialojen suomalaisia miehiä,jotka olivat tulleet Kanadaan. 
Sanottiin, että amerikkalainen tekee, mitä osaa, mutta suomalainen te
kee, mitä tahtoo. Nyt heille tuli tilaisuus yrittää. 

Ensin Paavon piti saada kaikki työmiehet jäseniksi United Brother
hood of Carpenters Unioniin, sillä firmaan otettiin vain mainitun liiton 
jäseniä. Se oli ainoa konsti päästä acoustiikka-kattojen rakentajaksi. 

Paavo soitti eräänä iltana Velille ja heti seuraavana päivänä he lähti
vät tapaamaan Union Business Agenttia, joka toimi omassa talossaan 
toisella puolella kaupunkia. Sillä kertaa toimistossa oli kolme uutta liit
toon pyrkij ää ja siinä odottaessaan Veli ja Paavo seurasivat, miten toiset 
olivat varautuneet tapaamaan niin tärkeää viskaalia. Puhuteltavana oli 
sillä kertaa niin sanottu kielinen ehdokas,joka juuri suoritti liittymismak
suaan. Kun se osa asiasta oli selvä, viskaali ojensi miehelle jäsenkirjan 
ja mies ojensi toisella kädellään paperipussin,jonka herra otti hyvin va
rovasti vastaan ja laittoi kaappiinsa. 

Paavo ja Veli katsahtivat toisiinsa, sillä Velillä ei ollut minkäänlaista 
aavistusta, mitä pussissa oli. Kun mies kaverinsa kanssa lähti, virkailija 
antoi merkin seuraavalle miehelle. Hänellä oli mukanaan suosittelija, 
joka kieltä taitavana antoi selvän kuvan siitä, kuinka kauan Unioniin 
pyrkijä oli tehnyt carpenterin töitä. Kun uudet miehet istuivat pöydän 
ääreen, suosittelija laski lattialle pöydän alle oman paperipussin,jota vir
kailija kurkisti nähdäkseen, kuinka suuri viinapullo mahtoi olla. Arvatta
vasti pullon koolla oli paljon merkitystä siinä, voitiinko hakija hyväksyä 
jäseneksi ammattimiesten unioniin. 

Nyt asia selvisi Paavolle ja Velille ja heitä alkoi hymyilyttää. 
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-Tälläistäko tämä liittymistouhu olikin? he tuumivat. Kuin mafian 
businestä,joka haisee inhottavalle. 

Unioniin pyrkivä mies oli suomalainen, joka oli jo ollut sillan raken
nustöissä, mutta ei ollut vielä Unionin jäsen. Nyt samalla työmaalla työs
kentelevä lankomies yritti saada häntä jäseneksi. Eipä tuntunut olevan 
vaikeuksia liittyä; pullo todettiin tarpeeksi suureksi. 

Sitten tuli Paavon ja Velin vuoro mennä kuulusteltavaksi. Paavo oli jo 
aikaisemmin liittynyt Unioniin, sillä hänen aikaisempi työnantajansa, 
Dominion Sound, oli myös Union Company ja silloin oli hyvä ystävä 
suositellut Unioniin. Nyt hän oli vuorostaan auttamassa ystäväänsä. 

- Kuinkahan meidän nyt oikein käy, kun ei arvattu ottaa whisky
pulloa mukaan? empi Paavo hiljaa kuiskaten. 

Paavo esitteli agentille kaverinsa ja Veli ojensi auton ajokortin henki
lötodistukseksi. Agentti otti sen käteensä ja totesi hakijan olevan jälleen 
suomalaisen. Hän alkoi kysellä Velin edellisistä työpaikoista. Mies vil
kaisi pöytänsä alle, mutta ilmekään ei muuttunut hänen kasvoillaan hä
nen huomatessaan, ettei siellä ollutkaan pulloa. Hänen äänensävynsä 
vain muuttui vähän viileämmäksi ja virallisemmaksi. Agentti kyseli, kuinka 
kauan Veli oli tehnyt carpenterin töitä. Jo aikaisemmin Veli ja Paavo 
olivat sopineet, että Veli sanoisi olleensa carpenterin töissä kuusi vuotta: 
Suomessa neljä ja Kanadassa kaksi. He olivat samalla sopineet, että 
kysyttäessä Veli ilmoittaisi myös firmojen nimet ja osoitteet. 

Aikansa kyseltyään virkailija alkoi kirjoittaa jäsenkirjaa ja lopuksi an
toi tietää sen maksavan 115 dollaria. Hän velotti lisäksi kolmen kuukau
den jäsenmaksun taannehtivasti. Tämä ei kuitenkaan näkynyt missään 
kirjoissa, joten varmasti se meni hänen omaan taskuunsa, mutta Veli ei 
uskaltanut käydä sitä kiistämään, koska hän oli jo saanut jäsenkirjansa. 
Nyt oli uusi jäsen valmis alkamaan uutta ammattia ja parhaimmalla tun
tipalkalla, mitä Kanadassa ja Amerikassa maksettiin. 

Paavo oli jo samana iltana ilmoittanut uuden miehen porukkaansa ja 
sopinut Velin kanssa, että työt alkaisivat seuraavana aamuna Carlingin 
olutpanimossa kello kahdeksan. Se olisi uuden elämän alku pienen vas
toinkäymisen jälkeen ja aurinko alkaisi paistaa taas täydeltä terältään. 

Hyvissä ajoin aamulla Veli lastasi kaikki työkalunsa auton perätilaan. 
Hän sai hyvän tuurin pusun elämänsä sulostuttajaltaja halauksen jokai
selta tyttäreltä matkaevääksi. 
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Suurin osa Paavon porukasta oli suomalaisia. Tuntui, että Kanada 
tosiaankin oli suurten mahdollisuuksien maa, koska suomalaisesta ka
piukosta, joka ei ennen ollut sahaa edes tuntenut, voi tulla kanadalainen 
kirvesmies. Viinan voimalla oli myös hämeenlinnalaisesta varastomie
hestä Teuvo Pekurista, Alavudelta kotoisin olleesta topparoikkamiehes
tä ja postinkantajasta, tehty virallisesti acoustiikkamies. Varmaankin jo 
samana syksynä oli United Brotherhood of Carpenters Unioniin liittynyt 
satakunta uutta jäsentä ja ainakin puolet heistä 1960-nimiseen paikallis
osastoon. Siten Ernest Maraso,joka oli silloin jäsenkirjurina, oli rikastut
tanut viinakaappiaan viidelläkymmenellä erikokoisella viinapullolla. 

Velin tuntipalkka oli edellisen työpaikan jälkeen tuplaantunut ja ilma
piiri oli 90-prosenttisesti puhtaampaa, koska suurin osa työntekijöistä oli 
suomalaisia. Vain kolme oli muualta: kaksi Irlannista ja yksi Skotlannis
ta, mutta hekin olivat mukautuneet suomalaiseen työn johtoon, vaikkakin 
puhuivat eri kieltä. 

Työporukka oli jaettu kahteen asennusryhmään, joille annettiin as
bestilevyjä, jotka olivat 1,3 metriä leveitä ja 2,4 metriä pitkiä ja sentin 
paksuisia. Velin piti porata niihin sopivat reijät määrättyihin paikkoihin. 
Nämä kaksi ryhmää ruuvasivat levyjä niin paljon, että poraajan piti olla 
ahkerana, jotta asentajat telineillä eivät joutuneet seisomaan tyhjin kä
sin. Poraajan piti käsitellä yksin kaksikymmentä kiloa painavat levyt, 
käännellä niitä kaksi tai kolme päällekkäin sopivaan asentoon ja mitata 
ja merkata reikien paikat. Pora oli kuumana, kun porasi neljä kahdeksan 
reijän sarjaa joka levyyn. Joskus telinemiehet kerkesivät vetämään hen
kosen, kun poraajan oli kannettava lisää levyjä kauempaa olevasta ka
sasta. Kantamisessa auttoi helppari, Dominic-niminen italialainen. Hän 
auttoi myös levyjen kantamisessa porauspöydältä telineiden viereen, 
mistä asentajat vetivät ne köysillä ylös telineille. Laipion korkeus teh
dashuoneessa oli yli kahdeksan metriä. 

Tämä acoustiikkafirma antoi seuraavien 25 vuoden ajan hyvän toi
meentulon parillesadalle suomalaiselle, jotka olivat liittyneet Unioniin; 
puolet ammattitaitonsa perusteella ja puolet pullopostin avulla. Perus
sakki,joka oli muodostunut ajan myötä, piti pintansa niin kauan, kunnes 
firma lopetti toimintansa Kanadassa. Tuolloin, vuonna 1982, oli jo il
maantunut monia muitakin alan firmoja ja entiset acoustiikka carpente
rit hajaantuivat näihin ja moni jäi eläkkeelle. 
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Alkuvuosien aikana, kun hankaluudet tuntuivat olevan jokapäiväisiä, 
suhteet kotimaahan tahtoivat jäädä Veliltä ja Liisalta hoitamatta, sillä ei 
ollut mitään, mistä he olisivat voineet kertoa hyviä uutisia. Kotiväki oli jo 
ihmetellyt, oliko perhettä kohdannut vakavakin sairaus tai joku peräti 
kuollut, koska heistä ei ollut kuulunut mitään. He olivat muuttaneet jo 
neljä kertaa puolen vuoden aikana eikä posti ollut pysynyt perässä. Vas
ta sitten, kun he saivat oman kodin ja osoite pysyi samana, vakituinen 
kirjeenvaihto sukulaisten kanssa pääsi alkamaan. Puolentoista vuoden 
jälkeen Eroset alkoivat ajatella jopa Suomen matkaa. Työllisyys oli kui
tenkin kesäaikana kaikkein vilkkainta ja jos lähti Suomeen, ei ollut enää 
varmaa, pääsisikö takaisin tultuaan samaan työhön. Tämän tähden mat
kasuunnitelmia piti siirtää vuodesta toiseen. Joka talvi Veli ja Liisa tuu
mivat, kuinkas sen Suomi-matkan kanssa olisi seuraavana kesänä ja he 
keskustelivat siitä perhepiirissä usein vapaa-aikoinaan. 

-Jokos sinä arvelet, että nyt tulevana kesänä voitais ajatella Suomen 
matkaa? Minulla on niin kova koti-ikävä, alkoi Liisa paljon puhutun ai
heen tiimoilta taas, kun he olivat tehneet kovasti töitä koko viikon ja 
alkoivat suunnitella viikonloppua. 

Kyllä Velikin oli matkaa melkein joka ilta maatessaan ajatellut ja mei
nannut niin kuin kautta rantain jo udella, mutta ei ollut saanut tietää 
mitään firman kesäsuunnitelmista. Matkaliputkin olisi pitänyt tilata jo 
pari kuukautta ennen lähtöä. 

- Nyt on jo huhtikuu. Eikös ne Suomen lennot ala heti kesäkuun 
alussa? Veli vastasi. Ei oikein uskaltais mennä suoraan siitä kysymään, 
kun varmasti monet työt ovat vasta puolessa välissä ja se työmaa,jossa 
nyt ollaan, kestää ainakin pari kuukautta. Se matkanteko on tältä kesäl
tä jätettävä pois mielestä. Jospa kuitenkin ensi kesänä saisi lomaa. On
han siitä jo viisi vuotta, kun tultiin, joten olisi aika käydä katsomassa, 
kuinka Suomessa pärjätään. Niin kauan, kun on näin hyvin työtä, mei
dän täytyy pitää koti-ikävä kurissa. Odotetaan nyt rauhallisesti, kyllä 
meille tulee tilaisuus. Nyt mennään visiitille Paavon luokse ja unohde
taan Suomi vähäksi aikaa. 

Eräänä viikonloppuna Eroset lähtivät Paavon perheen kanssa näiden 
tuttavan kesäpaikalle. Matkaa yli 230 kilometriä ja ruuhka lisäsi ajoai
kaa puolella. Tuttava oli luvannut vuokrata heille kämpän, missä per
heet voisivat majoittua. Kun he pääsivät perille, omistaja kutsui heidät 



135 

viettämään iltaa kanssaan. He pelasivat korttia puoleen yöhön ja taisipa 
siinä uutta ystävyyttä voideltaessa kulua miestä vahvempaakin. 

Paikka oli Paavolle entuudestaan tuttu; hän oli kämppäillyt teltassa 
White Fish Laken rannalla,jossa uudella ystävällä oli suuri maa-alue ja 
rantaakin kilometrin verran. Seuraavana päivänä Veli ja Paavo lähtivät 
perheineen tutustumaan alueeseen ja mitä kauemmin he sen rantoja 
katselivat, sitä enemmän he niihin kiintyivät. He päättivät kysyä, olisiko 
paikka myytävänä. Alueen laitimmainen palsta oli jo myyty, mutta kos
ka ostaja ei ollut maksanut vaadittuja eriä, oli sekin saatavana. Paavo ja 
Raija olivat siitä erityisesti kiinnostuneita ja Veli ja Liisa taas kallioisesta 
alueesta,joka laski loivasti rantaan. 

Palattuaan kämpälle he ottivat asian puheeksi Ahti-isännän kanssa. 
Hän oli asiasta kiinnostunut, rahasta kun oli kysymys. Vielä samana 
päivänä he lähtivät Ahdin kanssa rantaan ja ottivat pitkän mittanauhan 
mukaansa. Heräsi kysymys, kuinka monta metriä maata he haluaisivat 
ostaa. Kunnassa oli palstojen koot tarkalleen määrätty, eikä rantaviivaa 
saanut olla vähempää kuin 200 jalkaa. Palstan syvyys ei meinannut mi
tään eikä sen pinta-ala vaikuttanut myyntihintaan. Hinnaksi sovittiin 10 
dollaria/jalka ja rantaosuudeksi sovittiin 200 jalkaa, joten kokonaishin
naksi tuli 2 000 dollaria. 

Kauppa lyötiin lukkoon ja kauppakirjat tehtiin. Isäntä lupasi hoitaa 
palstojen rekisteröimisen,josta myöhemmin koitui pienoista hankaluutta 
kauttakulkutien suhteen. Ostajien piti antaa 500 dollaria käteismaksuna 
ja 50 dollaria joka kuukausi niin kauan, kunnes koko kauppasurnma olisi 
maksettu. 

Eroset alkoivat tehdä rakennussuunnitelmaa: miten ja mihin paikkaan 
rakennettaisiin sauna, joka olisi ensimmäinen rakennus. Päärakennuk
sen suunnittelua he eivät vielä uskaltaneet ajatellakaan, vaan he jätivät 
sen toistaiseksi. Nyt Veli oli huvilapalstan omistaja ja alkoijokaviikon
loppuinen edestakaisin ajelu. Perhe oli vielä ottanut Shetlandin paimen
koiran pennun,joka oli kovasti innostunut uimisesta. 

Maalle lähtö oli suunniteltava tarkasti ja yleensä se tapahtui siten, 
että kun Veli tuli töistä lauantaina kello yksi, Liisa oli laittanut hänelle 
etukäteen voileivät valmiiksi ja maidon pulloon. Kaikki tarvittavat tava
rat oli myös pakattu niin, että kun Veli pysäytti auton ajotielle ja avasi 
oven, tavarat vain nostettiin takasäilöön ja tytöt sekä koira istuivat taka-
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penkille. Vaatteita vaihtamatta Veli lähti heti ajamaan, kunhan Liisa oli 
ensin varmistanut, että kaikki tarvittava oli mukana ja talon ovet lukos
sa, jos vuokralaiset eivät olleet kotona. Sitten vaihde eteen ja suunnaksi 
pohjoinen. 

Satoi tai paistoi, tämä toistui joka ainoa lauantai aina marraskuuhun 
asti. Aluksi he kämppäsivät teltassa,joka pystytettiin aivan lähelle ve
denrajaa. Kaikki keittäminen tapahtui Coleman stove -laitteella, jossa 
poltettiin puhdistettua naftaa. Iltaisin he kokoontuivat viettämään nuo
tiotuokiota Paavon perheen kanssa ja usein oli Torontosta tullut vierai
takin, jolloin nuotio juhla saattoi venähtää jopa yli keskiyön. Silloin lap
setkin saivat leikkiä kauemmin, kunnes kellahtivat nukkumaan omasta 
tahdostaan. 

Kun nuotio oli ensin sytytetty ja kaikki olivat löytäneet sopivat kivet 
takapuoltensa alle, Paavo tavallisesti ensiksi tuumasi: 

-Kun rupes vähän tuimaamaan, niin mitäs työ tuumaatte,jos otetaan 
aluksi yksi kaljapullo? 

Hän avasi tuomansa kahdenkymmenen pullon korin, jossa kaljat tuo
tiin kaupasta. 

- Ei sunkaan nuo naiset ole sitä vastaan? hän vielä lisäsi. 
Tämä oli aina lauantai-iltojen manööveri. Naiset tietysti yhtyivät tuu

maan ensin katsottuaan, että lapset olisivat saaneet kunnollisen illallisen 
ja olisivat syventyneet omiin leikkeihinsä. 

- Eihän meillä toki ole sitä vastaan, kun tuo Paavo niin höylisti tarjo
aa. Me naiset kumminkin laitetaan omia juomia,jatkoi Liisa ja haki au
ton lokerosta pienen likööripullon, josta teki napsut itselleen ja Raijalle. 

- Juokee työ miehet niitä omii juomii, niin me naiset tullaan perässä 
näillä liköörinapseilla, sanoi Liisa ja ojensi Raijalle toisen ryypyistä. 

Nämä olivat tavallisen viikonlopun rituaaleja, mutta kun sattui pitkä 
viikonloppu, niin silloin oli maanantaikin juhlapäivä. Sellaisia viikonlop
puja oli Kanadassa vuoden aikana kaikkiaan yhdeksän. Niistä sattui 
viisi kesäkuukausien aikaan, ja suomalaiset yritettivät seurata niihin so
pivaa juhlintatapaa. Myöhemmin tuli vielä yksi lisää, nimittäin isäinpäi
vä, joka sattui kesäkuun kolmannen viikon alkuun ja tietysti silloin piti 
tavan mukaan olla vielä ylimääräinen pullo ilon nostattajaa. Samat suo
malaiset laulut raikuivat joka viikonloppu. Lapsilla taas olivat omat lau
lut leikeissään ja erikoisesti Mirja, Paavon ja Raijan tyttö, sekä Pirjo 
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olivat hyviä laulajia ja koulussa opitut monenlaiset laulut kaikuivatkin 
rannalla joka lauantai. 

Kun perhe valmistautui nukkumaan menoa varten, Liisa pani ruuat 
kylmäboxiin, jossa oli jää pussi pitämässä ruuat kylminä. Boxit oli vielä 
varmistettu niin, että metsän eläimet eivät päässeet niitä avaamaan. 
Liisa pani leivät ja kahvit toiseen, vaneerista tehtyyn laatikkoon ja ison 
kiven sen päälle yön ajaksi. Aamulla kivi oli nostettu laatikon päältä ja 
peltinen kahvi purkki oli avattu. Nätisti, kuin lapsen kädellä, kahvi purkin 
päälle oli ripsautettu kahvia kuin toteamuksena, ettei se ollutkaan syötä
vää. Tietysti kaikki syötäväksi kelpaava oli kadonnut. 

- Se saakelin rakuuna on taas käynyt meidän ruokalaatikolla! kuului 
Liisan mölähdys, mikä herätti kaikki teltassa nukkujat toteamaan tapah
tuneen. 

Kiven painoa lisättiin joka kerta ja viimein rakuunat jättivät eväät 
rauhaan, kun eivät kyenneet enää laatikkoa avaamaan. 

Eräänä viikonloppuna Eroset ja Gustavin perhe päättivät tehdä yh
dessä viikonloppuvierailun Parry Soundin pohjoispuolella olevalle Hän
nilän Jussin kesäpaikalle, koska Gustav oli ajatellut hankkia sieltä kesä
paikkapalstan. He saapuivat perille kolmen tunnin ajon jälkeen ja isän
nällä oli jo sauna lämmitetty valmiiksi. Oli jo iltapäivä ennen kuin teltta 
oli pystytetty ja kalastusvehkeet kunnossa. Isäntä sanoi, että järvessä 
olisi paljon kaloja. Ennen kuin he menivät saunaan Liisakin yritti omaa 
onneaan. Eipä aikaakaan, kun viehe katosi pinnan alle ja toisessa pääs
sä tuntui olevan mahdoton vonkale. 

- Tule sinä auttamaan, hän huusi miehelleen, joka laitteli lähistöllä 
syöttiä omaan onkeensa. 

- Tulen heti, kuului Velin huuto ja hän juoksi, minkä käpälistä pääsi, 
ettei saalis pääsisi irti. 

- No onpas se iso, kun vetää kuin satakiloinen, Veli sanoi ja koetti 
kelata rullaa, mutta kala ei vain tahtonut antaa periksi. 

- Outhan aika peto, hän lisäsi, kun siima vain rullasi kelalta. 
Veli ei uskaltanut tiukata kelaa, koska pelkäsi siiman katkeavan. Kauan 

kala tappeli, mutta viimein se alkoi antaa periksi ja Veli sai siimaakin 
takaisin rullalle. 

- Kyllähän sinä varmasti sieltä tulet, kun alat väsyä. Nyt on kuule 
kova tässäkin päässä siimaa. 
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Veli kelasi, kunnes se mahdoton vonkale muuttuikin kalasta mahta
van kokoisen pyöreän ruisleivän kokoiseksi kilpikonnaksi. 

- No voihan helevetti! karjasivat sivustakatsojat, kun luulivat onges
sa olleen ennennäkemättömän ison kalanvonkaleen, mutta sitten suu 
auki katsoivat, kun saalis olikin suuri kilpikonna. 

- Minä kun luulin, että olisi saatu kaikille mahtava kalasoppa illalli
seksi, alkoi Liisa harmitella. Mitä sille tehdään? hän jatkoi. Eihän sitä 
kumminkaan voi syödä. 

- En minä ainakaan sitä syö, kuului toistenkin suista. 
Kukaan ei sanonut sen enempää, vaan ihailivat otusta ja antoivat sen 

uiskennella edestakaisin. He olivat kuulleet, että kilpikonnalla on ham
paat,joilla se voi purra vaikka sormet poikki, joten kukaan ei uskaltanut 
koskea siihen. Hetken tuumailunjälkeen konna nostettiin kalahaavilla 
vesitiinuun, jossa se sai uiskennella aikansa. Sitten joku keksi, että he 
ottaisivat otusta hohtimilla leuoista kiinni ja irrottaisivat koukun. Niin 
tehtiinkin ja iloisena kilpikonna molskahti järveen ja viimein häipyi rou
taiseen tummaan veteen. Siihen se kalastus sitten loppui, koska muita 
vesieläimiä ei sinä iltana tarttunut kenenkään onkeen. 

Gustav halusi Velin mukaansa katselemaan, missä kohtaa olisi paras 
mahdollinen huvilan paikka. Aikansa käveltyään ja vertailtuaan eri maas
tokohtia, Gustav ihastui tien varrella olevaan koivikkoon ja vaikka se ei 
ollutkaan järven rannalla, niin hän teki isännän kanssa siitä kaupat. 

Illalla ennen saunomista he kokoontuivat isännän taloon harjakais
illalliselle. Kun sauna-aika tuli, isäntä kävi neuvomassa, missä olisipa
ras mahdollinen paikka käydä uimassa ja samalla näytti ylpeänä, kuinka 
heillä oli kaupunkilaisten hienous: vesitoiletti. Sitä ei kuulemma tarvinnut 
koskaan tyhjentää- senkun vain pudotteli reijästä, niin riitti kaloillakin 
syömistä. 

Vieraat eivät tienneet, puhuiko isäntä totta vai leikkiä. Hän vain sa
noi, että oli rakentanut toiletin saunan kylkeen kolmekymmentä vuotta 
sitten, kun he olivat ostaneet maatilan. He olivat tulleet Kanadaan vuonna 
1927. Veli oli kiinnostunut tietämään, vaativatko kunnan miehet mitään 
lupia, kun rakensi maaseudulle. Jussi ei ollut semmoisia kysellytkään, oli 
vain rakentanut eikä kukaan ollut udellut mitään. 

Kun naiset saivat kuulla toiletista, he päättivat, etteivät he uisi sen 
järven vedessä ainakaan sillä kertaa ja taisi se jäädä uimatta miehiltä-
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kin. Velin ajatuksissa kävi myös, miltä tuntuisi, kun uidessa ilman uima
pukua kilpikonna tarttuisi kiinni siihen ainoaan. Toiseksi vieraita ei huvit
tanut käyttää toiletin vieressä seisonutta vettä edes pesemiseen, vaan 
he hakivat vetensä pitkän matkan päästä sitä mukaa, kun sitä tarvitsi
vat. Isäntä oli täyttänyt vesitiinun valmiiksi saunaan menijöille ja se myös 
säilyi täytenä hänelle itselleen. 

Se jäikin Erosten ainoaksi vierailuksi Hännilöille ja he rupesivat suun
nittelemaan saunan rakentamista omalle palstalleen. Hekään eivät ai
koneet mennä kyselemään mikäänlaisia rakennuslupia, vaan alkoivat 
puhdistaa läheltä rantaa sille sopivaa paikkaa tasaiselta maalta. He kaa
toivat tiellä olevat puut ja raivasivat kivet. Veli ja Paavo mittasivat ra
kennukselle tarpeeksi suuren alan ja keräsivät mukavankokoisia kiven
muhkareita, joista he muuraisivat kivijalan. 

Rakennukseen tulisi saunahuone, pesuhuone ja pukuhuone,joka olisi 
niin suuri, että sitä voisi käyttää asuntona niin kauan, kunnes perhe saisi 
kokoon tarpeeksi rahaa huvilan rakentamista varten. Sauna tulisi pals
tan korkeimmalle kohdalle, yli kymmenen metriä vesirajan yläpuolelle ja 
sieltä olisi mainiot näköalat suoraan järvelle. 

- Voi kun minä jo nään sen ikkunasta tuonne kauas järven toiselle 
puolelle, sanoi Liisa haaveillen. Ei vain vielä tiedä, tuleeko sitä aikaa 
meille ollenkaan. 

Nyt jäivät ryyppäämiset paljon vähemmälle. Joskus Velin täytyi jää
dä koko viikonlopuksikin ylitöihin, kun komppanialle sattui tulemaan sel
lainen työ,joka ei ollut valmistunut määräaikaan mennessä ja olisi saa
tava päätökseen viikonlopun aikana. Kyllähän se Veliä tietysti otti ai
voon, kun hän ei päässytkään niitä kivijalkoja muuraamaan eikä iltanuo
tiolle sakilla laulamaan. 

Kivijalka tuli viimein valmiiksi ja seuraavaksi piti hankkia saunara
kennuksen puutavarat. Kun Rauhansaaren Ylo oli saanut tietää, että 
Veli oli ostanut huvilapalstan ja aikoi ruveta rakentamaan siihen sauna
rakennusta, hän ojensi ystävälleen taas auttavan kätensä kuten niin monta 
kertaa aikaisemminkin. Ylo oli ollut rakentamassa pikatiesiltojen formu
ja ja niiden valmistuttua faneerista tehtyjen formujen puoliskot olivat nyt 
hylkytavaraa. Ylo oli kuitenkin arvellut, että formut olivat niin käyttökel
poisia, että niitä voisi vielä joskus tarvita ja hän oli kuljettanut niitä suu
ren rekkalastin omalle omakotipalstalleen. Myöhemmin hän oli käyttä-
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nyt niitä omien ulkorakennustensa fraameihin. Kun hän sitten eräänä 
kesäiltana pistäytyi kylään Erosille ja puhe kääntyi rakennustarvikkei
siin, hän tapansa mukaan aloitti tutuksi tulleen saamansa: 

- Kuulepas sie Tykkimestari, kun mie kuulin Paavolta, että sie out 
alakanu rakentaa saunoo sinne palstallesi, niin siekii voit käyttee niitä 
siltajuoksujen formunpuolikkaita sen rakennuksen ulukoseiniin. 

- No enhän minä ole vielä alkanut rakentamaan, vain kivijalkaa on 
Paavon kanssa alettu laittamaan. Tarkotatko sie niitä faneeriformuja, 
joita me käytettiin niissä siltatöissä? Veli kysyi. 

- Niitäpä tietysti mie tarkotan. Mutta mistä teille Paavon kanssa on 
ilimaantunut niin paljon ruplia? Siekii jo out oman talon omistaja ja nyt jo 
out ostana kesäpaikkapalstan. Se ei nyt sovi miun nuppiin tällä kertaa, 
Ylo ihmetteli. 

- Ei niitä taaloja ole ollut näkyvissä vielä tarpeeksikaan, mutta kun on 
sellasia hyviä ystäviä niin kuin esimerkiksi sinäkin olet ollut, niin uskal
taa ottaa lisää velkaa. Ja mielelläni minä niitä formuja sinulta ostaisin, 
jos vain sovitaan niiden hinnasta. 

- Kuulehan sie Tykkimestari,jos ne siule kelepoo, niin iliman minä ne 
annan. Mie itse en ole niistä maksanut ruplaakaan enkä minä rupee 
niijen kanssa tekemään bisnestä, sanoi Ylo kipakasti. 

-No eivätpä ne olekaan kalliita. Kiitos nyt ensi tuimaanja kun minä 
olen laskenut, montako tarvitsen, niin hommaan jostain kyydin ja annan 
sinun tietää, milloin tulen niitä hakemaan. Sovitaanko näin, sillä aina 
minulle on apusi kelvannut ja toivon, että joskus voin tehdä sinulle vasta
palveluksen. Kelpaisko sinulle nyt pullo Labatin kaljaa niin kuin harja
kaisiksi vai pitäisikö olla miestä vahvempaa? 

- No tuo nyt se Labatin pullo. En minä ole erikoisemmin sen vah
vemman perään ollut. Joskus, kun mennään sinne Eestimajalle tanssei
hin, niin sitten voijaan nakata naamaan, niinkuin Nipponin pojat sanoo. 

Kerran sitten tapahtui se ihme, että kun Veli tuli kotiin, hänen poissa
ollessaan Ylo oli tuonut suuren kasan formun osia hänen pihalleen. Ylo 
oli kai laskenut, kuinka monta niitä tarvittaisiin ja oli pannut firman trokin 
niitä tuomaan ja lisännyt vielä muutamia ylikin, että varmasti riittäisivät. 

Kun Veli seuraavan kerran taas meni kesäpaikalleen, hän päätti ha
kea formut. Maalle mentyään Veli kyseli naapureilta,jos jollakin sattuisi 
olemaan sopiva troki, ja löytyihän sellainen viimein, vaikka se näytti jo 
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vanhahkolta. Veli palasi seuraavana aamuna takaisin Torontoon ja ryh
tyi kuorman tekoon. 

Kun kuorma oli valmis, alkoi paluumatka. Jo heti pikatielle tullessaan 
Veli tunsi, että formuja oli lavalla liian paljon ja trokinjarrut alkoivat 
keljuilla. Valoille tullessa auton jarrut eivät enää kunnolla pitäneet ja 
Velin täytyi peräänajon välttämiseksi ajaa tien sivuun. Kuormuri oli yli
kuormitettu, joten Velin piti vähentää lastia ja jättää ylimääräiset formut 
pikatien sivuun. Sen jälkeen Veli ei enää niitä nähnyt. 

Matka jatkui, kunnes kymmenen kilometrin päässä siitä, mistä tiekään
tyi kesäpaikan suuntaan, auto teki stopin. Velin piti jättää se maantien 
varteen oman onnensa nojaan ja hän sai lähteä jatkamaan matkaa jalan. 
Parin tunnin kovan kävelymatkan jälkeen Veli tuli paikkaan, josta oli 
vuokrannut kuormurinja selitti tapahtuman. Kaveri pahoitteli tapahtu
nutta kovasti ja kertoi jo aavistaneensakin, että autopahus varmaan jät
täisi ajajansa tielle. Hän kasasi kaikki tarvittavat työkalut ja lähti heti 
Velin kanssa rikkoontuneen auton luo ja korjasi sen kuntoon. 

Nyt loppumatka onnistui ja formut päätyivät oikeaan paikkaan. Ka
veri ei veloittanut autosta vuokraa, koska se oli jättänyt Velin kesken 
reissua,joten ei niin paljoa pahaa ettei jotain hyvääkin. Veli kerkesi mat
kan aikana manata auton ja sen omistajan aina helvettiin asti, mutta nyt, 
kun matkanteko ei maksanutkaan muuta kuin ajan ja polttoaineen, hän 
oli tyytyväinen. 

Veli pääsi viimeinkin aloittamaan saunan mnkotyöt. Muut tarvittavat 
puutavarat oli tuotu jo edellisenä lauantaina. Nyt vasara sai hakata nau
lan päähän taipeekseen,ja kohta mnko oli pystyssä. Paavo auttoi katto
tuolien naulaamisessa. Leveistä laudoista he tekivät tuolien päälle nau
lauspohjan ja levittivät päälle säänsuojattua bitumia. Lattia naulattiin 
Kanadassa valmiiksi ennen kuin mvettiin pystyttämään seinävasoja,jo
ten nyt oli jäljellä enää sisäseinien vuoraus, sisäkatto ja ikkunoiden asen
nus. Sitten sauna olisikin jo valmis asuttavaksi. Rakennuksesta perhe 
sai varmemman sateensuojan kuin teltasta ja niin he voivat kauemmin 
oleilla ja nauttia maaseudun kesästä. 

*** 
Suomalaiset olivat Kanadassa jakaantuneet kahteen eri puolueeseen: 
niihin, jotka olivat tulleet vapaussodan jälkeen ja niihin, jotka tulivat toi-
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sen maailmansodan jälkeen. Ennen toista maailmansotaa ei maahan
muuttajia eritelty, ja niinpä tuhansia suomalaisia kommunisteja pääsi Ka
nadaan ja Amerikkaan. Vasta toisen maailmansodan jälkeen heidän al
koi olla vaikea päästä näihin maihin. Yleensäkin, jos oli punaisten puolu
eiden jäsen, tahtoi olla hyvin tiukat paikat päästä näihin maihin siirtolai
seksi. Jos oli ollut missään tekemisissä kenenkään näihin puolueisiin 
kuuluvan henkilön kanssa, tuli seinä vastaan, sillä Kanadan valtion polii
si, Mountain Police, piti kaikista maahantulleista tiukkaa valvontaa ja 
teki kaikkensa, ettei kansalaiseksi päässyt kommunistien suosijoita. 

Kaikissa Kanadan suurimmissa kaupungeissa suomalaisilla oli omat 
seuransa ja varsinkin Torontossa, Sudburyssa, Timmisissä ja monessa 
muussakin oli suuret erot seurojen välillä. Torontossa punaisilla oli kuulu 
Donn Haali,jonne vain puolueeseen kuuluvilla oli sisäänpääsymahdolli
suus. 

Sudburyn puolueissa oli tuolloin ehkä jyrkimmin toisiinsa suhtautuvia 
ihmisiä. Suomalaisseuraan oli pyrkinyt juuri naimisiin mennyt pariskun
ta, Kalle ja Ida Kumpulainen, joista kumpikaan ei ollut Suomessa kuulu
nut mihinkään puolueeseen. Sudburyn kommunistit kutsuivat heidät kuu
lusteluun haalilleen. Kun he olivat ensin saaneet tietää pariskunnan ni
met ja lähtöpaikan, niin he alkoivat kysellä. 

-No mihin puolueeseen te kuuluitte Suomessa? 
- Ei minun tarvinnut kuulua mihinkään puolueeseen, vastasi Kalle, ei 

kukaan edes sitä kysynytkään. 
- No missäs hommassa sinä siellä sitten olit? 
- Kun mie pääsin teknillisestä koulusta, niin minulle tarjottiin heti työ-

tä Outokummun kaivoksesta semmosena apulaisinsinöörinä, vastasi Kalle 
taas pahaa aavistamatta. 

- Sinähän oletkin niitä kapitalisteja. Et sinä voi päästä meidän puolu
eeseen ikinä. Painukaa heti ulos, saatanan kapitalistit! 

Niin saivat Kalle ja Ida äkkilähdön. Kun Kalle kertoi asiasta sedäl
leen, setä ihmetteli, kuinka tärkeänä se komu oli puoluettaan pitänyt. 

- Kuule, minä vien sinut tämän kaivoksen herrojen puheille. Ne ei 
kysele muuta, kun kerrot, mitä sinä olet oppinut kaivosalalla. Ei ne vaadi 
mitään puoluejäsenyyttä, vaikka puolueet yrittää rekisteröidä kaikki 
maahan tulevat työläiset itselleen todistaakseen, kuinka vahvana Suo
men kommunistipuolue toimii Kanadassa. 
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Talvisodan alkaessa Suomen ja Venäjän välillä saivat Kanadan pu
naiset näyttää, kuinka he pystyivät ja tahtoivat auttaa puoluekaverei
taan. Kun Suomen hallituksen puolella olevat kanadansuomalaiset nai
set kutoivat villakintaita ja sukkia ja miehet menivät vapaaehtoisiksi tais
tellakseen Suomen puolesta vihollista vastaan, niin samaan aikaan Ka
nadan punaiset kutoivat ahkerasti kintaita ja sukkia sekä laittoivat ruo
kaa paketteihin ja osoittivat ne punaisen armeijan sotilaille,joita he niin 
sydämestään puolustivat ja innostivat taistelemaan Suomen kapitalistis
ta armeijaa vastaan. 

Kun Kanadassa oli pulakausi vuonna 1930, monet joutuivat lähte
mään kodeistaan ja jättämään jo puoleksi maksamansa talon taakseen. 
Tällöin Venäjä lähetti suomenkielisen miehen Pietarista värväämään suo
malaisia tulemaan Venäjälle. Jokaisesta lähtijästä värväri sai kymme
nen dollaria värväysrahaa ja lähtijöitä kertyi useita satoja. Venäjä oli 
luvannut jokaiselle perheelle oman maatilan, jos he toisivat maanvilje
lyskoneet ja karjan mukanaan. 

Monet lähtivät toiverikkaina matkaan eivätkä luvanneet enää kusta
kaan Kanadaan päin. Kun he sitten monen viikon laivamatkan jälkeen 
saapuivat Pietarin satamaan, heitä oli vastassa venäjänsuomalaisia sekä 
Venäjän hallituksen virkamiehiä. 

Tulijat joutuivat jättämään tavaransa ja karjansa virkamiesten huos
taan ja heidän käskettiin nousta asemalla odottaviin juna vaunuihin. Sit
ten heitä lähdettiin viemään Pietarista itään ja vuorokauden junamatkan 
jälkeen he saapuivat jonnekin kauas pieneen kylään, josta tulisi heidän 
uusi asuinpaikkansa. Kun he alkoivat kysellä karjaansa ja tavaroitaan, 
heitä alettiin haukkua kapitalisteiksija sanottiin, että heistä kitkettäisiin 
pian pois kaikki Suomesta peritty kapitalismi. Kaikki, minkä he olivat 
mukanaan vieneet, oli nyt Venäjän, heidän ikuisen kotimaansa, omai
suutta. 

Silloin oli jo myöhäistä katua tekostaanjamonijäi sille matkalle. Mai
nittu värväri ja muutamia muita pääsi pakenemaan metsien kautta Suo
meen ja sieltä takaisin Kanadaan kertomaan, kuinka luvatussa maassa 
kohdellaan sinne menijöitä. Uutiset hillitsivät sen jälkeen kaikkein kuu
mimpia punikkeja ja heidän jälkeläisensä ovat unohtaneet sen ajan ta
pahtumat ja ovat sulautuneet toisiin suomalaisiin, joten heitä ei enää 
erota toisistaan. 
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Suomenkieli,jota silloin Kanadassa puhuttiin, oli sekoitus vanhan ajan 
suomenkieltä, englanninkieltä sekä nykyaikaista suomenkieltä. Vapaus
sodan jälkeen suomalaiset puhuivat alkuperäistä suomenkieltä. Siinä 
esiintyivät mm. sanat ilmalaiva, syömmä, juomma, olemma, nukumma 
ja kun oli lempimisestä kysymys, niin tietysti rakastamma. Heidän jälke
läisensä omivat hieman uudemmat sanamuodot ja kehittyi kokonaan uusi 
kieli, fingelska. Sitä puhuvat niin Ameriikan suomalaiset kuin kanadalai
setkin. Ainoastaan ne,jotka tulevat Suomesta vierailulle, puhuvat nyky
suomen kieltä. Silloin heillä on hauskaa ja jälkeen päin he kyselevät 
toisiltaan, mitä se ja se sanonta tarkoittaa. 

Kun Veli ja Liisa asuivat suomalaisen vuokratalossa, Mrs. Leppänen, 
vuokraemäntä, vieraili heillä usein ja kehuskeli, kuinka säännöllisesti 
Eroset maksoivat ränttynsä. Kun he ostivat oman talon ja irtisanoivat 
vuokrasopimuksen, Mrs. Leppänen tuli vakavaksi ja puhkesi sanomaan: 

- Kyllä minä nyt olen hyvin sorry. Mistä minä saan niin hyvät räntty
läiset. Sen sijaan tuolla kolmannella kerroksella on yksi kielinen paris
kunta,joka asuu yhden petiruuman huoneistossa,jonne pitää peilillä ve
sikin kantaa. Heiltä pitää aina mankua vuokra ja monta kertaa jouvun 
auttamaan viikkoja, kunnes saan manin. 

Veli ja Liisa osallistuivat ahkerasti kielitunneille, vaikka he kävivät 
joka päivä töissä ja joskus pitkän päivän jälkeen olivat enemmän kuin 
väsyneitä. Veli joutui pänttäämään kieltä päähänsä omin neuvoin silloin, 
kun oli töissä ulkona kaupungista, mutta pikku hiljaa se iskostui hänen 
päähänsä niin, että hän oli tarvittaessa uusille tulokkaille tulkkina. 

Kun Eroset olivat ostaneet ensimmäisen talonsa, jossa oli kaksi huo
neistoa vuokrattuna ja joiden ansiosta kiinnelainojen maksut tulivat mak
settua, he pystyivät ostamaan ensimmäisen televisionsa,joka sekin osal
taan auttoi kielen opiskelussa. 

Eroset ostivat veneenkin ja siihen sopivankokoisen moottorin, yhdek
sän ja puolen hevosvoiman Johnsonin ja tarvittavat lisävarusteet. Maal
le saavuttuaan he kantoivat tavarat saunakamariin ja rupesivat kiireen 
vilkkaa varustautumaan kalaan lähtöön. Liisalle jäi silloin tehtäväksi j är
jestellä perheen asettautuminen viikonlopun viettoon. Ruuanlaitto jalas
ten varustus ja peräänkatsominen jäivät yleensä hänen huolekseen. Nur
kumatta hän ne teki, vaikka hänelle itselleen ei jäänytkään liikoja vapaa
aikoja. 
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Saunan lämmitys jäi tietysti Velin toimeksi niin kuin saunapuiden han
kin takin; ne löytyivät omasta metsästä. Oli tammea, vaahteraa, valko
mäntyä ja kuusta sekä montaa muutakin puulaatua. Niin kutsuttu rauta
puu, joka muistutti suomalaista koivua, oli käytössä oiva lämmityspuu. 
Rautapuulla oli nimensä veroinen ominaisuus: kun sitä kaatoi tai pätki, 
saha tuiski tulta jokaisella vedolla ja terä oli mennyttä sillä kertaa. Rau
tapuun käyttämistä alettiinkin varoa, kun oli opittu sen ominaisuudet. 

Järvilohi kruunasi viikonlopun ruokapöydän, kun se ensin oli savus
tettu saunan uunissa. Voi että tuo lohi olikin hyvää. Piti oikein pitää 
silmät kiinni, kun sitä pisteli suuhunsa ja kelpasi sitä tarjota vieraillekin. 
Vieraita riittikin melkeinpä jokainen viikonloppu, kun ystävät olivat saa
neet tietää Erosten kesäpaikan olemassaolon. Niitä saattoi tulla koko 
viikonlopuksi aivan yllätyksenä ja emännällä piti olla hoksottimet tallella, 
että osasi loihtia kaikille tarpeeksi ruokaa. 

Kun kesä alkoi tehdä loppuaan, kesäpaikalle tehtävät matkat harve
nivat. Perhe alkoi varustautua talven viettoon ja siihen liittyviin askarei
hin. Kun he olivat kesällä kalastelleet ahkerasti ja hyvällä onnella, niin 
tuntui kamalalta olla ilman kalasoppaa, joka oli tehty itse ongi tuista ka
loista. 

Ylolla oli kesäpaikka Simcoe-järven rannalla ja Eroset vierailivat siellä 
alkutalvesta ennen kuin järvet alkoivat jäätyä. Kerran, kun heille tuli 
puhetta kalastuksesta, Ylo alkoi innostaa entistä työkaveriaan ryhty
mään talvikalastajaksi. 

- Mitäs sie muuta, kun rakennat itelles pienen kalakopin niin kuin on 
tuossa meidän paskahuusin takana ja kun järvi jäätyy, niin viedään se 
tuonne järvelle. Laitetaan siihen öljylämrnityslaite, niin jopa kehtaa nar
rata siikoj a. 

Asiasta tuli tosi. Veli hankki tarvittavat puutavarat ja alumiinipanelei
ta sen vuorausta varten. Hän otti mallia Ylon kopista ja yhdessä he 
naulasivat sen kokoon. He tekivät koppiin ikkunankin, josta näkisi, mitä 
ulkopuolella tapahtui. Lattiaan tuli kaksi avantoa, koska koppi oli suun
niteltu kahdelle kalastajalle. Veli asensi vielä kahdelle hengelle tarvitta
vat tasapaino laitteet. Kun ongen asetti laitteeseen, siitä näki, milloin kala 
oli asialla ja onkija osasi nypätä oikealla hetkellä. 

Öljylämmittäjä piti teettää hitsarilla Torontossa. Sekin järjestyi hel
posti, kun hyvä ystävä tunsi kätevän hitsarin,joka valmisti sellaisen het-
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kessä ja sopivaan hintaan. Kahden litran öljytänkki kopin ulkopuolella 
kruunasi ylellisyyden. 

Uudenvuoden jälkeen Simcoenjäät olivat jo niin vahvoja, että koppe
ja vietiin jäälle porukan voimin. Keikoilla olijalakset,jotka oli tehty van
hoista suksista. Kun kelkat saatiin ensin hinatuksi järven rantaan, oli 
helppoa saada ne kilometrin päähän järvelle. Vaimot ja lapset olivat apuna 
niitä työnnettäessä. Kun kelkat olivat halutuilla paikoilla, Ylo asiantunti
jana määritteli aikaisemmasta kokemuksesta jokaiselle oman paikkansa 
noin sadan metrin päähän toisistaan. Kun vielä Paavollakin oli oma kop
pinsa, heitä oli kaikkiaan kolme kalamiestä. Viikkoa myöhemmin naa
puriksi ilmestyi vielä kaksi suomalaista kalamiestä, Ratsumestari ja 
Hopean Kalevi, aivan Ylon lähinaapureita. 

Ylon kesäpaikka oli keskeinen vierailijoiden kokoontumispaikka, jos
sa kävi melkein kaikki Toronton ja lähiseudun suomalaiset kalamiehet, 
kun he olivat tulossa tai poislähdössä. Siellä heitä kestittiin melkein poik
keuksetta ainakin pullakahvilla tai muutamalla votkaryypyllä. Samalla 
he saivat tuoreimmat tiedot Simcoe-järven kalastuksesta kuten myös 
seudun naapureilta,joille Ylo oli antanut omat, mieleisensä lempinimet, 
jotka johtuivat heidän henkilöllisyydestään tai ammatistaan. Kukaan 
heistä ei pannut pahakseen saamansa arvonimeä, koska Ylo oli heitä jo 
vuosia kestitellyt ja saunottanut. Aina, kun joku meni Ylon huvilalle, niin 
tämän vaimo oli heti tarjoamassakaljapulloajajosjoku sattui siitä kiel
täytymään, niin silloinkos vaimo alkoi moittia ja kysyi, että eikös köyhän 
anti kelpaa rikkaan kakaralle. Sitten hän avasi pullon ja tyrkkäsi sen 
vieraan kouraan ja niin hän sai itsekin epävirallisen luvan kaljoitella. Ylo 
itse ei kaljasta erikoisemmin välittänyt, mutta ei aina halunnut eukkonsa 
kanssa siitä riidellä, sillä vaimo, jota hän kutsui eukon nimellä, oli hyvin 
pienestäkimpaantuva. Heillä oli ikäeroakin yli 15 vuotta; Ylo oli mennyt 
naimisiin vasta 35-vuotiaana. Vaimon nimi oli Helli ja hän oli tullut Ka
nadaan nuorena likkana. Hän oli tavannut Ylon eestiläisten tansseissa 
ja he olivat menneet heti naimisiin. Nyt heillä oli tyttö ja poika. Helli oli 
ammatiltaan kampaa ja ja hän laitteli kesäisin huvilallaan suomalaisten 
naisten hiuksia. Hänellä piti olla aina kaljapullo vierellään ja höylisti hän 
tarjosi sitä asiakkailleenkin. 

Velin ja Paavon perheet tulivat talvikalaan tavallisesti aina Ylon huvi
lan kautta. Paavon vaimo jäi lastenlikaksi siksi aikaa, kuin miehet olivat 
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siikoja hakemassa. Monta kertaa kassit olivat niitä täynnä, kaksi ja kol
mekin tusinaa oli tavallinen saalis. Kun he olivat onkineet siikoja kylläs
tymiseen asti, niin piti keksiäjotainjekkua. Niinpä Veli ehdotti, että olisi 
mukava saada vaihteeksi järvilohiakin ja ehdotus saikin myötätuntoa. 
He tilasivat Montrealista verkot, koska siellä niitä myytiin postilähetyk
senä ja kohta jokaisella oli verkko jään alla. 

- Sitten pitää jokaisen laittaa turpa lukkoon, ettei siitä asiasta pääse 
mitään ulos päin, kun Kanadassa ei saa pyytää verkoilla muut kuin indi
aanit, Ylo antoi tietää. 

- Niin, ja tietysti suomalaiset, yhtyi Paavo puheeseen. 
- Ei teillä finneillä ole siihen erikoisoikeutta, alkoi Ylo vinoilla vaikka 

tiesi, että Paavo puhui vain palturia. 
Thunderbayn suomalaiset olivat käyttäneet intiaanien kanssa verk

koja kalan pyydyksenä. 
- Saavathan ammattikalastajat niitä verkkoja kyllä käyttää, mutta ei 

huvikalastajat niinkuin me, yhtyi Velikin toisiin. 
Jokainen kalasti omassa kopissaan ja kerran sattui, että kun muut 

lähtivät kotiinsa aikaisemmin, jäälle jäi vain pari kalastajaa: Veli vaimon
sa kanssa ja äärimmäisellä kopilla oleva kalastaja, joka tunnettiin ahke
rana kalamiehenä. Veli ja Liisa olivat tavanneet hänet aikaisemmin sa
mana iltana ja he olivat porukassa naukanneet muutaman ryypyn. Illan 
lähestyessä puoltayötä Eroset päättivät lähteä maihin ja he tekivät mut
kan kaverin kopille, mutta huomasivat hänen jo lähteneen. 

Oli satanut uutta lunta ja pariskunta lähti seuraamaan miehen jälkiä, 
koska toisten jäljet oli lumi jo peittänyt. He huomasivat, että kaveri oli 
ottanut muutamia ylimääräisiä naukkuja, koska hänen jälkensä kiemur
telivat yhtenään. Pienen matkan kuluttua he löysivät polun viereen hei
tetyn matkaradion, jonka he ottivat talteen ja jatkoivat matkaa. Eipä 
aikaakaan, kun parin sadan metrin päässä oli käsineet ja eväslaukku. 

- Nyt kaveri on tosiaan enemmän kuin sekaisin, sanoi Liisa ja kouk
kasi tavarat kainaloonsa. 

Mies oli viimein moninkertaisen matkan talsittuaan tullut oikeaan ran
taan, mutta ei ollut mennyt kotiinsa, vaan oli kaatunut Ylon huvilan pi
halle, josta Veli ja Liisa hänet yhdessä raahasivat sisälle ja laittoivat 
lattialle nukkumaan. Siitä mies oli yön aikana kuitenkin herännyt ja mennyt 
kotiinsa. 
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Loput viikonlopusta Eroset viettivät Ylon huvilalla, hiihtelivät jäällä ja 
nauttivat perattuja siikoja sekä suunnittelivat taas seuraavan viikonlo
pun ohjelmaa. 

Veli ja Liisa olivat jättäneet verkot jään alle ja seuraavan kerran, kun 
he tulivat, niissä odotti toivottu saalis. Jo heti kalakoppiin sisälle tultuaan 
he näkivät, että verkon kiinnitysnaru oli vetäytynyt kireälle. Liisa piti 
vahtia, ettei asiattomat päässeet yllättämään, ja Veli selvitti lohen ver
kosta ja solautti sen säkkiin. Hän heitti verkon takaisin järveen odotta
maan uutta saalista. 

He jatkoivat jääkalastusta aina maaliskuun loppuun tai niin kauan, 
kun jää oli tarpeeksi vahvaa kulkea, sillä usein pohjoistuuli särki sen jo 
aikaisemmin. Televisio-ohjelmissa tai radiossa aina kerrottiin, mikä oli 
tilanne Simcoe-järvellä ja kuinka turvallista jäillä oli liikkua. 



Aika kului. Eroset kävivät ahkerasti työssä. Kesäisin he matkasi
vat kesäpaikalleenja talvisin he kalastelivat Simcoe-järvellä. Vain 

syksy oli jäänyt vaille nimekkäämpää harrastusta. Kun Paavo ja Veli 
kuulivat, kuinka helppoa Kanadassa oli käydä metsällä, heihin iski uusi 
innostuksen kärpänen. Tarvitsi vain omistaa oma kivääri ja metsästys
lupa, jonka sai helposti menemällä lähimpään asekauppaan ja esittä
mällä ajokortin,jolla varmisti, että oli ollut Kanadassa viimeiset 12 kuu
kautta. Heidän piti kuitenkin ensin saada vaimotkin innostumaan asias
ta. Kun he puhuivat innokkaasti metsämiistan positiivisesta vaikutuk
sesta ihmisen kehitykseen, niin vaimot suorastaan kehottivat heitä läh
temään ja koettamaan onneaan uudessa harrastuksessa. Veli ja Paavo 
harrastivat metsästystä joka syksy, ja myöhemmin porukkaan liittyi kaksi 
innokasta miestä lisää. 

Vuonna 1963 perhe oli muhinut Kanadassa jo yli viisi vuotta ja ke
vään tullessa Veli ja Liisa alkoivat taas keskustella mahdollisesta Suo
men matkasta,joka oli ollut menneinä kesinä useinkin keskustelun ai
heena. Viimeksi ennen joulua Liisa oli vannottanut Veliä muistamaan 
kysellä tarpeeksi ajoissa Ukolta kuukauden lomaa. 

- Kyllä minä arvelen, että se ymmärtää, kun he itsekin rahtaantuvat 
Skotlantiin melkeinjokakesä, oli Liisan tapana sanoa, kun puhe kääntyi 
Suomi-matkaan. 

Koko loman saanti riippuisi siitä, kuinka paljon firmalla olisi töitä al
kukesästä, jolloin Erosten lomamatka oli vihdoinkin suunniteltu tehtä
väksi. Tietystikään ei tullut kuuloonkaan, että Veli joutuisi lopettamaan 
työnsä matkan takia, mutta koska hän oli innokas matkaanlähtijä, hän 
puhuisi Ukko herralle heti, kun olisi ensin saanut tietää, milloin ja mikä 
yhtiö lentäisi seuraavana kesänä Suomeen ja kuinka pitkiä lomamatko
ja sinne tehtäisiin. 
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Huhtikuun alussa Toronton Suomalaiset Metsästäjät ja Kalastajat 
-kerho ilmoitti tekevänsä neljän viikon Suomen matkan kesäkuun puo
lessa välissä. Kiinnostuneita kehotettiin varaamaan lippunsa ajoissa, sil
lä lähtijöitä oli odotettavissa suuri joukko. 

- No niin, sanoi Liisa heti innostuen. Siinä se meidän matkamme on 
ja siihen me varaamme liput heti. 

- Kyllähän me voimme varata liput heti, vaikka emme pääsisikään 
lähtemään, sillä lähtijöitä on varmasti paljon enemmän kuin on paikkoja, 
antoi Veli tietää. Mutta odotetaan vielä huomiseen iltaan, niin minä jut
telen Ukkoherran kanssa, kun se tulee työmaalle. _ . 

- No kyllähän minä voin sen verran joustaa, mutta vain huomiseen 
asti, vain huomiseen. Muista lupauksesi. 

Ukkoherra sattuikin olemaan mukavalla päällä, kun Veli seuraavana 
päivänä otti puheeksi tulevan kesän loman. Ukko sanoi itsekin mene
vänsä käymään Skotlannissa. Kun hän sai tietää, kuinka kauan Velin 
perhe oli jo ollut Kanadassa, hänen mielestään heidän oli jo aikakin päästä 
käymään kotimaassaan. 

Koska koulujen entisöimistyöt alkaisivat kesällä, Veli kertoi Ukko
herralle pelkäävänsä, että Suomen matkan jälkeen hän ei enää pääsi
sikään takaisin työhönsä, koska miehiä oli aina tarjolla enemmän kuin 
töitä. Nyt puuttui Paavo puheeseen ja sanoi, että kyllä varmaan oli mie
hiä tarjolla, mutta eivät ne kaikki sentään olleet kelvollisia palkata. Ja 
mikäli hän tunsi Veliä työkaverina, ei yhtä hyvää työmiestä ollut helppoa 
löytää ja hän suositteli Veliä niin lomalle kuin takaisin työhönsäkin mat
kan jälkeen. 

Siihen jatkoi Ukkoherrakin, että kun hän oli seurannut eri miehiä,jot
ka hän oli hairannut, niin kyllä hän luotti suomalaisiin. Tietysti kaikissa 
oli poikkeuksia, mutta hänen mielestään suomalaiset olivat kaikki hoita
neet työnsä kunnolla ja he olivat luotettavia työajohtajia,jonka taidon he 
olivat perineet jo ennen Kanadaan tuloaan. Suomalaisilla oli hänen mie
lestään ammattisilmää ja tarvittavaa taitoa. 

- Ole hyvä ja mene vain lomalle, hän sanoi Velille. Milloin se kone 
lähtee, että voin pistää toisen tilalle siksi aikaa? 

Saatuaan tietää lähtöajan Ukkoherra toivotti Velille hyvää matkaa, 
vaikka lähtöön oli vielä kaksi kuukautta aikaa; oman muistinsa tuntien 
hän piti varmempana hoitaa matkatoivotukset aikanaan. 
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- Hei sitten ja tavataan taas! sanoi Ukkoherra ja heilautti kättään 
lähtiessään. 

Illalla Liisan ollessa ostoksilla Veli soitti Metsästäjät ja Kalastajat
kerhon puheenjohtajalle ja teki varauksen kesäkuun Suomen matkalle 
ja lupasi toimittaa alkumaksun määrättyyn päivään mennessä. 

Tytöt sattuivat kuulemaan isänsä puhelun ja alkoivat hyppiä ilosta. 
- Mennäänkö me kesällä Suomeen? he joukolla huusivat. 
- Kyllähän se olisi tarkoitus, kun äitikin onjo melkein tukehtua koti-

ikävään. 
Kun Liisa tuli osto ks ilta, olivat Veli ja lapset niin salaperäisen näköi

siä, että hän alkoi kysellä, mitä heille oikein oli tapahtunut. 
- No, eihän tässä niin ihmeitä, alkoi aviomies varovasti selittää ja 

katsoi tyttäriinsä, jotka vuorostaan vilkuilivat toisiinsa ja sitten isäänsä. 
- No kertokaapas nyt viimeinkin asianne, kun ette voi sitä salata

kaan. Näkeehän tuon jo teistä päältäkin päin. 
- No kertokaa te, tytöt, salaisuus äitille, kun se tuntuu häntä kovin 

kiinnostavan. Sano sinä Pirjo suurimpana, kehotti isä. 
- Isä soitti äsken ja tilasi lentoliput Suomeen ensi kesänä. Se oli mei

dän salaisuus, Pirjo sanoi ja nauroi päälle. 
- No joko sinä kysyit siltä Ukkoherralta kesälomastasi? Liisa kysyi 

eikä hymy ollut hänelläkään enää turhan tiukassa. Jokohan me viimein
kin päästään Suomessa käymään? On jo ollut niin ikävä, että monet yöt 
olen ollut siellä unessa ja päivisinkin olen usein ajatellut entisiä aikoja. 
Onhan siitä jo melkein kuusi vuotta, kun lähdettiin tänne onneamme 
hakemaan,joka vieläkin tuntuu olevan saavuttamattomissa. 

- Kyllä minä uskon matkan toteutuvan tulevana kesänä, sanoi Veli 
lohdutellen. Aletaan vaan suunnittelemaan matkaa. Kai sinä annat sis
kosi Elsankin tietää siitä jo hyvissä ajoin, että osaavat valmistautua Ame
riikan sukulaisiaan vastaanottamaan. 

- Elä sinä ala leuhkia sillä amerikkalaisuudellasi, kun ei ole muuta 
kuin velkaa velan päällä ja nyt sitä tulee taas lisää, vaimo jo huolehti. 

- Etkös sinä sitä tiedä, että Amerikassa velka onkin pääomaa, vasta
si aviomies. Viisaat ottavat pankista lainaa ja sijoittavat ne korkeam
malle korolle. Silloin se velka on pääomaa. 

- Voithan sinäkin sitä yrittää, mutta minä pelkään, että ei ne anna 
sinulle velkaa, kun on jo entistäkin niin paljon, tuhahti Liisa. Tytöt, vie-
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kää tuo kissa ulos, kun se on ollut koko päivän sisällä ja kävelyttäkää 
sitä takapihalla. Mihinhän sekin pannaan siksi aikaa, kun ollaan Suo
messa? Kun sekin hyväkäs tuli hommattua. 

- Elä sinä huolehdi siitä vielä, kyllä me sille koti löydetään, kun se 
aika ehtii. Vielä tuohon matkaan pitää jatkaa. Eihän se olekaan pienen 
rahan reissu, kun tämmönen sakki lähtee reissaamaan. Viiden hengen 
edestakaiset matkaliput ja matkat Suomessa, lahjat ja kotiintuomiset plus 
neljän viikon menetetty palkka. Oletkos laskenut, mitä se tekee yhdes
sä? Siinä olisi mukava summa taaloja,jos ne olisivat pankissa tilillämme. 
Oikein tahtoo itku tulla, kun sitä ajattelee. Rahallisesti reissu ei kannata 
ollenkaan, Veli sanoi. 

-Et suinkaan nyt ala perumaan sanojasi? Taidat ollakin aivan tuntee
ton ihminen, kun et sallisi perheellesi sitä iloa, että he pääsisivät vielä 
kerran käymään Suomessa. Luuletko, ettei jo olla sen arvosta raadettu 
tarpeeksi? Jos luulet, että se on tuhlausta sen täydessä mielessä, niin 
kyllä sinä voit jäädä tänne töihin ja voit vielä tehdä kymmenen tuntia 
ylityötä päivässä, jos se tekee sinut onnelliseksi, alkoi Liisa jo tulistua. 

- Enhän minä aivan sitäkään tarkoittanut, vaan kerroin, kuinka paljon 
se matka tulee maksamaan. Kyllä minäkin haluan nähdä taas Suomen 
ja käydä Suomenlinnassa tervehtimässä kapiaisia ja nähdä, kunka he 
nyt pärjäävät ja kuinka he ovat siellä edistyneet, Veli toppuutteli vaimo
aan ja jatkoi:. 

- Muuten, passit ovat jo vanhoja, joten ne meidän täytyy aivan ensi
kädessä saada uusituksi. Siihen me tarvitaankin monet todistukset ja 
rokotukset. Otanki sen asian heti ensi viikolla vireille ja käyn Suomen 
konsulaatissa ottamassa asiasta selvää. Sitten on valokuvassa käynti ja 
rahojen vaihto sekä kaikenlaiset viisumit. Mitäs sinä arvelet, josko ne 
Kihlangit ovat aikoneet käydä Suomessa, kun he ovat olleet täällä jo 
kahdeksan vuotta eivätkä ole vielä kertaakaan olleet keskiyön aurinkoa 
katsomassa lähtönsä jälkeen? 

- Ei he minun tietääkseni ole siitä mitään puhuneet. Rahastahan se 
on tietysti kiinni heilläkin niin kuin muillakin tavallisilla ihmisillä. Eiväthän 
he ole vielä ostaneet omaa taloakaan, vaan vasta säästävät sitä varten, 
arveli Liisa ja alkoi valmistella iltaruuan laittoa. 

Erosten kirjeenvaihto Suomeen vilkastui kevään ehtiessä pitemmälle 
ja Velin äidillekin lähti äitienpäiväkortti hyvissä ajoin. Liisan äiti oli kuol-
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lut kaksi viikkoa ennen nuorimman tyttären Annen syntymää, joten Lii
san puolelta ei Suomessa ollut kuin kolme siskoa ja yksi veli, joiden 
luokse he aikoivat tehdä vierailun. Liisan puolen sukulaisiin ja hänen 
kotiinsa kokoontuisivat sitten loma-aikana toisetkin sukulaiset. Toinen 
puoli lomasta oli päätetty viettää Velin vanhempien luona ja Helsingin 
ympäristössä,jossa oli myös monia vierailupaikkoja. 

Tuleva lomamatka antoi hehkua jokapäiväiseen elämään ja Liisa huo
lehti omastaan ja tytärtensä permanenteista, jotka Ylon vaimo laittoi. 
Ylon vaimo lupasi huolehtia kissastakin loman aikana. 

Luotettu vuokralainen lupasi katsoa talon perään matkan aikana. Eroset 
olivat tulleet vuokralaisensa kanssa hyviksi ystäviksi niiden neljän vuo
den aikana, jotka he olivat talon omistaneet. Eddy Campion oli vastuul
lisesta työssä kanadalaisessa leipomossa ja oli asunut talossa useam
man vuoden ajan ennen kuin se oli vaihtanut omistajaa. 

Erosten toinen vuokralainen oli New Foundlandista kotoisin oleva 
rakennusspecialisti,joka oli askettäin mennyt naimisiin miellyttävän tum

maverikön Nancyn kanssa. He viettivät yhdessäolonsa ensimmäiset 
vuodet talon kellarihuoneistossa. 

Mitä lähemmäksi lähtöpäivä tuli, sitä täydemmäksi matkalaukutpul
listuivat, kunnes niihin ei mahtunut enää hammastikkuakaan. Koitti vii
mein se kauan odotettu päivä, kun piti pukeutua parhaimpiinsa. Velin piti 
laittaa solmio kaulaan, vaikka se oli hänestä kiusallinen, ja kuumana 
kesäkuun päivänä se oli kaikkea muuta kuin mieluinen kapine. Se puristi 
ja melkein salpasi hengityksenkin. 

Oli sovittu, että Eddy ajaisi perheen Finnish Social Klubin eteen,josta 
vuokrattu bussi veisi heidät lentokentälle. Busseja oli jonossa puolen 
tusinaa, sillä lähtijöitä oli kolmisen sataa. Harvoin oli nähty niin paljon 
suomalaisia samassa kasassa ja oli siinä sähinää, kun joukossa oli saat
tajiakin, jotka lisäsivät porukan määrän kaksinkertaiseksi. 

Bussi toisensa jälkeen täyttyi sitä mukaa, kun niitä täytettiin ja ne 
pääsivät lähtemään. Hyvän puolen tunnin kuluttua matkustajat saapui
vat lentokentälle. 

Potkurikäyttöinen lentokone odotti jo laiturissaan. Se oli mahtavan 
näköinen, kuin rumilus, jota ei ennen oltu nähty ja lähtijät alkoivat solua 
sen sisuksiin. Kun kone lähti ja alkoi kiihdyttää vauhtiaan, tuntui, ettei se 
millään ehtisi nousta ilmaan, koska kiitoradan loppupää jo näkyi, vaikka 
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kone rullasi vielä maan kamaralla. Velinja Liisan piti oikein ummistaa 
silmänsä, kun heille tuli ajatus, ettei kone pääsisikään nousemaan. Sii
hen kiitoradan päähän muutama sata metriä lähimmistä taloista päättyi
si kaikkien koneessa olevien suomalaisten Suomen matka. 

Veli ja Liisa rukoilivat hiljaa mielessään, että mahtava konenurtilus 
saisi nousta ilmaan eikä romuttuisi edessä olevaan jyrkkään rinteeseen. 
Kun he vilkaisivat sivulleen, he huomasivat ristittyjä käsipareja olevan 
enemmänkin. Sanotaan, että yhteistyö johtaa aina parempaan tulokseen 
ja ihme tapahtui silloinkin. Kun kiihtynyttä pauhinaa tuntui aina vain jat
kuvan ja Veli vihdoin uskalsi katsoa ikkunasta, yllätys oli riemastuttava, 
kun hän näki, että kone oli jo ilmassa. Muutkin matkustajat ilmitoivat 
ilonsa äänekkäällä olollaan ja Veli kuuli ympärillään huokauksia,jotka 
kertoivat, että lentokoneessa oli muitakin ensikertalaisia. 

Kun Eroset vuosia aiemmin tulivat Kanadaan laivalla, olivat kaikki 
matkustajat alusta alkaen olleet varmoja laivan turvallisuudesta, mutta 
nyt he leijuivat maan ja taivaan välillä ja olivat hyvin epävarmoja, pääsi
sivätkö perille ilman vaikeuksia. 

Kone laskeutui Helsingin lentokentälle 12 tunnin lennon jälkeen ja 
mieli kevyenä perhe liittyi jonoon, joka johti uusiin tarkastuksiin. Kun 
Veli sai perheen matkalaukut ja alkoi raahata niitä ulosmeno-ovelle, hän 
huomasi, että Liisa oli mennyt paljon edellä jättäen heidät oman onnen
sa varaan. Äidin koti-ikävä oli kerralla ottanut vallan ja saanut hänet 
unohtamaan muut perheenjäsenet. Seuraavaksi edessä oli passintar
kastus ja virkailijan piti kuuluttaa kovaäänisellä äitiä tulemaan paikalle, 
sillä perheen kaikki passit olivat hänen käsilaukussaan. Tilanteesta sel
vittyään perhe pääsi jatkamaan yhdessä eteen päin. Kohta he näkivät
kin jo tuttuja naamoja vastaanottajien joukossa ja aloittivat loppukirin, 
joka johti onnellisiin halauksiinja itkun tirahduksiin. 

Kun kaikki ystävät oli halattu, koko porukka lähti Liisan siskon mie
hen autolle. Koko matkan Seutulan lentokentältä Tapanilaan tunteiden 
purkausta riitti myös laulun muodossa ja sitä jatkui päivänkin aikana. 
Taisi se isäntä jo itsekin osallistua vieraiden kanssa ilonpitoon, vaikka 
arveli naapureiden saaneen kylliksi mokomista veisaajista. 

Ennenkuin naapurit ehtivät kyllästyä vieraisiin, Eroset vuokrasivat it
selleen auton ja aloittivat pitkän matkan Pohjois-Savoon Liisan suku
laisten luokse. Veli oli hankkinut kameran, jolla he ottivat matkaltaan 
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valokuvia näytelläkseen niitä kotona Kanadassa. Heillä oli mukanaan 
myös vuokralaiseltaan lainaksi saamansa elokuvakamera,jolla he ikuis
tivat käyntinsä Mikkelissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa. 

Matkan seuraava päämäärä oli Liisan entinen lapsuuskoti Enonsalol
la. Taloa pitivät Liisan Otto-veli vaimonsa Vienon ja kolmen lapsensa 
kanssa. Tapaaminen oli erittäin lämmin. Kun kanadalaiset olivat asettu
neet taloksi ja levänneet pois matkan rasitukset, oli vuorossa tervetuli
aissauna. Isäntä ja lankomies menivät ensimmäisinä häkälöylyihin. Kun 
Otto oli saanut tietää vieraiden tulosta, hän oli ryhtynyt verestämään 
monen vuoden takaista harrastustaan ja käynyt salaisessa paikassaan 
tirauttamassa "korpikuusen kyyneleitä". Hän toi lohdutusainetta sau
naan ja miehet näpsivät sitä mukeistaan pieniä naukkuja kerrallaan. Kun 
saunareissu venähti hieman tavallista pitemmäksi, Vieno kiirehti saunan 
ovelle huutelemaan, oliko miehille sattunut jotain. 

- Kunnossa ollaan ja parempaan tullaan, Otto vastasi iloisesti. 
Otto kehotti Veliä tyhjentämään mukinsaja valmistautumaan lähtöön, 

ettei vaimo väki arvaisi, että he olivat saunassa juopottelemassa. 
Eroset vierailivat kaikkien Liisan sukulaisten luona ja reilun viikon 

kuluttua Volkswagen suuntasi nokkansa Joensuun kautta Kukkupäälle, 
jossa Velin vanhemmat asuivat. Matkan viimeinen taival oli metsätietä, 
mutta koska entisiä talviteitä ei oltu vielä paranneltu kesällä ajettaviksi, 
niin perhe keräsi nyytit kainaloonsa ja lähti jalan kohti Velille niin tutuksi 
tullutta lapsuuden leikki tannerta, jossa omat lapsetkin olivat viettäneet 
monet kesälomat. Hänestä tuntui, että kaikki kuuset ja kivet kääntyivät 
katselemaan heidän tuloaan. Vastaan tuli veräjä, jonka yli hän oli lapse
na kiivennyt tuhansia kertoja ja nyt tytöt kilpailivat noustessaan sen ylim
mälle riu 'ulle. 

- Tuolla näkyy ukin ja mummin mökki! he huusivat joukolla ja laskeu
tuivat nopeasti aidan yli toiselle puolelle niin, ettäkantamukset vain kiep
puivat heidän käsissään. 

Vielä loiva ylämäki ja he pysähtyivät katselemaan näkyä edessään. 
Väsymyksestä etunojaan uponnut vanha hirsirakennus tuijotti vanhoilla 
pieniruutuisilla ikkunoillaan kuin sanoakseen, että tulittehan te viimein
kin. Oli kuin he olisivat tulleet johonkin pyhään paikkaan ja he kulkivat 
varovasti, etteivät vain rikkoisi luonnon rauhaa. Ulkona ei näkynyt ke
tään, ukki ja mummi olivat varmaan päivälevollaan. 
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Vinttikaivo odotti veden nostajaa ja navetta näytti käyttämättömältä. 
Ainoastaan navetan vierellä oleva halkoliiteri oli ollut ahkerassa käytös
sä. Sen edessä oli puunsahauspukki, jonka sarviin nojailivat pokasaha ja 
pitkävartinen kirves. 

Mummilla oli varmaan herkkää telepatiaa, koska ikkuna verho raottui 
ja hänen naamansa ilmestyi siihen. Äkkiä verho kuitenkin sulkeutui ja 
kohta ilmestyi mummi eturappusille ja alkoi haltioissaan ihmetellä, kuin
ka ja mistä he olivat ilmestyneet. 

- Mummi, alkoi Pirjo selittää, me tullaan Kanadasta teitä katsomaan. 
Käytiin ensin äitin koti paikalla. 

-No, bussillakos työ tulitte? jatkoi mummi ihmettelyään. Tulukeehan 
sisään ja heittäkää vuatteet ja kantamukset, niin voijaan jutella perem
min. Mutta kyllä mie haluun noita pikkuneitejä ensin halata. 

Tytöt olivat sitä kovasti odottaneet ja mummi saikin likistää heitä sy
dämensä pohjasta. 

- Kyllä meillä on ollut teitä niin mahottoman ikävä, että on monesti 
itkettänyt, kun teitä ei ole näkynyt. Onhan nuita lastenlapsia täällä pal
jonkin, mutta kun on totuttu joka kesä teidät täällä näkemään, niin on 
niin tyhjää, jatkoi mummi kyyneleet silmässä. Ukki on tuolla sisällä päi
väunillaan, mutta varmasti hyppää ylös, kun näkee, ketä on tullut 
häntä katsomaan. Mennään viimeinkin sisälle. 

Mummi avasi ulko-ovenja meni itse edellä. Kun hän oli avannut sisä
oven, hän huusi: 

- Nousehan siekin ukki kahtomaan, ketä meille on tullut kylään! 
Ukki nousi silmät puoliummessa ja oli kuin puulla päähän lyöty, mutta 

hypähti sitten seisomaan ja koppasi lähinnä seisovan pojantyttärensä 
syliin ja rutisti ja kohotti ylös. 

- Pitää nyt kunnolla katsoa, kuka se niistä kolmesta, Pirjo, Marja vai 
Anne, sie out. 

- Pirjo, sanoi ukin sylissä oleva ja ukki katsoi häntä tarkemmin. 
- Kyllä minä jo sinut tunnistan. Sie out se, joka pienenä kutsui mum-

min ompelukonetta "lunkolopeneksi". 
Sitten ukki laski Pirjon alas ja koppasi toisen ja tunnistus jatkui, kun

nes kaikki oli halattu ja he istuivat ukin viereen sohvalle. 
- Onpas teillä nätit kiharat. Äitikö ne on laittanut? ukki kysyi. Onhan 

teidän äitilläkin kiharat ihan parhaasta päästä. 
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Ukki nousi ja meni miniänsä luo ja antoi halauksen niin kuin vain 
ikävöinyt ihminen voi toiselle antaa. Sitten mitään sanomatta hän meni 
poikansa luokse. Ensin isä ja poika seisoivat vastatusten, kunnes heit
täytyivät toistensa syleilyyn. Ukilta purskahti itku,jota ei ennen oltu hä
neltä nähty, mutta niin läheisiä olivat isä ja poika olleet toisilleen. 

Lapsesta saakka oli Veli ollut isän luottolapsi, aina toimittanut isän 
asioita. Hän oli monesti saanut tukkapöllyn tai selkäsaunan, kun ei ollut 
totellut isäänsä, vaan oli tupakoinut tai kiroillut, mutta kaipa juuri sellai
set asiat olivat heidät yhdistäneetkin. Olipa isä kerran, kun poika oli 
ottanut lopputilin valtionrautateiden palveluksesta, kieltänyt häntä enää 
kotinsa ovea avaamasta, mutta kuitenkin oli ensimmäisenä häntä takai
sin kutsumassa, kun poika oli päässyt sotaväestä. 

- Miun pitää sinuu nyt oikein likistee, ukki sanoi, kun he olivat siinä 
kädet toistensa ympäri kierrettyinä. 

Toiset olivat hiljaa ja antoivat isän ja pojan halata toisiaan ja sillä ta
valla purkaa tunteitaan. Mummi kuiskasi Liisalle, että oli ensimmäinen 
kerta, kun sellaista tapahtui siinä mökissä. 

Sitten kaikki rauhoittuivat ja Liisa kaivoi laukustaan kaupungin tuliai
set ja ojensi ne mummille. Kaikki tärkeimmät tapahtumat käytiin läpi ja 
kerrottiin, kuinka oli voitu ja pärjätty. 

- Ovat ainakin tehneet uuden maantien tuohon metsään, kun ei mei
nannut enää entistä mutkaista soratietä löytää, Veli alkoi jutella. 

- Onhan ne sen tehnyt. Tuo äitiskin oli siinä työssä, mitä lie haravoi
nut, mutta maksa ne aika hyvän palakan. 

- Kuinkas se muurahaisten munitus on mennyt, vieläkös olet sitä 
harrastanut? kysyi Veli, kun muisti, että hän oli sen isälleen opettanut ja 
isän kanssa niitä yhdessä munittanut. 

-No, enhän mie sitä enee on harrastanut, mutta tuo Hirvosen Veijo 
on auttanut, kun sillä on mopo, jolla se keräilee niitä munia. Mie vuan 
niitä lavalla levittelenja kuivailen saunan orsilla. Äitis on ollut siinäkin 
miun apulaisena. Yhessä myö ne sitten viijjään myytäväks, isä jutteli. 

-Minä ajattelin, että vieläköhän minä osaisin tuon saunan lämmit
tää. Huomennahan se vasta saunapäivä on, kun nyt on vasta torstai. 
Olisi se mukava nauttia pehmosen hivelevästä löylystä. 

- No, senkun vain lämmität, eihän miula ou sitä vastaan. Mutta ensin 
siun pitää hommata lisää saunapuita, kun taitavat olla lopussa. 
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- Kyllä minä tyttöjen kanssa niitä haen, kai niitä löytää vieläkin tuolta 
koivukallion ympäriltä. Lähenkin heti katselemaan, kun tuon sahapukin 
vieressä on niin kätevän näkönen kirveskin. 

Sen sanottuaan Veli nousija lähti kävelemään navettaa kohti, sieppa
si sen vierellä olevaan sahapukkiin nojaavan kirveen ja lähti kävele
mään metsään. 

Myöhemmin, kun isä ja poika jo istuivat savusaunan lauteilla ja jutte
livat kaikesta jokapäiväisestä, isä alkoi jutella vanhuudestaan ja yksinäi
syydestään. Hän kertoi, kuinka hänen terveytensä oli mennyt ja työt oli 
pitänyt jättää toisten tehtäväksi. 

- Äitis on vielä kupannut ja hieronut ihmisiä. Hänellä on vain pieni 
vanhuuseläke turvanaan. Mökin saunan lämmitykseen tarvittavat puut 
hän on vielä koettanut hankkia. Onhan tuo Annikin mies joskus käynyt 
niitäkin tekemässä. Tässä vain täytyy pikku hiljaa totuttautua elämään 
vähemmällä. Ei koskaan tiedä, milloin täältä pääsee pois. Oli hyvä, kun 
tulitte vielä meitä katsomaan. Kuka tietää, vaikka ei tämän jälkeen enää 
nähtäiskään, hän sanoi ja käänsi päänsä toisaalle. 

Veli alkoi puolestaan kertoa, kuinka hän oli nuorena ollut itsekäs ja 
monta kertaa pahoittanut isänsä ja äitinsä mielen, mutta lisäsi sitten, että 
kyllä hän aina oli katsonut perheensä parasta, vaikka oli muuttanutkin 
työpaikkaa usein. 

-Kai sen on jokaiselle kohtalo niin säätänyt ja on vain mentävä sen 
osoittamaa tietä myöten. Jokaisen elämään kuuluu niin pahoja kuin hy
viäkin puolia. 

Isä otti vesikauhan, kuoppasi sillä ämpäristä vettä ja heitti sen kiu
kaalle, josta puhalsi ankara löylypilvi ja kummankin täytyi kumartaa, 
ettei polttanut itseään. 

- Kyllähän outkii lärnittänyt tään hökkelin oikein entiseen tyyliin. Eipä 
ole näin kovia löylyjä otettukaan moneen vuoteen. Lämpöä riittää, vaik
ka kaikki sukulaiset olisivat löylyn tarpeessa. Nyt tämä lysti saa jo riit
tää, isä sanoi ja laskeutui alas ja alkoi laittaa pesuvettä. 

Poikakin tuli alas ja kysyi, jos hän voisi pestä isänsä selän, johon isä 
suostuikin mielihyvin. 

- Eipä ole kukaan pessyt miun selekee miesmuistiin, kun tuo Hilima 
käy yksin saunassa ja toisia ei ole lähistöllä. Kylläpäs tekeekin muka
voo, kun ne liat lähtöö nahasta. 
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Saunan lämpö ja keskustelut olivat pehmittäneet kummankin niin nm
miillisesti kuin henkisesti ja he lähtivät yhdessä nousemaan saunamä
keä ylös. Sisällä naisväki oli laittanut ruuan valmiiksi pöytään ja he läh
tivät vuorostaan saunaan. 

Koitti viimein se aamu,jolloin piti sanoa näkemiin ukille ja mummille. 
Teki oikein kipeää ajatella, kuinka monta vuotta taas kuluisi ennenkuin 
he tapaisivat. Toivottavasti ukin ennustus ei toteutuisi, vaan hän ja mummi 
saisivat elää terveenä vielä monia vuosia. 

Kun tavarat oli pakattu, vanhukset lähtivät saattamaan. He kävelivät 
kaikki peräkanaa hiljaisuuden vallitessa. Lapsetkin ymmärsivät hetken 
vakavuuden. 

- Me tullaan pian uudestaan, sanoi Anne,joka oli jo yhdeksänvuotias. 
Sitten mennään saunaan ja ommellaan mummin kanssa mekkoja. 

- Niinpä tietysti me tehään, mummi sanoi ja otti Annea kädestä. 
Tunnelma oli pelastettu ja alkoi piristävä mielipiteiden vaihto, kunnes 

he tulivat tien sivuun jätetyn Volkswagenin kohdalle. Nyt oli edessä se 
ikävin kohta koko matkasta, mutta sekin täytyi hoitaa. Ensin ukki ja 
mummi halasivat tytöt ja toivottivat heille hyvää matkaa. Sitten oli vuo
rossa miniä, jolle tapahtui samat rituaalit. Sitten äiti ja poika syleilivät 
hellästi, kunnes tuli isän ja pojan vuoro. Toiset katselivat muualle, kun 
isä halasi poikaansa ja päinvastoin. Samalla isä vielä toisti sanat, mitkä 
oli jo saunassa pojalleen lausunut. 

- Minä aavistan, että me ei enää toisiamme nähdä. Voi hyvin ja ole 
hyvä aviomies ja hyvä lasten isä. Hyvää matkaa! 

Oli jo helpompi avata auton ovet ja mennä sisään. Kun auto oli ehti
nyt tielle asti, niin kaikki huusivat vielä kuorossa näkemiin. Veli avasi 
radion lievittämään tilanteen tuomaa alakuloisuutta. Harmoni-sisterit ka
jauttivat kaipuuta täynnä olevan laulun: 

Kaukana on ne kukkivat kunnaat, 
joilla mä leikkiä sain. 
Tie kohtalon sai rakkahat lunnaat, 
parhaat vei nuoruudestain. 
Kaukana, kaukana kangastaa, 
muistojen maa, muistojen maa, 
milloinkaan sinne ei kulkuni saa, 
taakse jäi muistojen maa. 
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- Kyllä me vannaan vielä tänne tullaan, vaikka paras nuoruus onkin 
takana, Liisa huokaisi. 

He seisoivat Suomenlinnan lautan yläkannella ja nojasivat sen kai
teeseen. Laiva oli juuri ohittanut Katajanokan sataman ja sitten aukeni 
Kruunuvuoren selkä, joka kapeni Kuninkaanportin kohdalla kapeaksi 
väyläksi, josta laivat menivät ulos merelle. 

Kun perhe oli noussut laiturille, heidän piti hetkeksi pysähtyä katsele
maan, olisiko tulevissa tai menevissä ihmisissä tuttavia. Olihan niitä, mutta 
eivät ne enää tunteneet, vaan kiirehtivät kuka minnekin. 

Kohde, jonka takia he olivat tulleet Suomenlinnaan, oli pääasiassa 
Piiperin puistosta näkyvä kaksivärinen tiilitalo, kanttinauhatalo. Se oli 
rakennettu edellisellä vuosisadalla ja se käsitti kahdeksan kantahenkilö
kunnan huoneistoa. Siinä talossa Veli ja Liisa lapsineen olivat asuneet 
yhden huoneen ja keittiön huoneistossa. 

Siinä Eroset istuivat Piiperin puiston penkillä ja katselivat "kanttinau
haa". Heidän ajatuksensa kulkivat viiden vuoden takaisissa tapahtumis
sa. He lähtivät katselemaan taloa lähemmin ja nousivat talon yläker
taan. Kävipä Veli vintissäkin katsomassa, olisiko heidän sinne jättämän
sä ja unohtamansa vanha piironki vielä siellä. Se oli kuitenkin viety pois, 
toivottavasti se oli hyvissä käsissä. 

He eivät onnistuneet tapaamaan ketään talon asukkaista ja niin he 
jättivät talon taas oman onnensa varaan. He lähtivät vielä katsomaan 
Hevosenkenkä-nimistä uimarantaa, jossa Pirjo ja Marja olivat uineet 
nauttien meri-ilmasta ja vedestä ilman uimapukuja. Kun he viimein pa
lasivat takaisin Lauttarantaan, heistä tuntui, että he olivat nähneet Suo
men maisemia jo tarpeeksi ja olivat matkaansa täysin tyytyväisiä. Sa
noipa Liisakin, jolla oli ollut voittamaton koti-ikävä, että nyt oli ikävä 
kadonnut ja he voisivat lähteä takaisin Kanadaan. 

*** 
Oli kulunut aikaa melkein yhdeksän vuotta, kun Eroset taas päättivät 
lähteä käymään Suomessa. He olivat ilmoittaneet tulostaan jo pari kuu
kautta aikaisemmin ja Kanadassa asuva Pekka-veli oli matkustanut sin
ne jo kuukautta aikaisemmin. Velin isä oli edellisellä kerralla sanonut, 
että he tuskin enää näkisivät. Aina toiveet eivät toteudu, mutta aavis
tukset, joita ei toivota toteutuvan, käyvät toteen. 
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Toronton ulkopuolella olevat työt. Hän ryhtyi tekemään urakoita itse ja 
erään virolaisen vakuutusmiehen kautta hän pääsi tekemään kaikki 
Ontarion Provision rakentamien kerrostalojen korjaustyöt. Aina, kun en
tinen vuokralainen lähti, tarpeelliset korjaukset tehtiin ennen uuden vuok
ralaisen sisälle tuloa. 

Kaikki tuntui menevän nuottien mukaan, kunnes eräänä aamuna ta
pahtui jotain, joka muutti heidän elämänsä. Töihin lähtiessään Veli oli 
huomannut autoa tallista ulos ajaessaan, että yksi sen takarenkaista oli 
tyhjä. Hän otti tunkinja nosti auton perän ylös. Hän irrotti tyhjän ren
kaan ja otti vararenkaan auton tavarasäiliöstä. Samassa auto alkoi lui
sua takaperin. 

- Nyt se perkeleen romu romahtaa! Veli manasi mielessään. 
Ja niinhän siinä kävi, että tunkki kaatui ja auto romahti alas. Veli oli 

edellisenä iltana täyttänyt auton bensiinisäiliön aivan täyteen ja kun tun
kin jalka oli kaaduttuaanjäänyt ylöspäin, se tunkeutui auton romahtaes
sa bensiinisäiliöönja bensiiniä alkoi valua ajotielle. 

- Voi vittu! manasi Veli ja alkoi lapioida lunta bensiinin päälle. 
Kun bensiini oli valunut ulos viimeistä tippaa myöten, Veli yritti saada 

tunkin irti auton alta. Hän repi ja veti, käänsi ja väänsi, kirosi ja noitui. 
Hän pinnisti kaikki voimat, mitkä satakiloinen vahva mies vain voi saada 
itsestään irti. Viimein hän sai kiskottua tunkin pois, mutta sitten tapahtui 
jotain. Veli tunsi huimausta ja kaatui auton viereen lumihankeen. 

Aikansa maattuaan Veli heräsi kovaan kipuun ja hänen järkensä sa
noi, että nyt tarvittaisiin apua. Hän laahautui sisälle ja soitti naapuriin 
eestiläiselle kaverille,joka oli kotona sairaslomalla. Mies tuli heti, laittoi 
vararenkaan auton alle ja he lähtivät yhdessä viemään autoa korjaamol
le. Veli lupasi hakea sen, kun se olisi valmis. 

Kaveri ajoi Velin kotiin ja Veli hakeutui itse sisään. Liisa löysi mie
hensä olohuoneen lattialta palatessaan puolenpäivän jälkeen töistä ko
tiin. Kun Liisa sai tietää, mitä oli tapahtunut, hän soitti tyttärelleen ja 
perheen lääkärille. 

Vaikka Veli tunsi voivansa jo hiukan paremmin, häntä lähdettiin kui
tenkin viemään hoitoon. Lääkäri tutki hänet ja totesi, että Veli pitäisi 
viedä suoraan sairaalaan. Siellä huomattiin heti alkutarkastuksen jäl
keen, että Veli oli saanut sydänkohtauksen ja että hän joutuisi leikkauk
seen. 
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~ Miksi tällainen täytyy käydä läpi näin elämän loppuvaiheessa, kun 
nyt olisi aikaa nauttia vanhuuden päivistä? tuumi Veli. 

Hän oli mielestään pitänyt hyvän huolen ruumiillisesta kunnostaan ja 
oli odottanut hyvän terveytensä jatkuvan eteenkin päin. Seuraavien vuo
sien aikana pääsi monta perkelettä, ennen kuin Veli alkoi ymmärtää, 
että sairaus kuului hänen elämänsa kuvioihin ja että hänelle oli niin sää
detty. 

Velille ja Liisalle oli hyvin mieluista, suorastaan kunnia-asia, kun ystä
vät ja naapurit ihmettelivät, joko he olivat great grand parents. Synty
mäpäivät ja joulujuhlat olivat lastenlapsien kanssa vietettyinä enemmän 
mieleen painuvia kuin nuoruuden ryyppyjuhlat ystävien ja naapurien 
parissa. Oli ihanaa, kun lapset ja lastenlapset kapsahtivat syliin ja antoi
vat suukon sanoen, että heillä on maailman mukavimmat grandfather ja 
grandmother. Jos niitä tosiystäviä nuoruuden päivinä olikin ollut perin 
vähän, olivat he sitä arvokkaammat ja ilman heitä olisi elämä ollut kuin 
pahaa unta. Nyt, kun oman perheen jäsenet neljässä polvessa vielä tup
lasivat elämän varmuutta ja onnellisuutta, niin mitä muuta he olisivat 
voineet toivoa. 

Seitsemän lastenlasta ja kaksi lastenlastenlasta ovat antaneet enti
selle suomalaiselle ja nykyisin kovasti kanadalaistuneelle pariskunnalle 
hyvän syyn uskoa, että heidän maahantulollaan oli jonkinlainen tarkoi
tus. Heidän tehtävänään oli perustaa sinne sukupolvi, joka muistaisi esi
vanhempansa ja pitäisi moraalinsa korkeana. Veli ja Liisa vaalisivat aina 
muistoa paikasta, missä olivat lapsena temmeltäneet ja sitten päättä
neet lähteä suureen maailmaan, missä heille oli auennut avarampi ja 
edullisempi elämänmahdollisuus. 

Muistoissa, muistoissa ihana on elää, 
jälkeenpäin on kaikki kauniimpaa. 
Muistot nuo katkerat eivät soimaa enää, 
aika kyllä kaiken parantaa. 
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