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M etallityöläisten m u isti
tieto luo nykyhistoriaa
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Yksityisistä ihmisistä asiakirj oissa oleva kuva on nykyai
kana sekä huomattavan täydellinen että kovin puutteel
linen. Se on täydellinen "kovien" tosiasioiden osalta - syn
tymäaika ja -paikka, ammatti, osoite ja puhelinnumero,
henkilötunnus, avioliitto ja lapset, palkka ja eläke, verotus
jne. käyvät kaikki ilmi dokumenteista ja rekistereistä, joita
usein tehdään automaattisen tietojenkäsittelyn voimalla.
Suuri osa näistä tiedoista on luonnollisesti suojattua ja sa
lassa pidettävää laatua, eikä tutkijalla ole niihin asiaa, en
nenkuin moni vuosikymmen on vierähtänyt niiden
päiväyksestä. Mutta ne ovat kuitenkin kaikitenkin ole
massa, pitkien aikavälien yli säilyte ttävänä "luuranko
tietona" jokaisesta yksilöstä.
Paljon vähemmän, usein ei mitään, tiedetään yksilöiden
olemassaolon subjektiivisemmasta puolesta: ihmisten elä
myksistä ja kokemuksista, heidän reaktioistaan niissä eri
elämänvaiheissa, joiden ä äriviivat yhteiskunnan virallinen
lähteistö antaa. Tällaista "pehmeää" tietoa kertyy kuin sat
tumalta kirj ekokoelmiin tai tiedotusvälineiden palstoille,
saattaapa joku sosiaalitieteiden tu tkijakin olla kerännyt
sellaista kyselykaavakkeilla, jotka ehkä arkistoidaan ja ovat
myöhempien polvien käytettävissä. Kovin sat tumanva
raista tällainen henkilökohtaisten elämysten säilöönpano
tavallisesti kuitenkin 011.
Tutkimus on viime aikoi11a kiinnittänyt kasvavaa huo
miota individuaaliseen ai11eistoon, eikä vain pelkkänä
"väriläikkänä" virallisia tietosarjoja elävöi t tämässä, vaan
itsenäisenä informaation lajina. Historiantu tkijat puhuvat
ko11gresseissaan jo vakavasti "oral historystä", suullisesta
muistitiedosta, joka saattaa usei11 olla yllät tävän paikkaan
sapitävää ja arvokasta, kunhan si tä oppii käyttämään oi
kein ja vält tämään tavallisimmat kertovaan esitykseen si
sältyvät kompastuskivet, kuten epätarkat päiväykset.
Tie tenkin suullinen muistitieto on erityisen arvokasta
sellaisten yhteiskun tien osalta, joilta puuttuu kirjoitettu
historia, kuten on asian laita m m . useiden Afrikan kan
sojen osalta. Hieman samalla tavalla muisti- ja elämysaineisto 011 erityisen arvokasta ny1..yaikaisessa yhteiskun-

nassa sellaisten ryhmien piiristä kerät tynä, joiden elämän
kulku ei noudata pääväestön parissa vallitsevaa kaavaa.
Tällaisten ryhmien olosuhteista ei voi saada oikeaa kuvaa
yleistämällä valtaväestön olot niitäkin koskeviksi. Eri
tyisesti maahanmuuttajien ja siirtolaisten historia on pa
kostakin vakinaisen väestön historiasta jyrkästikin
poikkeavaa, ja tämä poikkeaminen osuu pääosin juuri sille
tiedon ja elämysten alueelle, jota viralliset !äh teet eivät sa
nottavasti kartoita.
Tästä syystä puolustaa käsillä oleva teos, ruotsinsuoma
laisten arkiston ja Ruotsin metallityöväen liiton aloitteesta
syntynyt kokoelma Ruotsinsuomalaisten metallityöläisten
muistelmia, erinomaisesti paikkaansa maahanmuuttoa
koskevan dokumentaation osana. Teokseen sisältyvät
muistelmat, niin suorasanaiset kuin harvat runomuotoi
setki11, ovat kaikki suuren suosion saavuttaneen kirjoitus
kilpailun satoa, sen parhaimmistoa. Ne kartoittavat
ruotsinsuomalaisten ehkä suurimman ammattiryhmän,
metallimiesten ja -11aisten, elämä11tilanteita eri näkökul
mista: yksi kuvaa maahantuloa ja alkuhankaluuksia,
toine11 työelämän raskautta ja ammattisairauksia, kolmas
kotimaan ja kotiseudun elämyksiä maasta muuttaneen sil
millä, neljäs koko elämänkaarta suppean pienoiselämäker
ran muodossa. Kuvausten vapaamuotoisuudesta ja eri kir
joi ttajien persoo11allisista eroista huolimatta kirjan leima
011 hyvin yhtenäi11en ja läpeensä uskottava - tällainen on
ollut ja 011 osaksi yhä suomalaisten, Ruotsissa työtään teke
vie11 metallityöläisten elämäntilanne. Sen keskeisimpänä
tekijä11ä voi ehkä pitää sitkeää ja a11karaa pon11istelua ras
kaassa työssä, keskimääri11 kuluttavammassa kuin mitä
muut ammattityöläiset ovat saaneeet tehdäkseen.
Lukija huomaa helposti, kuinka joustavasti ja mehevästi
monet tämän kirjan kirj oittajat käyttävät äidinkieltään.
Heidä11 teksteistää11 tun11istaa Kalle Päätalon ja eräiden
muiden viime vuosikymme11ie11 suomalaisten realistien
esikuvallisuude11, mutta ilman, että kysymys olisi jäljit te
lystä. Mone11 kertoja11 osal ta 011 suorastaa11 yhtä paljo11 ky
symys kaunokirjallisen ilmaisun harjoittelusta kuin tosi
asioiden kirjaamisesta ja doku mentoinnista. Kertomisen
peri11ne on suomalaisella metalliväellä kauttaaltaan
suomalaisperäinen, vaikka kuvattu todellisuus 011 osa
Ruotsia. Tämä tosiasia tekee käsillä olevasta teoksesta jän11it tävä11 erityisesti ruotsalaiselle lukijakunnalle, jos se
saadaan käännettyä ruotsiksi. Tarkastellaanhan näissä
teksteissä Ruotsin työelämää ja ammattiliikettä nimenomaa11 tulijai11 silmi11 , tuoreella tavalla.
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Tunnettu tosiasia on, että Ruotsin Värmlantiin ja
Taalainmaalle 1600-luvulla muuttanut kaskisuomalainen
väestö menetti kansanrunousperinteensä melko pian.
"Suomen kansan vanhat runot" -teokseen on painettu
metsäsuomalaisten runouden viimeiset rippeet, jotka ovat
lähes kokonaan loitsuja. Kertomaperinteen pikaisen sam
mumisen muuten sitkeässä suomalaiskulttuurissa on seli
tetty johtuneeksi kuulijoiden puutteesta, sillä eeppisiä ru
noja tavattiin esittää yhteisissä suurpidoissa, joita ei hajal
laan asuva suomalainen väestö enää kyennyt järjestämään
uudessa maassa. Hiukan samanlainen on myös suoma
laisten maahanmuuttajien tilanne tämän päivän Ruotsissa
- tässäkin teoksessa metallimiehet ja -naiset kertovat
tapahtumista Ruotsin e1i ääriltä Göteborgista Sandvikeniin
ja Köpingistä Olofströmiin. Hajallaan esiintyvä kertomisen
pe1inne on kuitenkin - toisin kuin vuosisatoja sitten - tällä
kertaa osaksi onnistuttu kokoamaan yksiin kansiin ennen
sen katoamista. Kiitos tästä kuuluu Ruotsinsuomalaisten
arkistolle ja hankkeen sponsorille, LO:n Metallityöväen
liitolle. On vain muistettava, että tämänkaltaista muistelua
tarvittaisiin paljon lisää, jotta koko kenttä saataisiin autta
vasti katetuksi. Kirjoituskilpailun koko aineistoa - sen jul
kaisematta jäänyttä pääosaa - säilytetään Ruotsinsuoma
laisten arkistossa (Sve1igefinländarnas arkiv, Pipersgatan
27, S-11228 Stockholm), jossa se on tutkijoiden vapaasti
käytettävissä. Muu samaan arkistoon kerätty maahan
muuttoa koskeva "kovempi" dokumentaatio - esimerkiksi
useat yhdistysten ja seurojen arkistot ja painotuotteet täydentävät suomalaisesta metalliväestä Ruotsissa saata
villa olevaa kuvaa.

Kari Tarkiainen

Fil tri
Ruotsi11 valtio11arkisto
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Ruotsi nsuomalaisten
ki rjoittajien tyyli keinoja
Ruotsinsuomesta syntyi jo 1960- ja 70-luvulla käsitys, että
ruotsi11 kieli vaikuttaisi siihen kovasti, varsi11ki11 ää11tämyk
see11 ja sa11avarastoo11. Tämä käsitys perustui tiete11kin ha
vai11toihi11, vaikka ne eivät olleetkaan kovin systemaattisia,
minkä vuoksi niiden yleisyyttä 011 vaikea arvioida. Mutta
nämä havai1111ot eivät si11ä11sä olekaa11 yllättäviä.
Kieliko11taktitilanteissa 011 yleistä, että kielet vaikuttavat
toisii11sa monella e1i tasolla. Usei11 tämä11 vaikutukse11
suu11ta riippuu kielte11 keskinäisistä statussuhteista. Vä
hemmistökielellä on usei11 alhaisempi status kui11 e11em
mistökielellä, varsi11ki11 jos enemmistö11 kieli 011 maa11 ai11oa viralline11 kieli, 11iinkui11 ruotsi on Ruotsissa.
Sa11avarasto 011 toden11äköisesti se kielen taso, jaka 011
kaikkein alttei11 vaikutuksille, uusia lai11asa11oja 011 helppo
omaksua. Uusi kieliympäristö ja statussuhteet voivat myös
vaikuttaa ääntämyksee11, joskus ehkä koka ää11nejärjestel
mää11. juuri näillä kahdella kielen tasolla, sanavarastossa ja
aä11nejärjestelmässä, 011 - kieli tieteilijöiden yleisesti hyväk
symä11 teoria11 mukaa11 - suome11 kielelle tapahtu11ut radi
kaaleja muutoksia 11oi11 2000 vuotta sitte11. Silloin syynä oli
kosketukset Baltiassa germaa11isiin ka11soihi11, en11e11 suo
mea puhuvie11 ka11soje11 muuttoa 11ykyisee11 Suomee11 näin 011 oletettu.
011 vaikea aiva11 ko11kreettisesti kuvitella millaiset silloi
set olosuhteet todella olivat, myös aiva11 yksityiskohtaisesti
millai11en oli suomen kiele11, tai kielte11, silloi11en rakenne.
Vertauskohtia 011 tietysti ajallisesti ja maantieteellisestikin
lähempä11ä: voisi verrata vaikka siihen, mite11 Ruotsin Tor11io11laaksossa puhuttu suomi 011 kehittynyt, tai mi11kälaisia
muutoksia on havaittavissa suomenruotsissa: miten suomi
vaiku ttaa suomenruotsii11?
Tässä ei ale tilaa eritellä ruotsi11suomen tilantee11
mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia verrattuna 11ä
ihin kahtee11 mainittuun kieleen ja niiden "elinympä1is
töihin", niiden kieliekologisiin olosuhteisii11. Riittä11ee totea
mus, että kaikki kielimuodot muuttuvat jatkuvasti, kirjakieli vaan hitaammin kuin puhekieli, ja että yksikielinen
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ympäristö luo toiset edellytykset kun kaksi- tai monikieli
nen, myös asenteellisesti.
Onko ruotsinsuomen sanasto ja ääntämys muuttunut
verrattuna Suomessa käytettyyn suomeen, kuten arveltiin
jo 1 9 70-luvulla? Tämän kirjan tekstit eivät ainakaan osoita
suurta ruotsin kielen vaikutusta näillä tasoilla, pikemmin
kin yllättävän vähän. Joskus käytetään ruotsalaisia sanoja
semmoisista käsit teistä, jotka voivat olla kertomuksien hen
kilöille vanhoista Suomen työolosuhteista t untemattomia,
esim. "kortväågiapparaatit" ja "ämneshalli". Nämä esiinty
vät usein lähinnä sitaattilainoina, mikä osoittaa, että kerto
ja on tietoinen näiden sanojen asemasta lainasanoina. Ne
eivät siis ole "aitoa" suomea, vaikka voisivatkin olla suhteel
lisen normaalia ruotsinsuomea. Harva suomalainen tuskin
ajattelee esim. sitä tosiseikkaa, että auto on lainasana vaik
ka se on suhteellisen nuori sana; äiti taas on niin vanha lai
na, että harvat tietävät, että se on vanha goot tilainen laina
sana.
]oskus näkyy vähäistä ruotsin kielen vaikut usta myös kir
joitustavasta, esimerkiksi semmoisissa sanoissa kuin "ext
rakorvausta", mikä sinänsä on kätevä, kahta kieltä käyttä
vän ihmisen uudismuodoste. Toisinaan kirj oitustapa voi
paljastaa tiettyjen sanojen ääntämyksen olevan hieman
ruotsalaistunutta: mahdollisia esimerkkejä tästä ovat rau
tabruukki ja bruukintori.
M utta kaiken kaikkiaan tämmöiset esimerkit ovat hyvin
harvinaisia, ja ne voivat sitä paitsi usein olla kertojan tietoi
sesti valitsemia tyylikeinoja, kuva ta luonnollista, täkäläistä
puhekieltä ja antaa kertomukselle paikallisväriä . Tämä to
teamus käy yksiin tieteellisten tutkimusten tulosten kanssa:
tutkimuksia on toistaiseksi vähän, mu tta viime vuosina
Keski-Ruotsissa suoritettu, verra ttain laaja tutkimus osoitti,
ettei ainakaan ensimmäisen suomalaisen siirtolaispolven
puhekieli ole näissä suhteen huomattavasti ruotsalaistu
nut.
Toisen ja kolmannen siirtolaispolven olot ovat toisenlai
set: 1970-luvun kotikielenopetuksen vähäinen tuntimäärä
ei aina taannut riittävää tukea suomen kielen kehitykselle.
1980-luvun suomalaisluokat - ja yleensä monipuolisem
man ruotsinsuomalaisen infrastruktuurin kehittyminen taas luovat paremmat edellytykset suomen kielen viljelylle
Ruotsissa, myös ruotsinsuomalaisen kirjoitusperinteen jat
kamiselle.

Erling Wande
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professori
'"fäk/wlman yliopiston
suomen kielen laitos

Työn myytti tukena
sula utusta vastaan
Ruotsin sodanjälkeinen siirtolaishistoria on assimiloinnin
eli pakkosulau tuksen historiaa muodollisesti vuoteen 1975
saakka, jolloin uuden siirtolais- ja vähemmistöpolitiikan
perusteiksi otettiin tasa-arvo, valinnanvapaus ja vuorovai
ku tus. Käytännössä sulautuspyrkimykset ovat kuitenkin
jatkuneet pitkään 1980-luvulle, jolloin niit ä on myös näky
vämmin vastustettu m m. koululakoilla.
Hit si kissa liiipii u n iin -kirjan tekstit kuvaavat sulautuksen
ensimmäistä passiivisen vastarinnan ajanjaksoa metallityö
läisten näkökulmasta. Aihepiirit ovat sinänsä tuttttja:
muutto, parakit , liukuhihna, seuratoiminta jne. Mutta
uskomme, että teoksesta voi löytää myös uu tta, jaka liittyy
ruotsinsuomalaisen yhteisön kehityshistoriaan. Koskaan ai
kaisemmin ei tähän historiaan ole leikattu näin terävää viil
toa, jaka paljastaa kollektiivisen mielentilan pakkosulau
tuksen puristuksessa.
Pakkosulautusta ei mainita teksteissä. Se kuuluukin ker
tomusten kehyksiin, enemmistöyhteiskunnan olemukseen.
Aihevalintoihin se vaiku ttaa siten, että esimerkiksi lapsista
ja koulusta ei juu ri puhuta. Lasten ruotsalaistuminen ja
vieraantuminen, on vamrnsti koettu araksi ja kipeäksi ai
heeksi.
Mikää n teoksen aiheista ei ole sattumanvarainen. Kollek
tiivinen m uisti valikoi sellaisen, joka kirjoi tushetkellä tai ai
kakauden keskeisten arvojen pohjalta näyttää tärkeältä ja
merkitykselliseltä. Ajallisesti tapahtumat ovat vielä melko
tuorei ta. Tässä luodaan nykyhistoriaa.
Kirj oittajien ikä vaihtelee: vanhin on 71 : n ja nuorin 36:n
vuoden ikäinen. Manet ovat työskennelleet vuosikausia tai
vuosikymmeniä tehtaissa ja telakoilla. Vastaavaa tehdastyö
läisten joukkoa tuskin kohdataan tulevaisuudessa, koska
yhteiskuntarakenteet ja työelämän olemus ovat jo nyt rat
kaisevasti muuttuneet. Siksi tämän. kirjan teksteillä on his
toriallista arvoa dokumenttinakin. Metallityöläiset eivät ole
pelkkiä miehiä. Mukana on myös naisia, jotka tekevät usein
kaksinkertaisia päiviä kuten kertomuksessa Pä ivä t kotona
ja illa t n a u h a lla.
Hitsikissa h iipii u n iin an kiteytynyt metallityöläisten pe-
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rinnekilpailun laajasta aineistosta. Toimitustyön aikana se
on tavallaan omalla voimallaan jäsentynyt jäävuoren hui
puksi, jonka särmät ovat rosoisia mutta välillä häikäiseviä
kin. Kertomukset voi hyvin lukea erillisinä, vaikka osa on
katkelmia jostakin suuremmasta kokonaisuudesta. Teok
sen voima on kuitenkin kokonaisuudessa.
Kuk.in kirjoittaja on lähtenyt liikkeelle omista tuntemuk
sistaan, mutta aineisto henkii aikakaudelle ominaisia yhtei
siä painotuksia. Esimerkiksi kotimaahan ja -seutuun ja
muuttoon liittyvät tunteet eivät ainoastaan ole kaihoisia
vaan ne ankkuroituvat myös historiaan ja ovat luonteeltaan
polii ttisiakin:
Taakse ei vain jäänyt suku ja ystävät, vaan esiin nousi
myös yhteinen kysymys: Miksi isänmaa ei tehnyt mitään,
kun sen kansalaisten oli pakko siirtyä vieraaseen maahan?
T ämä kuvastanee ainakin sodan kokeneen tai sodan varjos
sa syntyneen sukupolven mielikuvia. Tunne menetetystä
maasta synnyttää yhteisen mielentilan, vaikka isänmaan
tulkinta vaihtelee maailmankatsomuksen ja poliittisen kat
santokannan mukaan.
Sodan jälkeinen Ruotsi oli 1950- ja 60-luvulla aivan toi
senlainen kuin nykyhetken hyvinvoinnin Ruotsi, jonka syn
tyyn ruotsinsuomalaiset ja muut siirtolaiset niin merkittä
västi ovat vaikuttaneet. Ajan kuvia ovat ahtaat asunnot tai
parakit sekä kova raadanta tehtailla ja telakoilla.
Ruotsinsuomalaiset ovat joutuneet kahdessa maassa ra
kennemuutoksen puristuksiin: ensin maaltamuutto Suo
messa ja sitten teollisuuden automatisointi Ruotsissa. Koti
maahan jääneet siirtyivät pehmeän laskun avulla palvelu
ammatteihin, kun taas Ruotsiin muuttaneet joutuivat
enimmäkseen raskaaseen teollisuuteen.
Teollisuustyöläiset joutuivat Ruotsissa 1960- ja 70-1uvulla
uuteen mullistukseen, kun automaatio alkoi tehdä heistä
osatyöläisiä, jopa teollisuuden robotteja. T ästäkin ki1jan
tekstit kertovat (Maa nantai Volvol/a ).
Rakennemuutos ja monikerroksiset kulttuurin muutok
set kuten kaupungistuminen, teollisuuden automaatio,
joukkoviestinnän paisuminen, siirtolaisyhteisön synty jne.
eivät täysin selitä ruotsinsuomalaisten metallityöläisten
elämäntilannetta. Ruotsinsuomalaiseen elämäntapaan ja
myös heidän kirjalliseen ilmaisuunsa on oleellisesti vaikut
tanut myös se, miten Ruotsin yhteiskunta vastaanotti nämä
muukalaiset 1950- ja 60-luvuilla. Vastaanottoa sävytti pyr
kimys nopeaan sulauttamiseen.
Moni ruotsinsuomalainen vastasi sulauttamispaineeseen
aluksi jonkinlaisella hiljaisella vetäytymisellä. Toiset taas

pyrkivät aktiivisesti _liukenemaan uu teen yhteiskuntaan,
Heidän ääntään ei tässä teoksessa juuri kuulla, VetäYtxjien
äänenpainot ovat sen sijaan mukana. Vasta myöhemmin
tästäkin joukosta on noustu aktiiviseen vastarintaan.
Kaikkein selvimmin pakkosulautus näkyi koulussa. Ta
voitteena oli siirtolaislasten mahdollisimman nopea nivel
täminen ruotsalaiseen kouluun ja yhteiskuntaan. Ruotsin
kieli nähtiin ainoaksi tieksi ja lasten äidinkielen käyttö yri
tettiin tukahdut taa. Kouluylihallitus antoi tästä selviä ohjei
ta (esimerkiksi vuonna 1964 ) , ja rehtorit toteuttivat niitä
yleensä seurauksia tajuamatta,
Tu tkijat soit tivat hälytyskelloja jo 1960- ja 1970-luvun
vaihteessa, He kertoivat kuiskaavista suomalaisista siirtolai
sista, jotka häpesivät äidinkieltään ja omia juuriaan. He
kertoivat "puolikielisyyden" synkistä näkymistä.
Enemmistöyhteiskuntaa hätkähdytti Antt i}alava vuonna
1980 rajulla romaanillaan Asja l t b lomma 1 1 joka melko pian
tuli myös suomeksi Pen t t i Saarikoske n käännöksenä. Antti
Jalava elävöitti yleispätevästi pakkosulautuksen ja kieli
murhan uhrin tuntoja.
Koululakot olivat 1980-luvun alkupuolen taistelua pak
kosulau tusta vastaan. Eskilstunassa oltiin asialla jo vuonna
1977, si tten seurasivat Västerås ja Köping (1981 ) , Göteborg
( 1982 ja 1985 ), Mölndal (1983 ) , Rinkeby (1984 ) , Haaparan
ta (1985 ) , Oxelösund (1986 ) ja Upplands Väsby (198 7 ),
Ruotsin siirtolaisuuden historia voidaan jakaa esimerkik
si pakkosulautuksen ja siirtolaispolitiikan uudistuksen
ajanjaksoihin. Taite on 1970-luvun puolivälissä. Uudistus
ten luettelo on sinänsa varsin vaiku ttava.
'/uonna 1975 siirtolaiset ja "val tiottoma t" sai va t kunnalli
sen ääniokeuden. Samana vuonna siirtolais- ja vähemmis
töpoli tiikan perusajat uksiksi otettiin tasa-an10, valinnanva
paus ja vuorovaiku tus. Ruotsin kielen opetusta tehostet tiin
ja vuonna 1974 säädettiin laki siirtolaisten oikeudesta ruot
sin opetukseen.
Työelämäkin uudistui. Siirtolaiskielistä tiedotusta lisä t
tiin ja koulutusta alet tiin antaa useilla kielillä, Tulkkauspal
velua parannettiin, Ammat tiyhdistykset alkoivat koulu ttaa
siirtolaisjäseniään.
Ruotsalainen yh teiskunta on nykyään toinen kuin se, jo
hon vanhempi ruotsinsuomalainen siirtolaispolvi tuli. Mut
ta enemmistöyhteiskunta hyväksyy vieläkin vieraista kult
tuureista vain ulkoisia tunnusmerkkejä : ruokakulttuuria,
kansantansseja ja eksotiikkaa. Tälläiset odotukset heijastu
vat myös metallityöläisten kertomuksissa,
Pakkosulautusta vastaan haratessaan ruotsinsuomalai,
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set turvautuivat työ11 myyttii11: yhteisku11takelpoisuus lu11astettiin sillä, että oltiin ainaki11 "helveti11 hyviä työmiehiä
ja -11aisia".
Työ11 sa11karuutta korostamalla he pyrkivät lu11astamaan
muut "suomalaisuuteen " usein liitetyt piirteet. Suomalai11e11 on näissäkin teksteissä karkeahko, ryyppäävä, tappele
va ja saunova perusjässikkä, joka kuitenki11 011 oikeuden
mukai11en ja työteliäs! Joissakin 11aiste11 jutuissa 011 tu1111is
tettavissa aistillisuutta ja 11uoruude11 huolettomuuttaki11.
Teos ei pyrikää11 purkamaa11 myyttejä. Ne elävät ja vai
kuttavat ruotsi11suomalaisessa yhteisössä vieläki11. Työ11
myytti on kaikkein voimakkain. Työn kautta suomalai11e11
myös lunastaa itsellee11 oikeude11 olemassaoloon tässä vie
raassa maassa ja luo näin itsellee11 ja tuleville sukupolville
uutta kotimaata.
Työ11 ja työväe11liikkee11 perinteiden kautta syntyy tämä11
teokse11 yhteiskuntakritiikki. Metallityöläiset puhuvat kau11istelematta työoloje11 kuluttavuudesta, kapitalismi11 ko
vuudesta ja me11etetystä terveydestä.
H itsikissa h iipii u n iin ei ole a11tologia, vaikka siinä on
kau11okirjallista aineistoa. Se 011 pikemmi11kin kollektiivise11
tarinoi1111i11 tulos, ja sellaise11a sisällöksekäs dokumentti.
Osa pakkosulautuksen muistoista alkaa olla jo men11ei
syyttä. Siirtolaisuude11 historiassa 011 siirrytty uutee11 vai
heesee11, jossa nähdään uusien vähemmistöjen synty.
Vähemmistö11 on tiedostettava oma omi11takei11e11 histo
ria11sa ja kulttuurinsa. V ähemmistö tarvitsee vuoropuhelua
enemmistöyhteiskunnan kanssa. Siksi tämä kirja suuntau
tuu sekä ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle sekä e11em
mistöyhteiskunnalle Ruotsissa - ja Suomessa.
Teos 011 kollektiivisen työskentelyn tulos. Siksi haluamme
lausua kiitokset kaikille, jotka ovat avustaneet perintee11 ke
räyksessä ja kirjan tekovaiheessa. Erityisen kiitokse11 a11sait
sevat arkiston perinneryhmässä ja/tai perinnekilpailu11 ar
vostelulautakunnassa mukana olleet henkilöt: Metalliliito11
toimitsija Pen t t i Sevilä, toimittaja Liisa Paa vila inen, toimit
taja Leena Kaivuneva, toimittaja Leena Häy r;men, tutkija
W uakko K n ac ke, tutkija Tarja-Liisa Lein iö, A B F:11 työntekijä
Heikki Kauppinen, tutkija ja Ruotsinsuamalaisten arkiston
puheenjahtaja Markku Peura, kirjailija Vi/jam Ra n tanen,
Ruotsi11suomalaisten arkistan työntekijä Ma t t i Yl itala,
taiteilija Aina Mylly kangas ja taiteilija Markku H u avila.
Markku Huovila on myös suunnitellut kirjan kuvituksen
kerätyn aineiston sekä itse luomiensa kuvien pohjalta.
Ari A n t t ila an vastannut kirjan ladonnasta ja antanut
työn aikana arvokkaita vihjeitä kirjan toimituksen eteen-

päinviemiseksi. E1ityisen kiitoksen ansaitsee myös opettaja
ja kääntäjä Anita Sällber,g; j aka on kääntänyt kirjan ruotsik
si. Se on tarkoitus saada markkinoille ruotsinkielisenä
mahdollisimman pian. Toimitustyön aikana Anita Sällberg
on esittänyt käsikirjoituksiin arvokkaita huomautuksia.
Lisäksi olisi mainittava suuri joukko, mm Ruotsinsuoma
laisten arkiston johtokunnan j äseniä, jotka ovat vuosikausia
tehneet vapaaehtoista työtä ruotsinsuomalaisen kulttuurin
eteenpäinviemiseksi .
Kiitokset myös kaikille metallityöläisille ja ruotsinsuoma
laisille, jotka ovat auliisti lähettäneet arkistolle mate1iaalia.
Ilman heidän panostaan tätä teosta ei olisi voitu luoda.

Erkki Vuon okari,
]uhamatti Pelkonen
Toirnittajat

"Älkää sulloko useita
suomalaisia lapsia
samaa11 luokkcw11.
Silloin lie p ulwvat vain
suomea. Alkää antako
lieidän myöskään
kokoontua yli teen
koulu11 pilwlla.
Yri ttäkää vaikuttaa
suo111alaisii11 per/1eisii11,
että lapsia opetetaan
olemaan eristäy ty111ättä
tai seurustelemaw1
yk.sinomaan suoma
laisten kanssa."

( ote kouluylihallituksen
vuonna 1964 kouluille
antamista ohjeista)
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LUKU 1
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Lämpi män u u n i n pää l lä
Seija Mahilainen

Katini ali köyhä työläiskati j a mökin, jassa asuimme
amisti kaupunki. Ei allut mökissä kakaa mutta hyvin
siihen mahtui j a alipa vielä naapurit vuakrallakin. Lä
hinaapurit alivat samanlaisia työläisperheitä, vain
muutama "parempi" perhe ali jaukassa. Kaikki mökit
alivat samanlaisia pieniä tönöjä.
Meitä ali kymmenen lasta j a äiti ali enimmäkseen
katana. Ja mihin siitä pääsi, kun vielä entinen lapsi ali
rinnassa, niin uusi ali tulassa.
Vaikka äidillä itsellään ali aina pieni lapsi niin hän
kävi auttamassa naapurin lapsia maailmaan. Hänellä
ali aina valkainen essu ja huivi valmiina, puhtaana ja
silitettynä aattamassa. Hyvin usein tultiin hakemaan
yöllä auttamaan ja man ta kertaa hän kerkesi laittaa
äidin ja lapsen valmiiksi ennen kätilön tulaa. Siihen
aikaan ei allut synnytyslaitasta ja sitten kun se tuli
lappuivat myös äidin työt.
Meitä ali kaikkiaan yhdeksän sisarusta, jaista an
nyt kaksi kuallut. Eräs veljistäni kuali 1 3 vuaden ikäi
senä. Hän ali löytänyt taisten paikien kanssa kranaat
teja kasken pahjalta, purkivat niitä ja yksi kra
naateista räjähti. Samalla kertaa meni neljä paikaa.
Vanhin sisareni an myös kuallut. Hän kuali sakeritau
tiin täällä Ruatsissa. Hän ali ainut meidän perheestä,
jaka kävi keskikaulun. Hän sai asua erään rikkaan
leskirouvan luana, jaka asti hänelle kirjat ja muut
kaulutarvikkeet.

23

24

Me toiset saimme käydä töissä sen rouvan luona.
Kannoimme kellaiista vettä pois ja kitkimme hänen
kasvimaataan. Usein saimme ruokaa siellä, mutta ei
hän sitä voinut syödä mahaansa täyteen. Voi miten oli
aina nälkä kun tuli kotia.
Vanhin veljeni joutui j äämään kotia, pois koulusta,
isän kuoleman jälkeen. Hän kävi töissä eräässä maa
talossa, josta saimme sitten perunoita ja jauhoj a tal
veksi.
M uistikuvani lapsuudesta alkaa siitä kun menin
ensimmäistä kertaa lapsenvahdiksi. Olin silloin kuu
den vuoden vanha ja eräs opettaja haki minut leikki
kaveriksi ja vahdiksi poj alleen. Olin siellä koka kesän
ja sain kaululaukun palkaksi.
Syksyllä kun koulu alkoi, minä menin taisten mu
kana. Ei ne alisi attaneet vielä sillä alin vasta
kuusivuotias, mutta minä vain menin j oka aamu niin
kuin toisetkin.
Kaikki kesät sai vahtia pienempiä sisaruksia siihen
asti kun pääsi "kunnalliskadin" pellalle töihin. Kyllä
oli päivät pitkiä kun aurinka porotti ja piti harventaa
ja kitkeä pitkiä penkkejä. Olisi ollut paljan kivempi
mennä toisten mukana rannalle, mutta ei saanut sa
noa vastaan.
Myöhemmin sitten vähän isompana sai alla piika
na naapurissa, heti kun koulu loppui. Kaikki sunnun
tait oltiin sitten marja-aikaan marjassa. Manta san
kaa oli mukana kun mustikkaan mentiin. Oli se tai
saalta mukavaakin alla metsässä. Vai miten hyvältä
eväspalaset maistuivat.
Kun sitten isä kuali, jauduimme hakemaan kun
nanavustusta. Se oli aina katkera pala, kun piti men
nä hakemaan raha ja samalla kysyä halkolappua. ] o
ka kerta sieltä sanottiin, että taasko ne puut an loppu.
Eihän se yksi kuutia pitkään riittänyt, kun mökki oli
kylmä. Jos ei ollut muuta valapilkkua elämässä niin
ainakin mökin nurkat olivat valkoiset talvella. Ensin
siinä mökissä ei ollut mitään eteistä, myöhemmin
kunta laittoi pienen eteisen, jassa oli pieni ikkuna. Se

piti peittää pellin kappaleella, kun ei siinä lasi kestä
nyt. Pajat kivittivät sen aina rikki.
. syä naapu
Saunaa ei ollut eikä kaivoa. Vesi piti 1.y
reilta ja monta talvea hakea joesta. Vain ruokavesi
saatiin ottaa naapurin kaivosta. Kylpemässä saimme
käydä erään Pellikan saunassa. Tämä täti lämmitti
saunaa ja siellä kävi paljon muitakin kuin me.
Myöhemmin kävimme koulua keskustassa kaksi
luokkaa. Sinne oli kaksi kilometriä matkaa. Monta
kertaa taisi kylmä nipistellä, mutta oli hyvä tulla ko
tiin ja mennä uunin päälle lämpimään.
Ei ollut vapaa-ajan ongelmia. Pajat tekivät sukset ja
sauvat itse ja niitä meni monta paria talvessa. ] oen ta
kana oli hyppyrimäki ja sitä piti koettaa. Pajat olivat
myös kovia painimaan, koka 1..ylän pajat oli mukana
urheiluseurassa. Kesäisin pelattiin pesäpalloa jaka il
ta ja sunnuntai. Naapurik.ylän pajat ja tytöt olivat vas
tapelurina.
Kaikki meidän lähinaapmit olivat oikein hyviä ja
auttavaisia ihmisiä. Kävimme aina kylässä metsä
työnjohtajan rouvan luona. Siellä oli aina niin hyvät
tuoksut, kahvikin oli siellä parempaa kuin muualla.
Aina oli monenlaiset kahvileivät. Lähellä meitä asui
eräs vanha nainen. Hänellä oli kaksi lehmää ja muu
tama kana. Sain alla usein paimenessa mukana. Siel
tä meillä oli maitotinka monta vuotta. Hän siilasi
maidon lasipurkkiin ja aina hänellä oli vesitippa ne
nän päässä. Sieltä se putosi joskus maidon sekaan. . .
Sitten alkoi saada lapsi- ja perhelisää. Elämä tuli
vähän paremmaksi. Saimme ostettua s.ä nk.yvaatteita
ja huonekaluja. Usein laitoimme tapetit ja maalasim
me lattian. Erään kerran kunta laittoi sitä mökkiä.
Ruskea pahvi tuli kattoon, ruskeata aaltopahvia sei
niin ja kaiken huipuksi tervasivat lattian . . .
Aina jouluna oli jonkinlainen kinkku uunissa j a
paistikattila. Usein oli lanttukukko myöskin. Vaikka
emme saaneet joululahjoja niin aina oli joulukuusi.
Usein aattona haettiin, olihan se jäinen mutta siinä se
suli.
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Millain äidillä ali taikinapäivä niin sillain usein ali
perunakukkaa. Vai miten asasi alla hyvää! Useimmi
ten se sattui lauantaipäiväksi. Sitten vasta söimme
kun kaikki alivat käyneet saunassa. Emme saaneet
alaittaa syöntiä kaskaan ennen kuin isä alaitti.
Köyhyydestä hualimatta muistelen lämmöllä katia
ni ja katikylääni. Tuntuu niin kuin kesät alisivat alleet
lämpimimmät ja talvella ali hyvä nausta taas uunin
päälle lämmittelemään naapurin mumman kanssa.
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Tu kki kä m pä l lä
Aapi Lohiniva

Tukkikämppä oli hiljentynyt, sillä kaikki olivat lähte
neet joulun viettoon. Ainoastaan Lennu oli lupautu
nut kämpän vahdiksi ja hän olikin yksin keskellä erä
maata.
Nyt hän uskalsi hakea kaljasaavinsa tallin lämmös
tä ja asetti sen keskelle kämpän lattiaa. Hänellä oli
muukin tehtävä kuin vahtia kämppää, hänen piti
ruokkia "puulaakin" Neiti-nimistä hevosta.
Lennu otti mukin, kaapaisi kalja-astiasta sahtia ja
joi mukin tyhjäksi todeten, että raikasta oli. Tallin ha
ju siinä vielä oli jäljellä, mutta kai se häipyisi aika
naan. Hän sylkäisi suuhunsa tulleet maltaat lattialle,
pyyhki suutaan ja totesi, että kilj u onnistui hyvin.
Hän vihastui muistaessaan, kuinka yksi pikku "ki
ho" terävästä päästä kaatoi maahan hänen kaljansa.
Nyt tämäkin oli kotona j oulua viettämässä ja omia
kaljojaan j uomassa, sillä hänellä oli mahdollisuus
j uoda viinat kotona eikä muija uskaltanut sanoa mi
tään.
- Niin, niin, tuumi Lennu itsekseen ja otti toisen
mukillisen kaljaa ja lähti sen jälkeen saunan lämmi
tykseen. Kalja oli tehnyt tehtävänsä: posket punoitti
vat ja askel oli kevyt. Ulkona oli raikas hämärtyvä ilta.
Matkalla saunalle hän pistäytyi nurkan takana ja
nuuski raitista ilmaa katsellen samalla kuukkelia, ja
ka ruokaili keittiön nurkalla kaatopaikalla.
Lennu meni saunaan, sytytti tulen uuniin. Hän
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poistui nähdessään, että savu alkoi kohota peltitor
vesta taivaalle ja meni talliin katsomaan hevosta, j oka
himahti iloisesti Lennun nähdessään.
- Se on Neiti j oulu nyt. Täällä ollaan ihan kahdes
taan, ei meillä ole mitään hätää, paha maailma on
kaukana.
Lennu laittoi heiniä seimeen, toi vielä vesiastian se
kä astian, missä on veteen sekoitettua jauhosörsseliä.
Hän silitteli Neitiä vielä harjan alta ja puheli hiljak
seen:
- Saatpa sinäkin levätä edes nämä joulun pyhät.
Lähtiessään hän löi hevosta takapaistille ja toivotti
sille hyvää joulua.
Kämpässä hän otti pitkät kaljahuikat ja kaikki tun
tui mukavalta: huolet olivat poissa eikä yksinäisyys
kään vaivannut. Hän istui kaminan loisteessa. Ajatuk
set vierivät lapsuuden jouluihin.
Hän muisteli aikaa, jolloin hänen äitinsä vielä eli:
hän oli viiden ikäinen tämän kuollessa. Siihen loppui
vat joulut, sillä isä otti uuden eukon ja hauskat ajat
olivat lopussa. Isä kuoli aikanaan ja uusi vaimo otti
puolestaan uuden miehen, jonka jälkeen kotia ei Len
nulla enää ollut ja hän eli jätkän elämää. Katkeruus
oli saada yliotteen, mutta pitkä kaljaryyppy pelasti ti
lanteen.
Ilta hämärtyi samoin Lennun muisti. Ulkoa kuului
tuulen ääni ja pakkanen kiristyi. Lennu lisäsi puita
kaminaan.
Katkerat ajatukset eivät jättäneet Lennua. Hän al
koi muistella sota-aikaa ja varsinkin erästä joulua
korsussa:
- Tämä on kyllä parempi joulu. Yhteistä niille on
kaljasaavi, jaka minulla sielläkin oli, kaipa kilju kuu
luu suomalaiseen jouluun. Niinhän seitsemän veljes
täkin Aleksis Kiven romaanissa viettivä t j oulun kaljan
kanssa saunassa.
Ilta oli ehtinyt pitkälle. Lennu otti reppunsa esille,
kaivoi sieltä poronpaistin, josta veti paksun siivun
marttiinillaan, pisti siivun suuhunsa ja hörppäsi kal-

jaa palan paineeksi. Häntä alkoi väsyttää, hän viskasi
repun lavitsalle, sytytti pöllitupakan ja retkahti ma
kuulle. Uni ei kuitenkaan tullut, sillä ajatukset vieri
vät maalikyliin, missä perheelliset viettivät joulua.
Katkeruus vaivasi edelleenkin.
- Kyllä jätkän elämä on ankeaa, niska limassa saa
paiskia töitä, jäljelle ei kuitenkaan jää mitään. Pitäisi
muuttaa Ruotsiin, siellä kuuluu olevan paljon töitä ja
hyvät palkat. Taidan vaan olla liian vanha muutto
hommiin. Kohta joudun Palosalmelle jätkäin van
hainkotiin odottelemaan poroksi muuttumista.
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M u isto
Aapi Lohiniva

Kuljen vaaralle tuttua polkua
taakseni jää koti ja Ounasjoki.
Kiipeän ylemmäs
rakkaalle vaaran laelle, tutulle, pyhälle,
seidoille pyhitetylle
Katselen ympäiilleni,
näen sammalkankaan mäntyineen.
Kipuan ylemmäksi,
nousen isolle kivelle,
kurkotan katseellani jokea.
Lapsena kiveltä näkyi koka maailma,
sen kumpikin reuna.
Kuljen hiljaa alas, muistellen.
Näen kotimökin, saunan
kierrän pirtin,
menen Ounasjoen rantaan,
annan virran viedä ajatukseni,
kauas, kauas, tuntemattomaan.
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Kotiseutuj u h l i l la
Aapi Lohiniva
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Olen iloinen, että minulla, entisellä lappilaisella, on
jälleen mahdollisuus osallistua näihin Kittilän koti
seutujuhliin. Juuri tästä tilaisuudesta on vuosien ku
luessa tullut yksi lomani kohokohdista. Tänä kesänä
lisää iloani suuresti se, että saan tuoda teille, hyvät ys
tävät, maanmiestenne terveiset Keski-Ruotsista, j onne
niin manen kittiläläisenkin tie on johtanut . . .
Olen ylpeä siitä arvokkaasta kulttuurivierailusta,
jolla te kittiläläiset meitä muistitte viime joulun ai
kaan. Meillä Ruotsin suomalaisilla oli suuri ilo tutus
tua Mirjami Keskitalon, Hilkka Slantin ja Niilo M Ni
van töihin ja kuunnella Kittilän tyttärien, nuoren Juk
ka Lampelan ja Elvi Kaukosen esityksiä . . .
Suurin osa meistä ruotsinsuomalaisista on
teollisuuden palveluksessa. Ehkä kaikki kittiläläiset
kin, jotka 60-ja 70-luvuilla muuttivat Ruotsiin, pyörit
tivät jotakin mutteria Ruotsin jollakin teollisuuden
alalla.
Päällisin puolin asiamme ovat hyvin. Mutta huo
lenaiheitakin on ja yksi tälläinen on lastemme tulevai
suus; miten pystymme antamaan heille sellaisen ope
tuksen ja koulutuksen, että he pystyvät tasavertaisina
kilpailemaan työpaikoista.
Manet viralliset tutkimukset osoittavat, että äidin
kieli on lapselle tärkeä, vasta sen opittuaan hänellä on
mahdollisuus oppia uusi kieli kunnolla ja saavuttaa
tavoite, aktiivinen kaksikielisyys. Ruotsin valtio o n hy-
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väksynyt tämän tavoitteen, mutta kunnissa virka
miestasolla vallitsee tietämättömyys, joten suomalais
järjestöjen on jatkuvasti tarkkailtava tilannetta ja yii
tettävä vaikuttaa siihen . . .
Elämä siirtolaisena on olotila, johon ihmisen on so
peudu ttava. Se ei välttämättä ole mikään rasite, jos
osaa ottaa asiasta irti kaikki hyvät puolet. Mutta silti
siirtolaisuus on jollakin tavalla tuomittavaa: ihminen
joutuu ilman omaa syytään muuttamaan vieraisiin
oloihin. Henkilökohtaisesti pidän siirtolaisuutta suu
rena onnettomuutena.
Lopuksi haluan ilmaista iloni siitä, että saan tulla
lomalla Suomeen. On hauskaa viettää lomaa mökillä
ni tuolla Levitunturin takana kuunnellen Pierkukosken pauhua.
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M u utto
Soili Korp imäki

Nojaten hautakiveen söin eväsleivän
ja kerroin,
olen lähdössä.
Kun palaan jos palaan
voi jo alla lumi!
Kuin sisaret samasta solusta:
helmikuun päivä, riekko ja tunturinkuve.
Repesi hetkeksi taivas,
paljasti punaisen vuorin.
Arki
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M e naiset m u uti m me
Tu khol maan
Irja Dahl qvist
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Oli vuosi 1950 elokuuta, 19-vuotias Marja seisoi ja no
jasi Bare II:n kaiteesen ja katseli kuinka laiva irtaan
tui Turun satamasta. Hän oli ensi kertaa laivassa ja
ulkomaanmatkalla. Marja katseli kuinka monilla
matkustajilla oli saattajia, jotka vilkuttivat vielä lai
van ollessa kaukana satamasta.
Hän tunsi kuinka yksin hän oli. Äiti muistui mie
leen ja äidin neuvot. Välit poikaystävään olivat men
neet poikki jo Helsinkiin lähtiessä. Hän oli ollut Hel
singin ammattienedistämislaitoksen ompelulinjalla
opissa kolme viikkoa. Rahat eivät riittäneet pitem
pään, eivät edes seuraavaan kurssiin. Oli myös vaival
loista asua sukulaisissa. Kun kerran oli "ompelija", pi
ti jaka ilta ommella jotakin.
Eräänä päivänä hän näki Helsingin Sanomissa il
moituksen: "Keveään metallityöhön otetaan nuoria
naisia. Ruotsiin, Tukholman lähellä sijaitsevaan Pet
ri.A'Verkenin tehtaaseen Sundbybergissä. Asunnot hu
vila-alueella, 4-5 hengen huoneet. Täysylöspito, mat
kat maksetaan."
Hän vastasi heti mielijohteesta.
Vastaus tuli tehtaalta nopeasti. Siinä selitettiin, että
vastaan tullaan satamaan. Viisumi, tuberkuloosito
distus ja papintodistus pitää hankkia ja passi, lisäviisumin hakemisessa luvattiin avustaa.

9.

Marjalla oli tiedossa, että työpaikalla tehtiin patte
reita ja työ olisi kevyttä j uottaustytötä. Hänellä oli
myös kannustimena opetella ruotsin kieltä. Palkka
olisi alle 2 kruunua tunnissa ja rahaa saisi vaihtaa 30
kruunua.
Marja hankki valokuvat ja passin pikavauhtia. Pas
sissa luki, että voimassaolo lakkaa 21. tammikuuta
1 951. Passi maksoi 1 000 markkaa. Ruotsissa pitäisi
käydä poliisilaitoksella leimauttamassa kuukauden
kuluttua. Passin pidennys Ruotsissa maksaisi 33
kruunua viideksi vuodeksi. Tässä sitä nyt sitten oltiin.
Yö oli rasittava kansipaikoilla, mutta istuin järjes
tyi. Siellä torkuttiin toisten suomalaisnuorten kanssa.
Meitä oli menossa Göteborgiiin, Tukholmaan ja Etelä
Ruotsiin.
Eräs samanikäinen nuori nainen ystävystyi Marjan
kanssa. Hän oli matkalla Venetsiaan. Vaihdettiiin
osoi ttei ta, j älleennäkemisen toivossa.
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Aamulla laiva lipui Skeppsbron satamaan. Jännit
tyneenä Marja odotteli tullista selvittyään vastaanot
tajaa.
Hänen nimeään mainittiin ja vierellä seisoi ystävälli
sen näköinen herrasmies, noin 40-vuotias.
Marja ei paljon puheesta ymmärtänyt, mutta nimi
oli Jonsson. Jonssonilla oli mukana Helmi, jaka oli
myös suomalaistyttö, tullut samalla laivalla Suomes
ta.
Niin kiidettiin halki Tukholman hienossa Volvo-au
tossa. Nuoret naiset keskustelivat suomen kielellä tu
levasta asunnostaan ja työpaikasta. Kaunista oli, ome
nia puissa ja hyvinvointia kaikkialla. Näyteikkunat
täynnä tavaraa, hedelmiä, banaaneja, niitä ei Suo
messa ollut nähtykään. Siinä päätettiin, että heti ensi
tilillä ostetaan kilo banaaneja ja syödään yhteen k)')'
tiin.
Niin he sitten tekivätkin ja tulivat niin kylläisiksi et
tei banaaneja enää ostetukaan sen jälkeen.
Pysähdyttiin Bromman huvila-alueella, Drömstigen
23, valkoisen hyvilan eteen. "Ei voi alla totta, että
saamme asua noin kauniissa huvilassa'', molemmat
nuoret naiset ajattelivat.
Hyvin herttaisen näköinen, pullean puoleinen
emäntä otti heidät vastaan ja toivotti tervetulleeksi.
Siten puhe kääntyi käytännön asioihin Jonssonin
kanssa. Tytöt katselivat uteliaina hyvännäköistä ruo
kasalia. Alakertaan kuului myös keittiö ja emännän
huoneisto. Heidät ohjattiin yläkertaan, siellä he saivat
asettua heti ensimmäiseen huoneeseen.
Silloin kolahti sisällä rinnassa. Jotain tulevasta. Hu
one oli 5 X 5 metrin kokoinen, ei yhtään kukkaa, per
soonattomat verhot ikkunassa. Kolme kerrossänkyä,
joten huoneessa tulisi nähtävästi asumaan 6 henkeä.
Toteamus osoittautui oikeaksi.
Viiden ajoissa iltapäivällä alkoi saapua nuoria nai
sia kotiin. Tehtiin tuttavuutta välittömästi ruokailun
jälkeen. Ruoka oli mahdottoman hyvää. Marja lihoi

kahden kuukauden sisällä viisi kiloa. Pätkä kun oli,
niin vyötärö jäi näkymättömiin.
Dolli, joka oli Turusta, selitti heille talon tapoja.
Kaksi tyttöä tiskaa aina vuoroviikoin iltatiskin. Ylöspi
dosta maksettiin kaksi kruunua viikosta. Se oli halpaa
jos ei oteta huomioon kuinka paljon paremmin
tehdas kannatti suomalaistyttöjen kustannuksella.
Suurin osa tavaroista sai olla matkalaukussa, sillä
komeroihin mahtui vain leningit. Talon yläkerrassa
oli viisi huonetta, kaikki eri kokoisia. 'fyttöjä oli par
haimmillaan 20-30, j oten sopeutumista tarvittiin, ei
kä tiloista tullutkaan epäsopua.
Talossa oli sellainen ylellisyys kuin kylpyhuone, sitä
ei Suomen oloissa oltu nähtykään. Pesuhuone alaker
rassa ja pesukone, joka oli aika vanhanaikainen nyky
koneihin verrattuna. "Impilinnaksi" oli tämä yhtei
nen koti ristitty jo aikaisemmin.
Aamulla viiden aikaan herätettiin kellon avulla.
Hiljaista oli, sillä useat naiset olivat olleet tiskaamassa
puoleen yöhön lisäansioista hankkimassa. "Stenvilla"
oli ravintola nimi, se oli Sundbybergissä.
Syötiin hyvä aamiainen ja porukalla kiiruhdettiin
Smedslättenin ratikkapysäkille. Vaihdettiin bussiin
Alvikissa, kävelymatkaa riitti tehtaalle vielä 15 mi
nuuttia.
Tehdasalueella pahat aavistukset vain kasvoivat.
Tehdas oli oikea murju, likainen ja pahanhajuinen.
Siellä oli useita osastoja ja tytöt vietiin ensin sinne
puhtaimpaan, sitten sieltä haettiin kuka minnekin.
Marj a joutui liimankeittoon. Se oli raskasta työtä,
eikä hänen selkänsä sitä montaa viikkoa kestänyt. Piti
nimittäin nostaa raskas liimaämpäri pään yläpuolel
le, kun sen tyhjensi koneeseen. Kovalle otti saada toi
nen työ sairasloman jälkeen.
Kun porukassa oli hyviä laulajia, runosuonikin al
koi raksuttaa. Niin tehtiin laulu ja selvittiin huumorilla ja suomalaisella sisulla eteenpäin.

41

Lau l u Petrixsistä
Säv. Erään kerran aamuyöstä,
laivamme laski

1. Erään kerran elokuussa laivamme laski
Svea-mamman synkkään satamaan,
autolla me ajelimme Jönssonin kanssa
Äppelvikin taloon valkeaan.
Tääl on maailman kamalimmat sängyt
voi, taivas kun niiden pohjat soi soi soi soi
Se ken viettänyt on yönsä niiden huomas kerran
ei kaipaa sinne enään takaisin.
2. Huomisaamun koittaessa aivan anivarhain
kiiruhdimme Petrix-verkkeniin
Tervanhaju syrankatku kamalalle tuntui
stifeejä kun juotin patteriin
Se on Tukholman halpamaisin loukko
voi, taivas kuinka Svenska-musik soi soi, soi, soi
päivätyön kun viettää Petrix-verkkenillä
ei kaipaa sinne enään takaisin.
3. Rosenströmmi täällä empi koko talon sielu
kumarainen, laiha pitkä mies
Silmistänsä aukee koko kadotuksen nielu
harteillansa piiskurin on ies.
Hän kulkee päiväs pari peninkulmaa
voi taivas kuinka kengän pohjat soi soi soi soi_
Se ken maistanut on katsettansa j ulmaa
viepi mustan muiston Suomehen.
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4. Pysäkkinsä hällä ompi, mustan muijan luona
Hän kertoileepi sille huoliaan.
]uorut hältä vastalahjakS saapi
"Rosa" pitää hänen puoliaan.
Vaan onhan sentään Vagneri ja Jönsson
joista kaikki tytöt tykkää oi joi, oi joi,
Jakobsonin suhteen ollaan varuillaan varmaan
Vanhanpojan metkut tiedetään.

10.

5. Täällä sitä kuitenkin vain hiljaa elelemme
ikävöiden Pohjanlahden taa
Tanskalaisten kanssa j oskus riitelemme
ruotsinkieli meitä rasittaa.
Mutta pyhän tullen meillä ompi hauskaa
voi taivas kuinka finska laulut soi, soi, soi, soi
Syömmessä jos suru on, niin ei se ulos sentään,
kovin usein meidän päältä näy.
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Suomalaisnaisia eli tyttöjä oli enemmistö tehtaalla.
Oli muutama tanskalainen ja ruotsalaisia paremmis
sa töissä. Aikaisemmin oli ollut enemmän tanskalai
sia, nyt oli jäljellä vain kolme ja Rosa. Rosalla ja Suo
men tytöillä oli aina olleet kireät välit, sillä Rosa oli
Rosentströmin ( Rosarin) mielitietty. Rosa juoksi aina
kantelemassa Rosaiille mitä talossa tapahtui, ainakin
jos se oli jotain epämukavaa suomalaisista. Taisi alla
kateutta sillä Suomen tytöt olivat parempia työnteki
jöitä.
Sauna oli Suomen tyttöjen mieleen, siellä käytiin ja
ka päivä työnjälkeen. Kun tytöt pukivat toiset vaatteet
päälleen, ei sitä kotimatkalla tiennyt minkälaisesta
tehtaasta he tulivat. He olivat kaikki aika sieviä ja
hyvinpukeutuneita. Kielitaito kun puuttui, ei ollut
paljon mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa. Perustur
vallisuus oli taattu ; asunto, ruoka ja tili jaka toinen
viikko.
Sitten sattui kerran, että sähkösauna olikin kylmä
tyttöjen tullessa työstä. He huusivat toiselta puolelta
ruotsalaisia miehiä apuun, sillä eihän kukaan suoma
lainen ollut sähkösaunaa oppinut käyttämään.
J ohtuiko kielivaikeuksista tai kerrottiinko tahallaan
kuka oli saunan "lämmittänyt"? Siitä syntyi aikamoi
nen sekamelska seuraavana päivänä. Siitä sitten teh
tiin laulukin:
Saunalaulu
Sävel Isonta lon Antti

1. Pertrixsauna se lämpiääpi
suomalaiseen malliin
Kerran kun tyttäret saunaan meni
he menikin kylmään talliin.
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2. Ja silloin me tytöt huudettiin
se oli kaikkien yhteinen tuuma
että tulkaapas pajat auttamaan
kun täällä ei oo kuuma.

3. Tanskalaiset kun saunaan tuli
niin pois lähti miehet armaat
ja Tanskan tyttöjen naamataulut
oli kateudesta harmaat.
4. Kun tyttö parat ne luulivat
että siellä oli lemmittynä
ja siksipä heidän vihansakin
ymmärrämme kyllä.
5 . Vaikkei me heitä kutsuttunna
rakkauden tähden
eikä me saunan parvessa
oltu vaatteitta niitten nähden.
6. Aamu kun saapui Rosenströmmi
asian jo tiesi
miehet oli mukana
ja kylmä oli saunan liesi.
7. Älkää te Tanskan korskeet

immet, ryppyilkö ain' meille
kun vieraassa maassa
kumpikin ollaan
ja velkaa ei olla teille.

Tytöt kävivät ahkerasti tiskaamassa Stenvillan ra
vintolassa. Lisäansioita tarvittiin kun piti lähettää
j oulupaketti Suomeen omaisille. Silloin oli Suomessa
vielä hyvin tiukkaa, ainakin työläisperheissä.
Kaikkein mieluimmin he olisivat matkustaneet
j ouluksi kotiin, mutta siihen ei ollut varaa.
Kaikille sellainen ylityö ei sopinut. Marjankin piti
lopettaa kun terveys ei kestänyt valveillaoloa. Nukku
maan pääsi vas ta yhden aikaan yöllä. Sitten keksittiin
lehdestä, että kaupungin keilahalliin haettiin keilatyt
töjä tai -poikia. Siellä olikin paremmat ansiot ja lopetettiin k)'lll m enen jälkeen illalla.
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Vain harva siellä pärjäsi, piti olla nopea ja notkea.
Piti hypätä ylös hyllylle, joka keilojen nostojen välillä,
jottei olisi saanut keiloista kuhmuja. Marja jaksoi
kuusi iltaa peräkkäin, mutta sunnuntai-aamuna hän
ei tahtonut päästä sängystä ylös. Joka jäsen oli kuin ir
ti revitty, mutta tyttöjen avustuksellaja sisulla siitäkin
selvittiin. Tytöt kyllä luulivat, että hän oli jäänyt keilo
jen ruhjottavaksi, mutta tulihan joulupakettirahat
tienattua.
Tuli sitten joulu ja tytöt vietiin toiseen taloon Sol
naan, siksi ajaksi, että emäntä pääsi joululomalle. Sil
loin huomattiin kuinka hyvä emäntä oli. Hän esimer
kiksi piti lukua tyttöjen synttäreistä ja laittoi aina tor
tun. Illalla juotiin synttärikahvit ja laulettiin päivän
sankarille. Emäntä oli aina mukana.
Solnan emäntä oli oikeastaan nuuka, ei mitään yli
määräistä, vaikka oli joulu. Mutta tytöt lauloivat "Syl
vian joululaulun" ja muita j oululauluja. Niin meni se
kin joulu ja päästiin takaisin Äppelvikin valkoiseen
taloon. Mutta synttäritorttuja ei enää saatu. Siitä piti
Solnan emäntä rippisaaman tyttöjen emännälle.
Kevään tullessa ostettiin polkupyörät melkein joka
tyttö. Tehtiin pitkiä pyöräretkiä Tukholman ympäris
töön. Jokainen odotteli kesälomaa. Tuli myös tieto, et
tä tehdas muuttaa syksyllä Skåneen. Ajateltiin, että
tervemenoa vaan, me mennään Suomeen, nyt oli jo
tarpeeksi rahaa.
Kukaan ei halunnut lähteä tehtaan mukana Skå
neen, vaikka pyydettiin. Ne, jotka tulivat lomalta ta
kaisin, saivat paikan L M Ericssonin tehtailta Sundby
bergistä.
Kevään kuluessa käytiin "Feston" tansseissa. "Vin
terpalatset" oli myös suosittu suomalaisten tanssi
paikka kuten "Bal-Palaiskin". 'fytöt olivat hyviä tanssi
maan ja niin oli vientiäkin, mutta ruotsalaisten kans
sa ei palj on puhetta syntynyt, sillä kieliopinnot eivät
päässeet oikein vauhtiin kun tehtiin niin paljon töitä.
Tehdas ei järjestänyt mitään ruotsinkielistä opetusta, vaikka sellainen oli kirjeessä mainittu. N e tytöt,

jotka olivat Suomessa lukeneet oppikoulussa ruotsia
pääsivät kyllä puhumisen alkuun, mutta kansakou
lun käyneet eivät ymmärtäneet kielioppia, joten oppi
mistaso jäi sanojen varaan.
Kun tytöt yrittivät opettaa toisiaan, niin eräs heistä,
hyvällä huumorilla varustettu, sanoi, että kun pitää
tehdä jotakin niin sano 'Jaska göraa". Sen jälkeen hän
oli aina "]aska".
Kaikilla oli enemmän tai vähemmän koti-ikävä ja
se ratkaisi, että kesäloman jälkeen ei palattu takaisin.
Siitä tehtiin laulu Pertrixen joh tajalle Jakobsonille. Sii
tä ei koskaan esitetty ruotsalaisille. Kukas sen kään
nöksen oisi tehnyt, mutta olihan tytöillä hauskaa kun
niitä laulettiin.
Alä itke Jakobson
Sävel Älä itke äitini

Älä itke Jakobson, älä rakas kulta
vaikka kaikki Suomen tytöt lähtee poies sulta
Älä muista murhetta vaik' ei ruotsalaiset
tahdo tulla Petrixselle miehet eikä naiset.
Pistä kirje postihin ja osoita se Suomeen
ehkä sieltä apu löytyy vaivahan ja h uoleen.
Kirjees' palj on lupailet vaan puolet siitä täytät
sillä tavoin Suomen tytöil'
jaloutesi näytät.
Älä itke Jakobson, jos apua et saa mistään
tehtaas myy ja Skånen puolel
itse töiksi pistä.
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Hyvästi isän maa
LeifSantala
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Mikä valtava laiva, Pentti ajatteli. Tai lauttahan se oi
keastaan oli. Hän istui matkalaukullaan isossa si
sääntulohallissa inforrnaa�ioluukun tuntumassa.
Matkalaukku sisälsi suurin piirtein kaiken minkä hän
omisti: kaksi paiia kalsareita, pari pyjamaa, ham
masharjan, äidin kutomat villasukat, villapaidan ja
upouuden suomalais-ruotsalaisen sanakirjan, niin
uunituoreen, että painomuste tuskin oli kuivunut,
saippuan ja parranajokojeen, jaka sykähdytti Penttiä
vallan erikoisella tavalla. Sen hän oli saanut isältään,
kun tämä vihdoinkin osti itselleen uuden. Parranaj o
koje oli isällä ollut mukana sodassa. Pentin mielikuvi
tuksessa se kertoi hänelle jänniä juttuja viuhuvista
luodeista, jylisevästä tykistötulesta, sankaruudesta,
sotavankien kurjuudesta. Ja tietysti se kertoi realisti
sia tosiasioita, joita Pentti suurella vaivalla oli saanut
isän kertomaan.
Pentin isä ei oikeastaan milloinkaan mielellään ker
tonut mitään tuosta "kurjuuden kurjuudesta", joksi
hän sotaa nimitti. Mutta pojalle sota sen raakuudesta
huolimatta oli kiehtovaa ajateltavaa. Venäläiset soti
laat olivat aina olleet hänen ihanteitaan, koska nämä
pystyivät valtavista menetyksistä huolimatta tuhoa
maan natsijoukkiot ja siten pelastivat koka maailman
siltä "tuhatvuotiselta valtakunnalta", jaka automaat
tisesti olisi merkinnyt koka sivistyksen perikatoa.
Pentti mietti usein muuatta lehdestä lukemaansa

juttua. Se kertai venäläisistä tehdastyöläisistä, jatka
Iintamalinjajen takana yrittivät pitää tuatantaa käyn
nissä, sarvareita, jatka työskentelivät neljänkymme
nen asteen pakkasessa, kun tehtaan katta ali pammi
tettu hajalle.
Parranajakaje ali Pentille jankinlainen miehuuden
ja sankaruuden symbaali, eikä se tasiseikka, että Sua
mi kuului hävinneitten pualelle lainkaan muuttanut
asiaa.
Laivan lähtöön ali vielä pualisen tuntia aikaa j a
ihmisiä tuli jatkuvana virtana maihinnaususiltaa pit
kin. Millainkaan aikaisemmin ei Pentti allut kuullut
niin manen ihmisen yhtä aikaa puhuvan vieraita kie
liä, jaista hän ei ymmärtänyt sanaakaan. Manet alivat
saksalaisia, mutta manet, jaitten puhe kuulasti niin
audalta, alivat ruatsalaisia, niin paika ainakin arveli.
Sillä tiesihän hän sentään päällisin pualin miltä ruat
si kuulasti. Olihan hän taki kuullut Siw Malmh.'V istin
laulavan: "Mamma är lik sin mamma . . ." nähnyt
Svante Thuressania televisiassa ja kuunnellut ruatsa
laisia sää tiedatuksiakin.
Ruatsi ei kuulastanut kavinkaan mukavalta Pentin
karvissa. Harvaine pitkine vakaaliäänteineen ja au
dan, laulavan rytminsä vuaksi ali ruatsi niin kaukana
suamen kielestä, että niitä tuskin saattai uskaa naa
puiikieliksi. Pahinta ali kuitenkin, että paika vieraas
sa kielessä ali kuulevinaan jankinlaista sisäistä, tar
kaituksellista ylimielisyyttä, minkä hän aina ali mie
lessään liittänyt ruatsalaisiin. Samain kuin hän ali
saanut päähänsä ruatsalaisten katselevan Suamea
kuin äitipuali köyhää pikkuveljeä. Tämä tunne vai
kutti melkein ahjelmaidulta hänen geeneihinsä.
Tarvittaisiin täydellinen ruatsalaistuminen sielua
myöten, ennen kuin se tunne muuttuisi jaksikin
muuksi, jaka tuntuisi tasaveroisemmalta ja hyväksyt
tävämmältä hänen sisimmässään. Sellaiselta hänestä
tuntui ainakin nyt hänen istuessaan siinä matkalau
kullaan ja kuunnellessaan naita autaja ääniä.
Hän jätti matkalaukkunsa hetkeksi, meni laivan
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k.yljessä olevan pyöreän ikkunan luo ja katseli maihin
ja sitä maata, jonka hän nyt tulisi jättämään elettyään
siinä kaksikyrnmentä vuotta.
Sinne jäisivät vanhemmat, velipoika, kaikki kaveiit,
kantabaaii, ja niin kuin juuii nyt näytti, myös kieli ja
kulttuuii. Sinne jäisivät linnut, joita hänen oli tapana
ruokkia, tie vanhempien kotiin, joka sijaitsi pienessä
kylässä Poiin ulkopuolella ja jossa hän oli elänyt koko
siihen astisen elämänsä. Sinne jäisivät tienlaidan
syreenit, omenapuut, jotka kasvoivat erään maanvil
jelijän tiluksilla ja joista hänen syksyisin oli tap�a pi
histää suuiia, meheviä transparent blanche -nimisiä
omenia, hänen mieliherkkuaan.
Sinne jäisivät muistot ensimmäisestä savukkeesta,
ensimmäisestä ryypystä, pokanpeluusta kavereitten
kanssa laakealla kivellä. Siinä pelissä hän oli menettä
nyt ensimmäiset kesälomarahansa. Oli ollut pakko
lainata savukerahat isältä koko loppuloman ajan.
Vaikka eihän siinä niin suuiista rahoista ollut kysy
mys, palkat kun olivat sellaiset kuin olivat.
Pentin harjoittelijanpalkka Iiitti sopivasti bussira
hoiksi kodin ja työpaikan välille, loput menivät savuk
keisiin, ehkä pystyi joskus juhlistamaan elämää "na
panteiilla '', siinä kaikki. Asunnosta, ruuasta ja vaat
teista saivat vanhemmat vastata, niin se vaan oli. Oli
sihan hänen toki pitänyt maksaa osa palkastaan van
hemmille, ja sattuihan, että hän työnsi äidin kouraan
pienen setelin, mutta eipä mennyt kuin muutama
päivä kun hän jo tahtoi "lainata" rahat takaisin. Puut
tui ehkä bussiraha, tai houkutus oli käynyt liian suu
reksi ja hän oli poikennut baaiiin oluelle.
Pentin kouluaika oli ollut sellainen vaihe elämässä,
jonka hän mieluummin tahtoi unohtaa. Se aika oli ol
lut täynnä sakinhivutusta, mobbausta ja pennalis
mia, mikä oli aikaansaanut estoja ja jännitteitä pojan
sisimpään. Niitten hävittäminen oli vievä puolet hä
nen elämästään, ja jotkut jäisivät ikuisiksi ajoiksi hä
nen sisimpäänsä okaiksi sydämeen.
Hän ajatteli työpaikkaansa, j ossa hän oli ollut ar-

meijaan menaan asti. Siellä hän ali alaittanut pitkän
apintiensä tullakseen kärkisarvariksi. Siellä ammatti
kaulun teareettiset ja käytännön apit hitaasti sulau
tuisivat itsestään selväksi, selkäytimessä istuvaksi
yleistietaudeksi teräksen ja metallien sisimmästä
luanteesta. Saada manien vuasien raadannan jälkeen
nimittää itseään kärkisarvariksi, sepä vasta alisi jata
kin, mutta sinne ali vielä pitkälti matkaa.
Pentti ali aina ihaillut työpaikan vanhaja, taitavia
ammattimiehiä. Hän ali nautinnalla katsellut naiden
miesten varmaja atteita, kun he suurella taituruudel
la ja tarkkuudella melkein kuin hyväillen laivat val
mistamiaan kappaleita. Kaikki näytti niin tavattaman
helpalta.
Paika uneksi usein, että hän alisi yhtä taitava, yhtä
ylpeä ammattimies kuin nämä hänen ihanteensa. Si
täpaitsi nämä eivät vain alleet taitavia ammattilaisia,
he alivat myös ystävällisiä ja kilttejä, ihan taisenlaisia
kuin kaulun kiusaavat räkänakat, jatka alivat myrkyt
täneet hänen elämänsä kaulussa.
Työläisten ammattiylpeys ja taitavuus antai heille
sellaisen tyydytyksen, ettei heillä allut tarvetta hank
kia minkäänlaista epäaitaa ylemmyyden tunnetta
kieroin ja alhaisin menetelmin, kuten kaulussa usein
tapahtui. Pentti ali aina pitänyt naista vanhaista am
mattimiehistä. Vaikka he alivatkin karkeita ja särmik
käitä ilmaisuissaan, he alivat kuitenkin asiallisia ja
reiluja, he uskalsivat yksinkertaisesti alla ama itsensä.
Pentti katseli pienen, pyöreän ikkunan läpi miten
ihmiset satamalaiturilla häärivät edestakaisin lauk
kuineen ja pusseineen, kuin säikähtänyt kanaparvi.
Autat, jatka alivat kiemurrelleet eteenpäin lappumat
tamana virtana, alivat kadanneet laivan uumeniin
kuin valtavat taukat jättiläislinnun ammattavaan
nakkaan.
Kieli ja kulttuuri, mietti Pentti. On kai altava maas
sa maan tavalla. Ei kai tässä maassa ale niin paljan
menetettävää: kurjat kaulukaverit, huanat palkat ja
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kehno työmaaympäristö, asuntopulat. Sitä kulttuuria
voi hyvin alla paitsi.
Samassa Pentti tunsi miten laiva nytkähtäen irroit
tautui laiturista ja hiljalleen lipuen jätti Naantalin
terminaalin yhä kauemmas taakseen. Tämä hetki jäi
si ikuisiksi ajoiksi hänen mieleensä, tämä lopullinen
jäähyväishetki.
Miksi et teh nyt m itää n , isä n maa
kun poikasi lip ui t un temattomille vesille.
Et h u uta n u t: tule taka isin, tule,
n iin saat pitää kätesi t urvallisessa kourassa n i .
(kään tä nyt ruotsista: An ita Sällberg)

Ei keh a n n ut halata
Inkeri Telkkinen

Seuraavana aamuna Tukholmassa oltiin jännittynei
tä, kuinka selvitään perille. Enää ei voinutkaan kysyä
neuvoja suomeksi. Vain jokunen ruotsin sana oli mat
kaeväänä.
Ensimmäinen mutka tuli jo junassa, kun "konnari"
tuli lippuja tarkastamaan. Me nimittäin olimme
menneet ensimmäisen luokan vaunuun. Kyllähän me
ihmettelimme, onpa hienoa, topatut penkit, hienot
verhot ja muutenkin erilaista. Kyllä Ruotsissa on hy
vää . Annoin siis liput, "konnari" katseli vähän ihmeis
sään ja sanoi jotain, j ota en ymmärtänyt, hän jatkoi
"mera pengar". Ahaa se haluaa rahaa. Kaivoin sata
sen, annoin hänelle, taas se sanoi jotakin. Kaivoin toi
sen satasen, käden liikkeen ymmärsin, tämä riittää, ei
tarvinnut lisää. Sainpa jonkin kolikon takaisinkin. Nyt
oli selvitty ensimmäisestä kieliongelmasta.
Viimein kahdeksan tunnin istumisen jälkeen oltiin
Göteborgissa. Vähän jännitti tavata miestäni kahdek
san kuukauden jälkeen. Siinä me sitten virran muka
na valuimme tenninaaliin, jokaisella pussia ja mys
sykkää käsissä. Etsin katseella tuttua hahmoa, ei
missään näkynyt, pelko kouraisi rinnassa, mitä tämä
tarkoittaa, mitä pitäisi tehdä . . .
Tuolla seinää vastenhan se nojaili, kädet syvällä tas
kussa.
- ]ok.os työ olette täällä, hän kysyi, eikä liikahtanutkaan siitä seinustalta. - No tässä ollaan, vasta-
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sin, anna nyt sentään vaikka käsipäivää, jos et hala ta
kehtaa.
Jos tämän olisin tiennyt, en olisi haaveillut niin hel
lää tapaamista. Sinne menivät ruusunpunaiset haa
veet. Ei se suomalainen mies halaa kuin pimeässä tai
humalassa.
Sitten tultiin koko porukka Lahtisille, siellä olikin
valmis ruoka varttumassa matkalaisia. Kerrottiin ku
ulumisia Suomesta, olihan siellä yhteisiä tuttuja.
Kaivettiin esiin se tuliaispullokin. Nyt olikin minun
vuoroni kuunnella minkälaista on Ruotsissa. ryöaika
kin oli pitempi kun Suomessa. Tunti on jaettu "peri
juureihin'', kuusi minuuttia oli yksi ja tunnissa oli ku
ulemma k)'ffi m enen. Kuuntelin ja ihmettelin, on tä
mä kummaa. Näitä "perij uuria" sitten säästetään, et
tä saadaan välipäivinä vapaata ja pyhäpäivistä, jotka
sattuivat arkipäiville, saadaan korvaus.
Kyllä Ruotsissa on asiat hyvin, ajattelin silloin.
Sitten lähdettiin sinne meidän asunnollemme.
Vaikka minulle sanottiin, että älä hämmästy, sain
melkein sokin kun tulin sisälle.
Kaksi h uonetta, pieniä kuin paskahuusi, ei hellaa
eikä pesuallasta, ei edes ruokakaappia. Olihan sen
tään vesivessa ja lämmintä vettä. Missähän täällä pes
tään? Kun ei ollut suihkua eikä mitään pesupaikkaa,
tuli ikävä saunaa.
Muutenkin oli synkkää ja pimeää, sitten vielä täm
mönen rotanpesä asuntona, joka haisi lialle. Tapetit
kin olivat kun ruokaliina, sillä niissä oli rasvaläikkiä
ikään kuin merkkinä, että ollaan täällä syötykin. Hel
laa ei ollut, mutta olihan eteisessä tiskipöytä ja yksi
paikkainen keittolevy, jolla minun pitäisi valmistaa
neljän hengen ruoat.
Taisi mennäkin sopan syömiseksi. Mitenkäs teet?
Jos ensin keität perunat, ne jäähtyy, kun teet läskisoo
sin. Olin masentunut, sillä kurjalle näytti minun sil
missäni tämä Ruotsin korkea elintaso, josta Suomessa
niin paljon puhuttiin . . .
54

Kita
Heimo Koskilampi

Syksyinen taivas oli harmaa. Pilvet roikkuivat niin
kuin lakanat hääyön jälkeen. Tuntui, että alimmaiset
pilvet olisivat halunneet koskettaa laivan tutkaa, joka
hiljalleen etsi esteitä tulevaisuudesta ennen lähtöä.
Heino seurasi katseellaan lähestyvää paperipalaa,
joka heitti tuulessa kuperkeikkaa lähestyessään hä
nen jalkojaan. Heino noukki paperipalan ja vilkaisi
ympärilleen, tarkistaakseen ettei kukaan nähnyt. Ar
kuus oli tullut perintönä k.ylässä kasvaessa. Ei vihan
tähden, vaan pienissä ympyröissä kasvaessaan Heino
oli oppinut ottamaan huomioon lähimmäisensä.
Heinon silittäessä paperin suoraksi siitä voi lukea
vuosiluvun 1965 sekä: "Tullilaitos ilmoittaa, että mat
kustajien seurantaa tulee teh . . ." Sana oli katkennut
kesken repäisyn jäljiltä, eikä Heino ruvennut arvuut
telemaan lauseen jatkoa.
Laivan läheisyydessä parveili yhä enenevä ihmis
joukko. Heino katsoi sen itsevarmaa liikkumista. Pie
noinen kateus valloitti hetkeksi mielen, mutta sitten
hän alkoi verrata heitä russakoihin, jotka poikavuosi
na häärivät metsäkämppien tulipesien muurauksissa
illan hämärtyessä.
Laivan ympärillä häärivistä ihmisistä Heinon katse
siirtyi laivaan, jonka päästä aukesi ammottava kita.
Heino kuvitteli kidasta tulevan suuren kielen sata
man laiturille, jota pitkin autot ajoivat laivan sisälle.
Autoja oli paljon. Heino yritti laskea niitä, mutta sit-
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ten hänen mielikuvassa syntyi liukuhihnatunnelma,
jaka kuljetti hänet autojen sekaan. Pää kolhiutui au
tojen kylkeen ja pakokaasut tukkivat hengityksen.
Pois . . . pois . . .
- Hullu äijä, kun seisoo tiellä.
Heino säikähti sanoja. Hän oli kuvitellut liikaaja se
isoi keskellä kulkuväylää. Heino katsoi poispäin me
neviä askeleita. Hän olisi halunnut sanoa jotain. Ker
toa, että hän oli matkalla vieraaseen maahan j a että
kaikki tuttu ja turvallinen oli selän taakse jäävää
menneisyyttä. Ei hän ehtinyt. Mies meni jo kaukana.
Hän ei edes vilkaissut taakseen, että olisi nähnyt an
teeksi pyytävän käden . . .
Heino oli tehnyt päätöksen Ruotsiin muutosta
houkuttelevien kertomusten mukaan: " Kuule, siellä
tulee rahaa, että oma auto on vain pienen ajan kysy
mys. Vähän käsirahaa vain ja . . ."
Oli Heino muutoinkin kiinnostunut naapurimaan
työllisyydestä ja turvallisesta elintasosta, joten päätös
ei ollut pelkkää yllytyshulluutta. Hän oli odottanut tä
tä päivää, jolloin hän astuisi laivaan ja uuteen elä
mään, uusiin asioihin.
Lähdön hetkellä ajatukset saivat kuitenkin siivet .
N e lennättivät ajassa taakse pitkin kaunista maata.
Ajatusmatkalla tuli vastaan lapsuus, nuoruus Keski
Pohjanmaan jokivarressa.
Siellä oli saviputit
uimapaikkoina. Siellä oli nuoruus ja miehuus
kohdannut Heinon, joka oli tässä ja nyt.
Ajatusmatkan kulkiessa kulkujaan se saapui tähän
samaan kaupunkiin vuosikymmeniä sitten. Heino ha
lusi kurkistaa sitä uudelleen.
Hän oli ollut silloin työssä Turussa ja suurena va
paa-ajan huvina oli saapua Naantaliin kuuntelemaan
Vilja Vesterisen hanurinsoittoa kaivohuoneelle. Poika
kaverien kanssa he ottivat pieniä ja kuuntelivat soit
toa. Illan myöhätessä löytyi myös viehättävää tyttö
seuraa.
Heino katsoi valkopunaista laivaa, jonka kita imi
suuria ja pieniä autoja vatsaansa. Hän näki kuinka

ihmiset kiirehtivät kasseineen sen kyljestä sisään. Hei
no meni virran mukana toiseen maahan, jonka ilmaa
hän halusi hengittää, jonka hartioille halusi istahtaa.
J a j onka hammasrattaaksi hän halusi ryhtyä.
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Jou l u para kissa
Erkki Vittaniemi

Asunnot olivat kevytrakenteisia parakkeja. Niitä oli
rakennettu kylän laitamille. Poikamiehet asuivat niis
sä.
Olin saanut kämppäkaverin suunnilleen samoilta
paikoilta mistä itsekin olin. Meillä meni oikeastaan
aika mukavasti. Tuli kumminkin aikoja, jolloin ei elä
mä tahtonut luistaa mitenkään. Silloin haettiin pullo
kaupasta ja otettiin pää täyteen.
- Kuule Veikko. Haetaan mekin pullo kirkasta
noin niin kuin viikonlopun kunniaksi.
- Haetaan vaan. Mitenkä sitä pyydetään viinakau
pasta? Tiedätkö sinä?
- Ne nuo kaverit puhui hakevansa "suttifemmaa"
pullon. Eiköhän se meillekkin kelpaa.
- Otetaan isopullo ettei kesken lopu.
- Kato siitä sinun sanakirjasta mikä se on isopullo
ruotsiksi.
Pullo on ainakin flaska. Sen minä tiedän.
Entäs siten iso?
Katotaan. Se on stora.
Siis stora flaska suttifemmaa.
Saatiin se pullo kaupasta. Myyjää hieman hymyilyt
ti. Antoi kumminkin meille laivankuvavodkaa ison
pullon.
Yksi heikkous parakeilla oli, jaka oli koitua meidän
turmioksi. Kuumaa vettä tuli suihkuista niukanlai-
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sesti. Esimmäiset, j otka olivat kovia j uoksemaan, sai
vat pestyksi itsensä töiden jälkeen. Saunaa ei k:ylässä
ollut, j oten oli vaikeaa saada itseään puhtaaksi. 'fyö
maalla käytetty öljy, jolla pellit oli rasvattu, meni läpi
työvaatteiden. Iho ei kestänyt sitä, vaan alkoi märkiä,
kun ihohuokoset tukkeutuivat. Melkein kaikilla oli
tuo sama vaiva.
Loppujen lopuksi valittiin viisi pahinta joukosta ja
lähetettiin pyytäämään apua työnj ohdolta. Nuo viisi
urheaa marssivat osaston insinöörin toimistoon. Hä
nen k:ysyttyä mitä asia koskee, miehet laskivat mitään
puhumatta housunsa kinttuihin ja näyttivät märkivät
reitensä.
Insinööri kauhistui moista näytöstä ja k:ysyi mistä
tuollainen j ohtui. Saatuaan selostuksen hän soitti ki
pakan puhelun. Vaikka ruotsin kielen kirosanat ovat
kin lieviä, niin tuntui kuin ne eivät oikein lankaa myö
ten sopisi menemään. Lopuksi hän ilmoitti miehille
kuumaa vettä olevan riittämiin päivän töiden jälkeen.
Melkein höyrynä tuli kuuma vesi sinä iltana ja kuu
mana se pysyi jatkossakin.
Aika kului ja talvi tuli Olofströmiin. Eihän talvi ko
vin kova ollut, mutta j oinakin öinä pakkanen pyyhkä
isi tuonne pariink:ymmeneen miinukseen.
Joulun aikaan lähti suurin osa miehistä suomea
kohden viettämään juhlaa omaisten luona. Meitä jäi
parakeille muutama, j oilla ei ollut paikkaa mihin
mennä. Rahatilanne saattoi myös olla esteenä.
Jouluaattoillaksi olimme varanneet hieman parem
paa syötävää ja tietenkin j uotavaa. Meidän parakissa
meitä oli kolme miestä.
Illalla parakkien lämpökeskus meni rikki ja k:ylmä
työntyi hatarien seinien läpi sisäpuolelle. Siinä sitä
sitten istuttiin sähkölieden edessä kolmisin. Vietettiin
jouluaattoa. Kaikki levyt olivat päällä ja uuni myös.
Sen luukulle nostimme jalkamme ja nautimme sardi
ineistamme "suttifemman" myötä.
'fyö oli yksitoikkoista ja parakkielämä ei oikein nuorille miehille sopinut. Naisia ei k:ylässä ollut. Ei aina-

kaan sellaisia, j atka alisivat lähteneet parakin paikien
matkaan.
Kava, yksitaikkainen työ, viinan runsas käyttö ja
elämäntaverin puute katkaisivat manen pajan tien ai
van yllättäen. Itsemurhfit ja sekaisinmenat eivät al
leet harvinaisia tuassa ympäristössä. Sattui mania
asiaita, joista Valvan asakkaille lähetettävä vuasiker
tamus ei kerra. Talvesta tuli manin tavain kava vaikka
pakkanen pysyttelikin alhaalla.
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ltalian kolon ia
ja asu ntolaiva
]ouko Karttunen
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Jotenkin epätodellisina muistuvat mieleen kahden
kymmenen vuoden takaiset tapahtumat, kun kapita
listit kilpailivat työvoimasta göteborgilaisissa metalli
alan yrityksissä.
Kun aloitin SKF:llä oli pirssiauto jo asemalla vastas
sa ja eestiläinen porttivahti soitteli magnetofonilla
Säkkij ärven polkkaa, jotta aika ei kävisi pitkäksi töi
hinpääsyä odoteltaessa.
Ruotsin kielen osaamista ei vaadittu kuten nyt, mi
tä puheesta ei saanut selvää näytettiin kädestä pitäen.
'fyötodistuksia pidettiin turhana paperin tuhlaukse
na.
Maj oitustiloina paljon kehutut "paviljongit" ja
"bungalovit" osoittautuivat SKF:llä suomeksi sanottu
na parakeiksi. Asuin parakkikylässä, j ota kansan
suussa kutsuttiin "Italian koloniaksi" siellä aikaisem
min asuneiden italialaisten siirtotyöläisten mukaan.
Nyt sitä asuttivat miltei yksinomaan suomalaiset poi
kamiehet virallisena osoitteenaan komealle kalskah
tava von Utfallsgatan.
Elämä Italian kolonialla keskittyi tiettyyn kaavaan:
työ kahdessa vuorossa, muutaman tunnin lepo iltaöi
sen kotiintulon ja aamuöisen työhönlähdön välillä.
Tällaisessa maaperässä oli metallimiehen ainoa va-

paa-aj anviettotapa alkoholin runsas käyttö. Koska
asumistilat olivat yhteiset tähän olotilaan oli mu
kauduttava halusipa tai ei.
Parakkikylällä olikin huono maine eikä aina aivan
suotta. Paras tapa jäädä ilman naispuolista seuraa oli
ilmoitus asuinpaikasta. Jos sinne naisia eksyi, niitä
hätyytettiin virkavallankin avulla pois. Ainoan muis
tututuksen "omasta kodista" antoi säännöllisesti
teh ty vuokranmaksuvähennys.
Yhtenä juhannuksena SKF päätti osoittaa sosiaalis
ta vastuuta parakkikylän asujaimistoa kohtaan. Suo
malaisille tarjottiin ilmainen bussikyyt i satamaan ja
siitä edestakainen matka Sessan-linjalla Göteborginja
Fredikshavnin välillä. Jotkut epäilivät, että SKF teki tä
män "uhrauksen" taloudellisen voiton takia, koska
olisi voinut alla liian uhkarohkeaa jättää suurta suo
malaisjoukkoa j uhlimaan j uhannusta kevytrakentei
seen parakkikylään.
Rautakourat siis laivattiin ystävällismieliseksi tun
nettuun Tanskaan juhannuksen viettoon. Tällä reis
sulla sain ensituntuman tulkkaukseen kun tuotiin
viestiä, että j oitakin suomalaisia oli viety putkan
pahnoille. Olivat pysäyttäneet keskustan liikenteen
oma-aloitteisella liikenteenohjauksella.
Muutama meistä selvimmiksi arvioiduista joutui
pelastusretkikuntaan muka "puhumaan pois" virka
vallan kynsiin j outuneita tovereita. Poliisien suomen
kielen taito oli niin puutteellista, että piirsimme lisä
selvitykseksi paperille satamasta piakkoin Götebor
giin lähtevän laivan kuvan, ilmaistaksemme tilanteen
vakavuutta. Pajat jäivät laivasta, joten katson tämän
ensimmäisen tulkkaukseni ainakin osittain epäonnis
tuneen.
Meitä oli suuri j oukko suomalaisia ja muihin kieli
ryhmiin kuuluvia, joiden piti jäädä korjaus-ja huolto
töihin yritykseen kesäloman ajaksi. Paikalla oli myös
suomalainen naistulkki , j oka mielestämme komenteli
meitä yli toimivaltuuksiensa. Aloimme miettiä kuinka tyttölapselle saataisiin jauhot suuhun ja tilaisuu-
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temme tuli, kun vaaleaan tyttöön ihastuneet turkki
laistoveri t anoivat meitä opettamaan, kuinka suoma
laistytön suosioon päästään hänen omalla äidinkielel
lään.
Seuraavan kerran naistulkin tullessa taukopaikalle,
lausuivat kolme iloisesti hymyilevää turkkilaispoikaa
kilvan vastikään oppimaansa kohteliaisuutta: "Hei
huora, hei huora." Tulkki käänsi pyöränsä tulosuun
taan ja sen koommin häntä ei vaivoinamme näkynyt.
Jälkeenpäin on hieman nolottanut, että tuli väärin
käytettyä turkkilaispoikien vilpitöntä halua osoittaa
ystävällisyyttään opettelemalla suomen kieltä.
Moni Eriksbergin telakalla työskentelevistä suoma
laisista asui kahdessa asuntolaivassa, joista pienempi
oli telakan alueella ja toinen suurempi Älvsborgsbron
vieressä Färjenäsissä kivenheiton päässä yrityksen
läntisestä portista.
Minun maj oituspaikkanani oli suurempi asuntolai
va, jossa asui myös erityisesti norjalaisista firmoista
tulleita lainafirmojen miehiä. Koska laiva oli ankku
roituna telakan porttien ulkopuolella, sinne saattoi
tulla miltei ketä hyvänsä ja missä tarkoituksessa ta
hansa. Elämä muistutti kai lähinnä villin lännen ku
vauksia korttipeleineen, viinanjuonteineen ja tappe
luineen.
Kaikkien kantti ei tälläistä menoa kestänyt ja moni
joutui kierteeseen, j osta ei ollut poispääsyä. Osa meis
tä halusi muutakin sisältöä elämään ja kokosimme
lentopalloporukan, j oka harjoitteli kerran pari viikos
sa Eriksbergsgårdenilla. Jotkut kävivät myös keilaa
massa. Kourallinen urhoollisia ilmoittautui avoimen
pilkan uhallakin yrityksen järjestämälle kielikurssille,
j oka kuitenkin tyrehtyi varsin pian osanottajien puut
teeseen.

66

67

Normaa l i perjantai
Aapi Lohiniva
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Rautatehtaan tuntumassa oli kylän keskusta, baari
sairaskassa, kaupat Handel ja Konsum ja mäen töy
räällä kirkko, ja sen takana kaksi pitkää vaaleankel
taiseksi maalattua parakkia, joissa asusti kuutisen
kymmentä niihin väliaikaisesti majoitettua miestä.
Parakkien sisätilat olivat laitosmaiset: pitkän käytä
vän molemmin puolin kahden hengen huoneet. Huo
neen kalustus oli yksinkertainen: sänky, pöytä, vaate
kaappi. Parakin toisessa päässä oli televisiohuone ja
nurkassa keittolevyllä, tiskipöydällä ja jääkaapilla va
rustettu keittokomero. Asukkaat olivat enimmäkseen
poikamiehiä, j oiden viikko kului tehtaalla. Pyhän ai
kana taas ei ollut mitään tekemistä paitsi tarttumi
nen tuttuun ajanviettoon: käynti viinakaupassa j a elä
mä rantteliksi.
Jälleen oli yksi viikko lopuillaan. Lennu ja Niilo pyy
sivät Maunoa käyttämään heitä Köpingissä ilolientä
hakemassa. Ystävällisenä miehenä Mauno totteli ja
kohta oli ila irti parakilla ainakin heidän mielestään.
Lennu tuli sisään kaksi muovikassia käsissään: toi
sessa oli viinaa ja toisessa vähän ruokaa. Hän astui
h uoneeseen, avasi ikkunan ja ripusti ruokapussin ik
kunan ulkopuolella olevaan naulaan, jossa ruoka py
syisi kylmänä pyhän yli. Itsekseen mutisten Lennu ki
vasi:
Saatana, kun vain pysyisi, viime pyhänä j oku
-

perkeleen hamppi varasti ruokani tuosta naulasta.
Ja aivan kuin lohduttaakseen itseään hän otti pit
kän h uikan pullosta ja lähti Niilon luo toiseen kämp
pään. Juhlinnan ääniä kuului toisistakin h uoneista ja
kohta koka parakin väki oli j uhlatuulella muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta.
Mauno oli lähdössä tansseihin: hän prässäsi hou
sunsa, kiillotti kenkänsä ja kampasi tukkansa veden
avulla taaksepäin.
Lennun ja Niilon välille syntyi riita pomon hyvän
pyhän toivotuksesta. Niilo kertoi pomon sanoneen, et
tä "älkää juoko liikaa pyhän aikana". Lennun mieles
tä pomolle ei kuulunut mitä työmiehet vapaa-aika
naan tekivät. Kinastelu jatkui, Lennu karkasi Niilon
kimppuun, pöydät kaatuivat ja meteli oli kauhea. Osa
miehistäjuoksi toiseen kämppään ja hetken kuluttua
poliisiauto ajoi valot välkkyen pihaan ja korjasi Len
nun ja Niilon putkaan.
Normaali perjantai oli vasta alulla: juhlinta jatkui
hieman rauhallisemmin, mutta televisio pauhasi täy
sillä, ovet läiskyivät. Pohj oisruotsalainen Ake yritti ko
vasti humalassa keittää kahvia, häneltä vain vesi kie
h ui kuivaksi ainakin kaksi kertaa.
Aamu oli pitkällä. Oveen koputettiinja arvasin, että
Lennu siellä oli. Hän oli kovasti häpeissään, toinen sil
mä mustana ja nenä turvoksissa. Sanaakaan sano
matta hän heittäytyi vaatteet päällä nukkumaan ja al
koi kuorsata.
Maunon kämpällä kuulin illallisesta tanssireissus
ta. Illan tullen porukka oli rauhoittunut ja ainoastaan
Lennu oli hankkinut lisää viinaa ja möykännyt yksi
nään. Talonmies oli tull ut parakille ja yrittänyt saada
Lennua hiljenemään. Syntyi riita, talonmies poistui ja
väki asettui yöpuulle, sillä aamulla oli edessä kava
työpäivä.
Miehet marssivat tehtaalle. Niilo yritti herättää
Lennua, jaka sanoi pitävänsä lavitsapäivän. 'fyönan
taja tuli parakille ja uhkasi Lennua erottamisella, jos
hän ei mene töihin, mutta Lennu ei tuntenut itseään
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työkuntoiseksi: kasvot olivat turvonneet, oksennus
lammikko sängyn vieressä, sotkuinen huone.
- Voit hakea lopputilin tehtaan konttorista puolen
päivän jälkeen, jos tätä menoa jatkuu. Sitten sinun on
heti lähdettävä parakilta.
Itse en halunnut katsoa tälläistä menoa enää yh
tään pyhän seutua, vaan menin kysymään omaa
asuntoa. Otin Taiston tulkiksi ja menimme asunnon
välittäjän luo.
- Kyllä meillä yksi asunto olisi vapaana tuolla Sun
dissa, se ei ole mitenkään erikoinen, mutta voimme
käydä sitä katsomassa.
Menimme puutalon pihaan. Talossa asui jo ennes
tään kaksi suomalaisperhettä, toinen yläkerrassa ja
toinen seinän takana. Eteinen oli yhteinen kaikille.
Asuntoon kuului puuhellalla varustettu keittiö ja ka
mari, jonka uuni oli puulämmitteinen. Vesiraana oli
pihalla, samoin puuvaja ja yhteinen vessa. Vuokra oli
36 kruunua kuukaudessa. Laskin päässäni nopeasti:
palkkani oli kuusi kruunua tunti, j oten vuokraan me
ni kuuden tunnin palkka. Hyväksyin asunnon.
- Milloin haet perheesi, asunnonvälittäjä kysyi.
- Kun saan matkarahat kokoon, niin, ja vähän
huonekaluja hankituksi, vastasin.

Autoku u metta
Helge Ängeslevä

Viisikymmenluvun puolivälissä Ruotsin valtasi auto
kuume. Sama tauti tarttui myös suomalaisiin maa
hantulijoihin. Naisten töitä alkoi olla sellaisissakin
tehtaissa, missä ne eivät tulleet aikaisemmin kysy
mykseenkään.
Fagerstan bruukkikin otti kaikille osastoille naisia,
sulatusosastoja lukuunottamatta. Suomalaisetkin eli
vät niin autohurmiossa, että aina jos niitä useampia
sattui yhteen, puhuttiin autosta, autokoulusta tai
ylösajosta.
Autokauppiaat elivät elämänsä huipulla. Käytetyt
autot olivat juuri niitä mitä suomalaiset ostivat. Hin
taa lyötiin ummessa silmin ja suomalaiset maksoivat,
olihan heillä nyt akat bruukilla töissä. Heidän palk
kansa käytettiin auton maksuihin ja siitä koituviin
menoihin. Osa perheistä hommasi Suomesta lapsen
vahtej a, mutta kaikki eivät niitäkään saaneet. Kaduil
le alkoi ilmestyä niin sanottuja avainlapsia, joista taas
muodustui pieniä gängejä, joiden maine ei aina ollut
ihan parhaasta päästä.
Pulma synnytti pulmia. Naapuri kun osti Volkkarin
ja vaihtoi sen Volvoon, niin seuraava alkoi jo haaveilla
Mersusta, ja niin alkoi vekseleiden kiertokulku.
Tämä autokauppa alkoi käydä enmmän rahan
päälle kuin silloin alkuaikoina Fagerstassa: yksi kun
osti samettihousut, niin kaikki ukot teki samoin.
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- Kuinka monta tunnustit? kysyi Isomäki kun Pe
rälä ajoi pihaan melkein uudella Opelilla.
- Kahdeksantoista, vastasi Perälä ja nosti konepel
lin ylös.
- Sehän se on tavallinen määrä ja neljäkymmentä
prosenttia käteen.
- Täällä tuntuu j oku nakuttavan. Hän jatkoi katse
lemista moottoritilaan, mutta ei koskenut mihin
kään.
- Jonkun kerran kun metsätaipaleelle pysähtyy,
niin alat känys tuntemaan.
Hän varmasti tiesi, että Perälä ei ymmärrä autosta
vielä muuta kuin, että rahat ovat menneet viimeistä
satasta myöden käsirahaan ja puolentoista vuoden
velan hän on sälyttänyt harteilleen. Työmaalla ko
hah ti heti tieto, että Perälä on ostanut vasta yhdek
säntuhatta mittarissa olevan "Rekortin".
- Sitä minä alen aavistellut, että Perälä ostaa vähä
paremman känyn, kun se on sellaista mah tia pitänyt
siitä Isomäen !fasta. Nehän asuu samassa rapussa,
sanoi Koskinen Leppäkoskelle ja jatkoi vääntämistä
kangella. Jöötti oli tarttunut rullapaanaan, eikä tahto
nut irrota.
- Lähtihän se siitä loppujen lopuksi, sanoi Koski
nen ja pyyhki hikeä otsaltaan. Jöötti oli tuhatsata
kahdeksankymmentä astetta kuuma.
- Sinä se vain ajat uudella Volvolla, jatkoi Leppä
koski äskeistä puhetta.
- Kun auton ostaa niin ostaa kerralla. Suomalaisil
la onki juuri siinä vika, kun ostavat noita käytetfyjä
ulkolaisia merkkejä. Useasti ne on jo niin huonokun
tosia, että kun pihaan saavat, niin saman tien saa re
montin alkaa. Entäs vaihtoarvo, puolitoista vuotta
kun selvittävät vekseleitä niin sitte se onki jo siinä
kunnossa, että saa romuttamolle hinata.
- Se on rahakysymys, ostaa uusi Volvo.
- Minä tykkään, että on ilman autoa niin kauan
kun saa kunnon känyn allensa. Mitä iloa tuollaisilla
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romuilla on ajaa, kun jatkuvasti saa pelätä milloin
tielle haj oaa.
- Kaikkien raha-asiat ei olekaan yhtä hyvällä mal
lilla kuin sinun. Akka s on käynyt vuosia työssä ja lap
sia sinulla ei ale. Viinaakaan et osta koskaan, niin mi
käs on sanoa tuollalailla, sanoi Leppäkoski.
- Hulluna minä pidän tuollaista hommaa, että os
tetaan velaksi auto. Sitä sitte lähdetään Suomeen nä
yttämään, siellä sitte köyhät sukulaiset luulevat, että
tämä Ruotsi on kaikille oikeen kultamaa.
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- Eihän me oltais siirtolaisiksi lähdettykkään, ellei
me oltais hiukan leuhkoja, sanoi Leppäkoski jälleen.
- Leuhkuudellakin pitäis alla jokin älyllinen raja.
- Tunnen minä yhten Fagerstan suomalaisen, j oka
uskalsi sanoa asiat rehellisesti, kun auton osti. Mei
naan Sinkkosen Repa. Hänellä on neljä lasta, niin hän
sano työkavereilleen: "Ennen meillä sai lapset pyytää
rahaa, mutta ei annettu. Nyt kun ostettiin auto, niin
lapsilla on pyyntikieltokin".
- Ihmettelen minä kuitenki, miten ne nuo ihmiset
saavat noita autoja irti noinki paljo, sanoi Koskinen.
- Siinä ei pitäis mitään ihmettelemistä alla. Katse
lin tuurin vaihteessa tuossa bruukin portilla, kuinka
palj o sieltä tulee äitejä ulos, joita lapset odottavat
avain kaulassa. Ihmettele sitä kuinka kauan nuot äiti
rievut kestävät tuota autojonojen kartuttamista. Äi
dit, j otka useimmiten perheessä autosta suurinman
taakan kantaa, eivät ehdi siihen istahtaa kuin jonkun
päivän laman aikana, vaikka he ovat uhranneet au
toon koka vuoden työnsä.
- Niin taitaa alla, myönsi Koskinenkin.
- Niin on, sinunlaisista perheistä se Ruotsin hyvinvointi lasketaan. Täällä on satojatuhansia lapsetto
mia pariskuntia, jotka käyvät molemmat työssä. Asu
vat uusissa taloissa ja vaihtavat autoa niin usein, ettei
tehtaan vakuutus ehdi ulos mennä. Tekevät ulko
maanmatkoja ja elävät kuin herrat konsanaan loma
hotelleissa.
- Kukaan ei mene esimerkiksi sellaisen perheen
hyvinvointia kyseleen, jolla on nykyaikainen asunto,
auto ja neljä lasta, mies käy yksin työssä. Agentitki
anteeksi pyytävät, jos sattuvat sellaisen perheen ovi
kelloa soittaan, lopetti Leppäkoski.
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Pi ppu ri ka u p u n ki i n
Seija Väisänen

Ensimmäinen vuosi meni meillä jotenkin uutuuden
viehätyksessä. Emme osanneet kieltä kun nimeksi,
mutta aina sitä vaan toimeen tultiin. Kunnes sitten
Aunen kanssa aloimme kyllästyä, kun emme esimer
kiksi lehdistä ymmärtäneet mitään. Kirjasto oli Fol
ketshusilla, mutta suomenkielistä kirjallisuutta ei
siellä ollut kuin nimeksi. Elimme kuin jossain tyhjiös
sä. Tilasin alkuun Helsingin Sanomat, mutta ei se
kauan kiinnostanut. Emmehän me asuneet Helsingis
sä! Halusimme tietää enemmän siitä maasta ja yh
teiskunnasta missä elimme. Niinpä tilasimme Kan
sanvalistusseuran kirjeopistosta ruotsin kielen kurs
sin, sillä muuta opintomahdollisuutta ei silloin vielä
ollut. Nyt vieläpä maksetaan tuntipalkka, jos haluat
oppia kielen!
Kirjekurssi oli kallis, mutta emme voineet siinä
nuukailla, siitä olimme yhtä mieltä. 'fyttäremme Ire
ne oppi kielen koulussa, vaikka luoja sen yksin tietää
ettei hänelläkään siellä helppoa ollut. Ensimmäisenä
syksynä hän tuli kerran koulusta kotiin vasen silmä
mustana ja kun yritimme saada häneltä tietää mitä
oli oikein tapahtunut, sairnme vain vastaukseksi: "Sii
tä saatte olla varmoja, että sen jätkän molemmat sil
rnät on pahempia kun minun tää yksi." "No hyvä kun
pidät puolesi", en voinut muutakaan sanoa.
Kielenopiskelumme oli hyvinkin tiivistä alkuun,
rnutta kun en mielestäni päässyt tarpeeksi pian parempiin tuloksiin, aloin kyllästyä. M utta ei Aune! ja
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hänen tiukan itsepäisyytensä avulla pääsin minäkin
"kielen päästä kiinni" ! Vaikka se ottikin j oskus lujille.
Kun Irene, vuonna 1955 sai koulunsa käytyä lop
puun, edessämme oli ratkaisu hänen tulevaisuudes
taan. Itse hän halusi kaikkein mieluimmin äitinsä
vanhaan ammattiin, kampaajaksi. Tiedustelimme
Hedemorasta mahdollisuuksia päästä johonkin
kampaamoon oppilaaksi, mutta sitäkään mahdolli
suutta ei siellä ollut. Päätimme muuttaa Vikmanshyt
tasta johonkin kaupunkiin, j ossa Irenellä olisi parem
mat mahdollisuudet. Nyt tiesin saavani apua Hede
moran työnvälitystoimistosta ja heiltä saamieni osoit
teiden mukaan aloin kiertelemään lähimpiä kaupun
keja ja niissä olevia teollisuuslaitoksia.
Fagersta, Västerås, Enköping ja Borlänge olivat
kaupunkeja, joissa kävin "tiedustelumatkoillani". Ja
Bacholla Enköpingissä se sitten tärppäsi. Siellä oli
asunto mieleisemme, kaksi huonetta ja keittiö, eikä se
palkkakaan tuntunut hassummalta. Asunto sitoi mi
nut ensin Bacholle, mutta kun tiesimme sen olevan
insatsihuoneisto niin säästämillämme rahoilla pystyi
simme lunastamaan sen itsellemme. Silloin olisin va
paa hakemaan toista työmaata, jos en viihtyisi Bac
holla. 'fyöni olisi sama kuin ennenkin, maskinrepara
tööri.
Kun kylällä saivat kuulla, että me muuttaisimme
pois ja vieläpä Enköpingiin nousi siitä suoranainen
myrsky. Kaikki toimittivat kovasti, että te ette tule toi
meen missään muualla, ja vielä vähemmän Ruotsin
pippurikaupungissa!
Kun ihmettelimme Enköpingin saamaa nimeä, niin
meille vakuutettiin sen asukkaiden olevan kaikkein
ikävimpiä ihmisiä, joiden käytös kanssaihmisiään
kohtaan oli aiheuttanut sen nimen. He ovat kuin pip
puri itse: kitkeriä kaikella tavalla! Aikapahan sen
näyttää, tuumimme rauhallisesti. Mutta niin huolis
saan ystävämme olivat meistä, että Erik tuli kerran
oikein paikan päälle toteamaan, että me voimme hyvin! Toisen kerran tuli sitten vielä pari Aunen työtove
ria toteamaan saman asian.

Ku i n västäräkit
Helge Ängeslevä

Rautabruukki Jannella ja Pekalla oli vielä käymättä ja
siitä tuli heidän seuraava työpaikkansa. 'fyön saanti
Ruotsissa oli edelleen hyvä. Fagerstan bruukissa heille
näytettiin heti ensi kysymällä vaattenvaihtopaikka se
kä säilytyskaappi. Pyyheliina annettiin myös, ja aika
ikävälle tuoksahtava valkoinen saippuapala kuului
1 uon taisetuihin.
Vuoteen 1953 mennessä Fagerstan bruukkikin oli jo
likaisimmilta ja kuumimmilta paikoin suomalaisten
valloittama, vaikka liikevaihto työläisten kohdalla oli
niin suuri, että työhönottaja Palme joutui kättele
mään parhaina viikkoina satakunta uutta tulijaa. Hu
hun mukaan hän oli kerran erehdyksessä kätellyt lop
putilin ottajankin, mutta nopeasti hän oli kainaloon
kätensä pyyhkinyt.
Ojalalta kun joku kysyi, mitä tykkäsit työhönotta
jasta, niin Janne sanoi, että paras orjakauppias mitä
alen tavannut, tiesi tehtävänsä.
Siirtolaisvirta Suomesta voimistui vuosi vuodelta.
'fyöttömät teollisuustyöläiset ja maaseudun vähäva
raiset olivat niitä, j otka jatkuvasti tulivat Fagerstan
bruukin työhönottokonttoriin. Reippaanpiluontoiset
ensin jättivät kotiseutunsa, ja kun pääsivät Ruotsiin,
niin sitten kutsuivat sukulaisensa ja tuttavansa. Näis
tä sukulais-tuttava-piireistä alkoi muodostua Ruotsin
tehtaitten slummiasutusalueita.
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Fagersta-yhtiön vanhat asunnot olivat erittäin hal
pavuokraisia ja sen vuoksi suomalaisten suosimia.
Vanhat asunnot sijaitsivat Dalavägenillä, Västmanna
vägenillä, Vasavägenillä ja Sveavägenillä, muutamia
osotteita vain mainitakseni.
Skanssenin alueen talat olivat yleensä kolmen per
heen taloja; kaksi perhettä alhaalla ja yksi yläkerras
sa. Väriltään talat olivat keltaisia. Aluetta kutsuttiin
yleensä suomalaisten keskuudessa "kakaravaaraksi"
tai "möykkyperäksi", sieltä kun saattoi joskus tilipäi
vinä kuulua melkoista möykettä vielä yli kakarain
huutamisen.
Norberginvägenin ja siitä keskustan puolella olevat
talat olivat kuuden perheen taloja, neljä perhettä al
haalla, verrattain suuri keittiö ja kamari. Yläkerran
huoneet sitä vastoin olivat aika pienet, keittiö ja vino
kattoinen kamari. Talat oli maalattu punaiseksi. Mut
ta ei se asuntopäälikkö Håkansson miehen väriä kysy
nyt, antoi punaisen tai keltaisen, kumpi sattui ole
maan tyhjänä.
J oku suomalainen oli kerran mennyt Håkanssonilta
pyytämään, että saisi sieltä vinttikomerosta muuttaa
pois kun sinne ei paista aurinko. Mutta hän oli sano
nut: nuoret ihmiset, menkää ulos katsoon aurinkoa.
Janne ja Pekka saivat asunnon punaisista taloista,
Pekka vielä oikein kivitalosta, bruukintorin laidasta.
Vuokra heillä oli nyt vain kaksikymmentä prosenttia
verrattuna Viksjön hienoihin huoneistoihin.
Palkka oli suurin piirtein sama, ehkä hiukan kor
keampi. Ojala sai vielä sellaisen työn missä oli oma
urakka, eikä tarvinnut koneitten kanssa kilpailla. Hä
nestä tuli "ämneshalliin" kaasuhöylääjä, yksi monien
suomalaisten joukkoon.
Viksjön sahalla oli Setälöitä ja Seppälöitä mutta Fa
gerstan bruukilla olivat manin kerroin enemmän su
omalaiset Hautalat, Virkkuset, Huttuset ja Kalliot
ed ustettuina.
Fagersta näytti nyt tosiaan Ojalain mielestä, että
tällaista me olemme hakeneet. Vaikka heillä ei oikein
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varmaa kuvaa ollutkaan, minkälainen sen paikan pi
tää alla, jota on ympäri Ruotsia etsitty.
- Täältä Fagerstasta kait meki nyt se onni ja hyvin
vointi löydetään, sanoi Eeva kun oli jälleen saanut ko
din laitettua asuttavaan kuntoon muuton jälkeen.
- Häntä onnia ja hyvinvointia siirtolainen koskaan
tavoita, mutta näyttää sellaiselta, että pitäs alkaa viih
tymään. Tuntuu niin kuin oltas Suomeen muutettu.
- Kaupassa kävin aamupäivällä, niin suomenkieli
tuntu olevan pääkielenä. Kassakin puhu suomea.
- Kyllä se nyt vaiku ttaa, että kielivaikeudet on
muuttunut ruotsalaisten puolelle. Ämneshallissaka
an ei ale kuin kolme ruotsalaista, pomoki on suoma
lainen. Kummasti siinä Westerholmi katselee kun me
suomeksi kirotaan, sanoo vain, että "ei jummarra".
- Mikä suomalaisten määrä täällä on, jatkoi Eeva.
Tämäkin on kuuden perheen tala, niin yksi ainoa
ruotsalainen perhe asuu tässä ja sekin kuulemma
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odottaa asuntoa tuonne Kolarbyn uudelle asunto
alueelle, sinne ne ruotsalaiset pakenee meitä suoma
laisia näistä vanhoista asunnoista.
- Kävin tuossa yläkerrassa, oli oikeen kiva suoma
lainen nuori rouva. Sanoin, että meitä alkaa jo hävet
tään tämä ainainen muuttaminen, niin hän sanoi, et
tei sitä sellaista kannata siirtolaisen hävetä, meki on
muutettu kahden vuoden aikana kolme kertaa.
- Kuulin minä jo tuolla työhönottokonttorissa, et
tä suomalaiset muuttaa. Palme sano minullekki kun
katsoi noita minun työtodistuksia: "Te suomalaiset
olette kuin västäräkit , hypittä kasalta kasalle, ettekä
tiedä mihin asettusitte." Toivo kuitenki, että py
sähdyttäs tässä Fagerstassa nyt ainaki muutama vuo
si.
- Kannattaako janne yleensä nämä muutot?
- Kaikkia sinä vielä 1..ysyt, sinun takia tässä parhaasta päästä on muutettu. Pitäs sinun Eeva tietää
yhtä hyvin kuin minunki näiden muuttojen kannatta
vaisuus. Lomarahat esimerkiksi on uhrattu kaikki
näihin muuttoihin, en ole vielä Ruotsissa saanut päi
vääkään kesälomaa. Ei tietenkään muuttaa kannata
yksistään muuton vuoksi, täytyy siinä alla aina jokin
painava syy, ennen kun aletaan kamppeita rattaille
lastaamaan.
- Siirtolainen on niin sanottu juureton, ja sen
vuoksi se niin helposti irtautuu, ensinmäisen vastoin
käymisen tultua. Palkka tietenki on suuri tekij ä, jaka
panee meikäläiset niin helposti irtautumaan.
Edellisestä paikasta pani vuokra, huomautti Eeva.
Niin pani, mutta silloin se ei ole enään meikä
läisten vika. Vikaa täytyy etsiä jostain muualta, jos
vuokra on niin korkea palkkaan verrattuna, että sen
maksettuaan nelilapsinen perhe ei enään pääse kun
nolla syömään niin silloin täytyy alla jo vika yhteis
kunnassa, tai johorossa, kuten pohjalainen sen sa
nois.
Makola se sanoki siellä Viksj össä aika sattuvasti,
-

hänellä oli neljä lasta ja uusi huvila vuokrattuna: "Mi
nä mieluunmin ottaisin tuon tilin ruokalappuina, jos
niitä sais niin paljo, että kerran päivässä sais käytä sy
ömässä siinä yhtiön ruokalassa, koka perheen kans
sa". Aika kolkkoa puhetta, työssä käyvän perheenisän
suusta.
- Asunto se pitäis alla ensinmäinen hyvinvoinnin
merkki, mu tta jos si tä ei pysty yhden miehen palkalla
ylläpitämään, niin ei silloin vielä kannata minun mie
lestä hyvinvoinnista puhua.
- Eipä niinkään, myönsi Eeva.
- Minä en oikeen käsitä mistä suomalaiset ovat saaneet sellaisen tavan, että toisilleen suurentelevat
palkkojaan. Kehutaan aina kuinka ansaitaan suuria
tuntipalkkoja urakkatöissä, mutta ei kuitenkaan sa
nota, että siinä hornmassa tulee tuntitöitäkin, jaka
huomattavasti pudottaa keskiansioita.
- Jokainen kun malttais puhua siitä rahasummas
ta minkä saavat tilissä puhtaana käteen, niin suurien
palkkojen perässäjuokseminen loppuis aika lyhyveen
ja itse kuki olis ehkä tyytyvä isenpi oleviin oloihin.
- Onko noin?
- Kyllä varmasti. Tänne Fagerstaan muuttoa kun
alettiin suunnitteleen niin kaikki, joita puhuttelin, sa
noivat täällä ansaitsevansa kruunua enämpi tunnille,
mitä me siellä sahalla hankittiin. Tässä sen nyt näkee,
samoilla kymmenäyrisillä ne pyörii nuot tuntipalkat.
Ainoastaan vuokraerotuksen kun huomioi niin saa
tiin kruunua enämpi ostovoimaa tuntia kohti. Kruu
nu tunnille onki kyllä jo Ruotsissa sellainen tekij ä, ja
ka antaa perheelle melkoisen turvallisuuden tunteen.
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Elämän neuvo
Erkki Vittaniemi

Kourissani elää
osaam1sen opp1,
tottumuksen vainu.
.

.

Harteissani asuu
sitkeyden voima,
elämän taakkana.
Taitoineni,
v01m1nen1,
olen elämän tuli.
.

.

.

Tule ystäväni
neuvon sinulle
yhteisen tien.
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Ram i
Juha Kanninen
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Rami oli alkanut oikaista metsikön kautta työmatkal
laan. Ei niin, että siinä varsinaisesti olisi ajassa säästä
nyt. Pimeän talven jälkeen se vain oli mahtava koke
mus. Vihreä vallankumous pitkän kevään jälkeen. Ke
säkuinen luonto oli kerralla räjähtänyt vehreyteensä.
Ilma oli sakeanaan tuoksuista, j oiden olemassaolon
oli unohtanut. Oikein kurkkua kuristi. Aamun raikas
kirkkaus ilkkui töihin menevää.
- Joko alet varannut hytin lomamatkaa varten?
Minä tein sen jo koka perheelle j oulun jälkeen, Otto
liittyi matkaan polun päässä. Rami vastasi jotain
ynähdellen. Mä kuuntelin haluttomasti Oton juttuja.
Miksi se poltti heti aamusta. Nytkin sillä riippui suu
pielessä savuke, jota se veti posket lommollaan. Sen
täytyi alla jollakin tapaa hermostunut. Ei ihminen
muuten ketjussa polta, jostain syystä sitä vain pide
tään hermostuneena ihmistä, jonka jalka vipattaa.
- Mennään valimon puolelle aamukahville.
Rami suostui mielellään. Otto oli 1iidoissa osaston
j ugoslaavin kanssa, he olivat ainoat suomalaiset po
rukassa. Valimon sakki koostui reiluista härmäläisis
tä. Kovia poikia, jotka kykenivät rankkaan työhön. Ei
siihen kaikki kykene. Vieruskoneella oleva turkkilai
nen oli herennyt röyhkeäksi. Oli huonolla ruotsillaan
selittänyt ruotsalaisen teollisuuden haluavankin vain
työvoimaa, ei ihmisiä, ja suomalaisten jumi tämän
vuoksi tekevän vittumaisimmat työt. He eivät siinä la
jissa kilpaile.

Ramin mielestä mutakuonot olivat merkillistä sak
kia, siivosivat, tekivät kahta kolmea eri työtä. Eivät
koskaan tuntuneet väsyvän . Kyllä hän tiesi: ne asiat
oli puhuttu poikien kanssa monta kertaa. Ne tulivat
jostain savimajoista, niille oli ihmej uttu jo tavallinen
vessakin. Vilkkaasti elehtien oli turkkilainen selit
tänyt, ettei aikonut ikäänsä alla tehtaassa. Kun rahaa
olisi tarpeeksi hän perustaisi jonkun ruokapaikan.
Kiukuttavaa. Tukholmassakin ne torilla myivät kai
kenmoista rihkamaa . . .
H e istuivat nurkkapöytään. Oli maanantai ja osa
n uoremmista miehistä oli jäänyt rokuliin. Harvakse
en puhuen haalaripukuiset miehet joivat aamu
kahviaan. Vanhan rakennuksen ikkunoista paistava
aurinko lankesi vahakankaiselle pöydälle j a satoj a
kertoj a pestyt haalarit tuntuivat kankeilta. Rami huo
masi unohtaneensa vaihtaa työasun uuteen. Nyt se
siirtyi taas viikolla. Varastoa hoitava ruotsalaisakka
oli pirullinen - ei joustanut. Ei hän sitäpaitsi aina
ymmärtänyt mitä se selitti, oli Lundista kotoisin.
- No, ei näkynyt siirtolaisillassa vaikka oli puhujat
oikein Suomesta asti, Hessu liittyi pöytäseuraan.
Tympäytyneenä Rami totesi aamun nyt lopullisesti
olevan pilalla. Miksi tuon helluntalaisen täytyi aina
alla pelastamassa sieluja. Heti aamusta. Otto tuntui
j ostain syystä kuuntelevan sitä mielellään. Oli lainan
nut siltä kirjojakin, jumalauta, se varmasti sekoaa lo
pullisesti.
- M eillä on taas perjantaina kokous - tulisitte ny,
Hessu kohensi silmälasejaanja alkoi puhua hiljaisella
huolekkaalla äänellä:
- M uistatte sen Pynnösen, oikean suurjuopon.
Ta1josin sille lehtiä. Ei huolinut, sanoi menevänsä
kuolemansa jälkeen mieluimmin tuttuun porukkaan.
Hän piti tauon ja silmäili miehiä.
- Niin. Kuulemma saanut tulpan, makaa sairaa
lassa - täytyis mennä kysymään mitä mieltä se on
nyt . . .
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Ramia inhotti. Hän mietti että oli syytä alla varovai
nen kadunylityksissä.
- Nyt se kommunisti tuli tänne, sanoi Otto. Ruoka
salin sorina oli hiljentynyt. Ek, prässäämön puolella
oleva luottamusmies oli ilmestynyt ovelle. Hän katseli
ympärilleen ehkä etsien tulkiksi kelpaavaa. Rami vil
kaisi salaa Ottoa. Otto oli tyhmä. Sille kaikki, jotka pu
h uivat politiikasta olivat "kommunisteja" - ei se ta
junnut vivahteita. Kyllä kaikki muut tiesivät, että Ek
oli sossu jota kommarit vähintään vierastivat. Otto oli
juntti, jostain Pohjois-Karjalan korvista tull ut . . .
Rami nousi kyllästyneenä hakemaan kupin kahvia.
Kävellessään hän tuijotti lattiaa, hetken hän pelkäsi
joutuvansa tulkiksi. Ruokalan korkkimatto oli tuhrui
nen ja repeillyt. Voimakkaiden pesuaineiden tuoksu
uhosi jynssätyistä ruuduista. Kaikki tehtaassa oli van
haa, koneetkin. Metallitehtaalla oli mennyt sata vuot
ta hyvin vanhoilla koneilla - kai ne ajattelivat siten
menevän vielä seuraavatkin sata vuotta . . .
- Jag skulle vilja tala lite, Ek oli kääntynyt lähipöy
dässä istuvan Lammenojan puoleen. Mitähän sillä
nyt on asiaa, mietti Rami. Ruotsalainen istui pöytään
ja rupesi seli ttämään jotain.
Ramin mieli piristyi kun hän huomasi Ullan olevan
kassalla. Ulla oli pitkä hyväntuulinen tyttö, hiukan vi
elä vasikkamainen. Toiset nuoremmat miehet lateli
vat hänelle rivoja kohteliaisuuksia, joita Ulla sitten
nauraen toisteli mitään käsittämättä. Rami ei niin
koskaan tehnyt. Saatuaan kahvinsa hän vilkaisi kel
loaan: vielä oli kymmenisen minuuttia töiden aloitta
miseen.
- Joko se lakkopukari taas on täällä asialla, nostet
taisiin vain palkka ja oltaisiin hiljaa. Otto kaiveli ikuis
ta tupakkaa huuliensa väliin ja katseli tyytym ä ttömä
nä luottamusmiestä. - On se kummallista, ettei ne
kiellä sitä käymästä täällä.
- Milläs ne luottamusmiehen toimiin pystyy, se on
laki sen takana.
- Laki, kaikenlaisia hiippareita.

- Sama laki, j oka sallii ton Hessun jakaa helluntai
herätyksen sanomia täällä, Rami oli ärtynyt vaikkei
tiennyt miksi, ei asia hänelle niin tärkeä ollut. Otto va
in aina onnistui ärsyttämään hänet.
He olivat antaneet Otolle porukassa kutsumani
men "Lamppumies". Lampuntekij äksi häntä kutsut
tiin yleisesti selän takana. Otto oli tullut tehtaalle Op
timukselta. Siellä se oli koonnut sarjatyönä valmistet
tavia öljylamppuja. Kerran se oli tosissaan väittänyt
amerikkalaisten olevan parempia ihmisiä. Syykin oli
selvä:
Optimuksella pakattiin jenkkeihin menevät öljy
lamput komeisiin kiiltopahveista tehtyihin pakkauk-
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siin. Värikkäät kuvat näyttivät kauniita ihmisiä telt
tailemassa ja ulkoilupuuhissa. Kehitysmaihin mene
vät lamput vain pakattiin summassa puulaatikoihin.
Kyllä kai. Ei kai nyt jossain hemmetin Pakistanissa
tarvitse markkinoida öljylampun tai priimuskeittiön
edullisuutta. Kai se öljy mukavampi polttoaine on
kuin kamelinlanta. Ramia ärsytti kaikki Otossa, aja
tusten ja logiikan yksioikoisuus.
Lammenoja nousi seisomaan ja ilmoitti haluavan
sa puhua. Mitäs ilmoittamista siinä on, ajatteli Rami,
senkun puhuis vain - sana on vapaa.
- Noin, Ek kävi täällä ja halus ilmottaa, että am
mattiyhdistyksen kokous on täällä työajan jälkeen.
Tarttis kaikkien alla läsnä. Kuullaan tuleeko lakko tai
lokkautti, siis se työsulku . . .
- Minä en ainakaan omalla ajalla jää, se on varma.
Otto oli jyrkkänä kuitenkin välttäen ettei ääni kantau
tunut naapuripöytiin.
- Perkele, mun puolesta sää saat vaikka seistä
päälläs.
- Jaa. Otto katseli Ramia selvästi hämmästyneenä.
Miehet valmistautuivat lähtemään työpaikoilleen.
Rami otti mukaansa vielä mustaa kahvia pahvimu
kissa. Kiukutti kaikki. Häntä tympäisi ja oksetti työ
ympäristö. Hän kävi kusella ja mietti, että Suomessa
kin saisi etsiä yhtä paskaista ja rapistunutta vessaa.
Tehdas oli vanha, huhuttiin sen jo käyneen kannatta
mattomaksi, siksipä yhtymä ei enää korjannut mi
tään. Se vain odotti sopivaa aikaa päästäkseen eroon
siitä. Tuolla j ossakin tuntui olevan ihmisten sijalla tie
tokoneita, ne miettivät mikä kannatti. Ihminen ei
tuntunut olevan kannattava sijoitus.
Hän mietti tulevaa lomaa. Oikeastaan hän eli vain
kesälomille Pusulassa. Ikävää ettei nuorin tyttäristä
tuntunut viihtyvän. Ei se osannut kunnolla suomea
kaan. Hänenkö syynsä se oli? Paluumuuttokin tuntui
kaukaiselta ajatukselta - j okainen oli ollut se viimei
nen vuosi . . .
- Riittääkö vain taiteellisesti laitetut sillit ja muovi-

nen paratiisi. Kustessaan Rami muisti tuon laivassa
kuulemansa lausahduksen. Perkele! Tulisivat tänne
katsomaan, kyllä tästä tehtaasta on muovinen para
tiisi kaukana. fympäytyneenä hän hetkutteli ja sulki
sitten sepaluksen. Oli aika laittautua koneen ääreen.
Tänä aamuna inhotti kaikki. Ei välttämättä työ,
vaan työkaverit. Pellellä oli tapana piereskellä aamui
sin ennen koneen käynnistämistä. Kuvaelmaan kuu
lui sitten Rostin j oka-aamuinen naurunpärinä esityk
sen jälkeen. Köyhää. Sille se nauroi kuin parhaalle vit
sille. Hän asteli koneelle katsellen öljystä ja hasta kiil
televää massalattiaa.
- Mestari käski sun mennä puhelimeen, sanoi Ot
to.
Epäröiden Rami kohotti puhelimen. Kuka ihme hä
nelle soittaisi töihin kello kuusi aamulla. Pilailtiinko
hänen kustannuksellaan.
- Raimo, Mirkku ei ale tullut kotiin - ei se ale ol
lutkaan, ääni oli itkuinen.
- Mitä tarkoitat, missä se on käymässä? Ollutkaan
kotona?
- ryhmä, kävin sen huoneessa aamulla - vuode
oli koskematon.
- Puhutaan illalla, Rami laski luurin hitaasti pai
kalleen. Ruotsalainen konttoristi katsoi häntä
uteliaasti. Sulkematta ovea hän palasi koneen ääreen.
jumalauta. Likka on kolmentoista. Viime viikolla
olivat ottaneet yhteyttä koulustakin. Kuulemma pin
naa jatkuvasti - on keskittymisvaikeuksia. Hän huo
jahti. Mieleen nousi uhkakuvia.
Hän oli tullut Konsumista. ryttö seisoi piukkoine
pöksyineen ikäistensä poikien kanssa. Pojilla oli ollut
muovikassej a ja j oku oli ollut mutakuonon näköinen.
Kaikki ne j utut, j otka hän oli lukenut Aftonbladetis
ta . . .
Hän kirautti kirouksen ja löi konetta jakoavaimella.
Turkkilainen katsoi häntä kummissaan. Ramin teki
mieli mennä lyömään sitä.
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Saranat
Lauri ]ämsä-Rautio
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Se iski sittenkin melkein yllättäen.
Lama.
Saranoiden paljous.
Yhtäkkiä oli maailma lähes täynnä saranoita. Kaik
ki aavistukset, pahimmatkin, olivat käyneet toteen.
Mitä nyt, mille nyt aletaan?
Aso seisoi kuin puusta pudonnut, vähän säikähtä
neenä, kun uutinen tuotannon raj oittamisesta jul
kaistiin. Vaikka toisaalta, oli hän näiden vuosien aika
na alkanut hiljakseen sisimmässään epäillä, voitiinko
saranoita tuottaa loputtomiin.
Kuten tunnettua, ovat saranat varsinaisia kestohyö
dykkeitä. Eihän niitä j oka vuosikaan vaihdeltu oviin
ja ikkunoihin. Kun ne kerran ruuvattiin kiinni paikoil
leen, niin siinä pysyivät. Kestivät vähintäänkin talon
iän siinä paikoillaan. Sattuipa useinkin, että kun taloa
sitten aikoinaan purettiin, joku kyylä meisseleineen
oli ruuvailemassa irti parhaita saranoita. Menisivät
vielä täydestä j ossain kesämökin ovissa tai ikkunois
sa.
Mitä, kun balvalla sai, joskus aivan ilmaiseksikin.
Samanaikaisesti paahtoi monta tehdasta maailmaan
saranoita. Kuin karvaköyttä, kolmessa vuorossa. Kym
menin tuhansin parein vuorossaan.
Aso oli j o kauan sitten alkanut laskeskella itse tykönään, että täyttyyhän ne paikat saranoista lopultakin.

On pakko. Hän yritteli työkavereilleenkin todistella
teorioitaan, mutta nämä katselivat Asoa kuin jotain,
jaka lämpiää hieman sisäänpäin. Kaverit meinasivat,
että kyllä maailmaan saranoita mahtuu.
- Ei nämä ole kuule Aso meikäläisen huolia nä
mä. Me pajat lyödään saranoita kokoon. Ne on eri
miehet kun niitä kuluttaa.
Kun Aso muutamia vuosia sitten lähti Suomesta,
jäi työttömyyspeikko taakse irvistelemään. Ei tahto
nut oikein alla kotona ripaa mihin olisi työkintaalla
tarttunut. Talous meinasi alla jatkuvasti rempallaan.
Kun jotain työn nimellistä ilmaantui se loppui samas
sa. Siinä loppui myöskin se niin tärkeä hopealangan
juoksu.
Kaikki tämä oli jättänyt alitajuntaan eräänlaisen
änkytysvirheen. Huolen siitä, että hopelanka taas ker
ran helähtäisi poikki.
Aso siis seilasi lahden poikki kuten manet toverin
sakin. Hän asettui aloilleen, pannen turvansa isoon
tehtaaseen, sen saranapuolelle. Viimeinkin tuntui hu
oli huomisesta olevan niitä vähäpätöisimpiä huolia
maailmassa.
Saranoita valmistui jumalatonta vauhtia. Toisaalta
niitä tuntui uppoavan aivan samaa vauhtia j ohonkin
salaperäiseen paikkaan. Maailma oli iso ja kaverit oi
keassa, ja särettiinhän suuressa sodassa saranoita
miljoonia pareja. Tosiasia on, että sodassa ei juuri sa
ranoita säästellä. Pommit sortavat rakennelmia, ja sii
nä rytäkässä rikkoutuu myös saranoita. Näkyyhän so
dasta otetuissa valokuvissakin kuinka ovet ja ikkunat
retkottavat pahasti vääntyneitä sormia muistuttavien
saranoiden varassa.
Ason elämä tuntui siis olevan varmalla pohjalla.
Hopealanka juoksi säännöllisesti, jopa vahvistuenkin
vuosi ttain saranantekij öiden etujärjestöjen si tkeiden,
ja määrätietoisten neuvotteluiden tuloksena.
Joskus j opa hieman suivauttikin tämä ainainen
lähteminen ja saranoiden teko. Kuitenkin näiden
lähtemisien ansiosta pysyi se tärkeä suuruspuoli kun-
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nossa. Oli aina mistä laittaa hemeitä pataan. Kesäisin
pistäydyttiin vanhassa maassa vanhuksia tapaamas
sa ja näyttämässä uutta Volvoa, jaka oli ikään kuin
näkyvä tulos tuhansien saranaparien valmistuksesta.
Naapurit ja ikätoverit, jotka vielä sinnittelivät koti
kylällä toimitellen niitä vähiä hommia, j oita sattui il
maantumaan, kyselivät :
- Mitä sinä Aso siellä Kustunpuolella oikein hom
mailet, noin niinkuin työksesi?
- No niitä saranoitahan minä vaan.
Kyselijät silloin ihmettelemään, että kuinka kauan
sitä saranan tekoa riittää?
Näistä kyselyistähän se alkoi itää se epäilys Ason
mielenpohjalla. Epäilys saranoiden tuotannon jatku
vuudesta. Mutta vielä riitti töitä, vielä jystivät koneet.
Saranoista perillä olevat järkimiehet parantelivat
menetelmiä. Tähän toimintaan vedettiin mukaan
myöskin saranoiden valmistajat palkkioiden ja kehu
misien avulla. Se jaka pystyi osoittamaan tuotantoa
hidastavia tekij öitä, ja pystyi korvaamaan haittavai
kutukset parannuksilla, sai viisaan ja ovelan miehen
maineen ja rahapalkkion, jota verokarhu tosin osal
taan tasasi. Saranoita siis lappoi kiihtyvällä vauhdilla,
ja elämä hymyili. Aikaa kului ja maailma alkoi pikku
hiljaa valmistua. Itse kukin alkoi jo kysellä ja ihmetel
lä jotta:
- Kyllähän näitä saranoita nyt on tulollaan, mihin
mahtunevat?
Nuo ennen niin tietoviisaat kaveritkin alkoivat ky
sellä Asolta:
- Mitä tuumit tilanteesta Aso?
- Vakava on tilanne, mutta tuskin epätoivoinen,
yritteli Aso ennustella, tosin vastoin pahoja aavistuk
siaan. Hyvien neuvojen hinnat alkoivat alla nouse
maan päin. Aso uneksi. Oikeastaan hän oli pahasti se
kaantun ut pahanlaiseen painajaisuneen.
- Unijussi se ulkoa tulee unen poika porstuasta!
Unijussi se näin hyräili talutellen Asoa. Hän tahtoi
näyttää Asolle miltä maailma tulisi näyttämään

muutaman vuoden kuluttua, nimenomaan saranati
lannetta ajatellen.
Etujärjestöt olivat onnistuneet laatimaan painavia
ponsia saranaintuotannon välttämättömyyden puo
lesta. Isonrahan kirstunvartija jakeli avokätisesti pa
perirahaa, tuotantotukea, jotta koneet, ja ahkerat kä
det sorvaisivat saranoita yhä kiihtyvällä vauhdilla.
!soja ja pieniä saranoita, laakerilla varustettuja, sekä
aivan tavallisia.
Unijussi j ohdatteli Ason sen salaperäisen paikan
äärelle, jonne vuosien mittaan oli uponnut niin valta�
vat määrät saranoita. Nyt paikka alkoi olla täynnä.
Oikeastaan aivan kukkuroillaan. Uusia kuormia tuli
kuitenkin jatkuvasti. Niitä kuskattiin suurilla monini
velisillä kuorma-autoilla. Niitä tuli junalasteittain,
työntökänyillä, henkilöautojen tavaratiloissa. Oli käy
tössä kaikki tunnetut kuljetusvälineet. Kantelivatpa
j otkut saranoita hatuissaankin. Ilmavoimien pommi
koneet oli otettu rauhanomaiseen käyttöön, ja ne pu
dottelivat saranoita läpi pommiluukkujensa.
Vallitsi helvetinmoinen melu, kun ajoneuvot kippa
sivat kuormansa nopeasti laaj enevaan kasaan.
Pian oli maaseutu ja h arvaanasutut seudut täynnä.
Talot ja mökit hautautuivat kasvavan läjän alle. Ka
san reuna lähestyi uhkaavasti kaupunkien laitamia.
Jotkut ympäristöintoilijat ja muut vihreät yrittivät
pistää hanttiin. He selittelivät, että saranatilanne al
kaa olla h uolestuttava. Emme pian pysty sitä hallitse
maan. Kilinä oli kuitenkin niin valtava, että heidän
äänensä hukkui kuin hyttysen ininä.
Lopulta kävi niinkuin Aso oli pelännytkin: vihreistä
oli kohtajäljellä vain sieltä täältä kasasta esiin pistävä
nyrkkiin puristunut käsi, joita nälkäisinä j uoksentele
vat koirat j a sudet pysähtyivät pureskelemaan pahim
paan hiukaansa.
Asoa huolestutti jo tosissaan. Hän joutui jatkuvasti
juoksemaan pakoon kasvavan saranakasan alta. Juostessaan hän mietti kuumeisesti mikä tilanteessa oli
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vikana. Aso näki kuinka talat ja huoneet täyttyivät sa
ranoista, ja ovet ja ikkunat jäivät liikkumattomiksi.
Sitten sytytti. Saranathan eivät kuluneet enää. Aso
heräsi hiessä kylpien oman äänensä kaikuun:
- Ovet ja ikkunat auki, taivasta myöten!
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Hartiapa n kki
Wilhelm ]ostwall

Pohjolan miehiä hän oli, pienen puoleinen mutta
vahva kuin karhu. Metsurin työ oli tehnyt kehosta voi
manpesän. Luonne oli Lapin kylmää routaa, tahto
terästä ja terveys perinnöllistä, sillä Neljän-Tuulen-Tie
ei suvainnut kulkij akseen heikkoja yksilöitä.
Hän oli toivonut töitä koneverstaalta, mutta hit
saustaitoisena oli joutunut levysepäksi. Hän arveli, et
tä kai niitäkin töitä saa kun ensin kielen oppii. Kohta
lo kuitenkin puuttui asiain kulkuun ja käänsi raiteet
uusille urille.
Kolmantena keväänä Arvi Junnilan Ruotsiin tulon
jälkeen gallerplaanin levymiehet päättivät lähteä ka
lastamaan. Tapa oli monivuotinen ja ainoa nautinto,
jossa tulot vastasivat menoja. Säät olivat suopeat, jo
ten tavanomaiset eväät kahvin kanssa piisasivat. Rep
puun otettiin kuitenkin puolikas taffeliviinaa, sillä ei
kai nyt hyiseen kevätviimaan ilman lääkkeitä lähdet
ty.
Paksu-Ulle oli kraanamiehenä plaanilla. 'fympeä
suunsoittaja, j osta eivät omatkaan tykänneet. Suoma
laisille hän näytti aina hapanta naamaa. Hän oli
tohkeissaan merelle lähdöstä. Hänellä oli kuitenkin
vakituinen vaiva: ainainen rahapula ja tälläkin kertaa
puuttui se taffelin hinta. Mahdollisuudet saada lai
naa ruotsalaisilta olivat vähäiset, siksipä Ulle käveli
Arvin luokse.
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- Kuule Arvi, eksä heittäis kaveria muutamalla
kympillä kun olis pieni tarve.
- No kuinkas paljon sitä tarvitset ja mihin, kysyi
Arvi.
- Vain neljäkymppiä, kun on tässä osakkeen kor
kolyhennys esillä.
- Se on paljon rahaa, yli päiväpalkan ja milloin si
nä maksat takaisin?
- Ne tipahtaa kuin apteekin hyllyltä, on näes ylitö
itä ensi tiliin.
Arvi tiesi etteivät Ullen lupaukset pitäneet, mutta
hän arveli Ullen muuttavan tapojaan suomalaisia
kohtaan saadessaan vähän lainaa.
- Sinä alet huono velanmaksaja, mutta olkoon
menneeksi, tässä on kympit.
- Tattis vaan, selvähän se, suhahti Ulle ja poistui
kiireesti paikalta etteivät toiset huomaisi miksi hän
puhutteli Arvia.
- Taisitpa heittää "tuohta" tuulen teille, virkahti

Räihän Matti, toinen suomalainen levyseppä plaanilla
ja Arvin hyvä työtoveri.
- Annoin neljäkymppiä, että saisi osakkeen lyhen
nyksen maksetuksi.
- Vai osake, Ullehan asuu Majornan parakeilla.
Heitä vaan hyvästit niille kympeille, niin kuin monille
muillekin. Ulle ei maksa koskaan velkojaan.
- Niinpä se tainnee alla.
Lauantain viisituntisen työpäivän jälkeen ajeltiin
venerantaan. Arvilla ei ollut autoa mutta Matin au
tossa oli aina tilaa. Vuokramoottori ajoi väkeä lähiluo
doille. Kalaa vedettiin niin kauan kuin sitä tuli ja vä
lillä vaihdettiin paikkaa. Ullekin siinä sattui samaan
veneeseen Arvin ja Matin kanssa.
- Jösses Mattias, sinullahan on ryyppy kaverille,
oma kun tässä loppui jo.
- O'on niin, vain mustaa kahvia termoksessa, ku
pillisen saat, jos haluat.
- Finne ilman viinaa, oottakos kummempia kuul
leet, röhötti Ulle krapuloissaan.
- Kellä on, meillä ei, ja sullekin riittää jo, alet tar
peeksi tropattu.
- Kyllä mä mittani tiedän kun kerran itse ne mak
selenkin.
- Miksikäs sinä kävit gallerplaanin hartiapankilla.
Olikos osake kalliskin?
- Hoida omas, mä hoidan ornat pankkiasiani, tu
hahti Ulle, vihoissaan.
Viikot vierivät, tilipäivä meni ja toinen tuli, mutta
Ulle viis veisasi veloilleen muistutuksista huolimatta.
Viimein Arvi antoi vakaan varoituksen.
- Tämä oli viimeinen viikko, ensi tilistä maksat tai
minä otan saatavani.
Ulle säikähti, mutta ei näyttänyt pelkoaan. Hy
mähti vain yliolkaisesti. Matti kuitenkin otti vakavasti
Arvin uhkauksen, peläten toverinsa puolesta. Arvin
päätökset eivät jääneet pelkiksi puheiksi.
- Kuinka sinä Arvi toteutat asiasi Ullen kanssa?
Olisikohan parampi puhua palkkakonttorissa, ne voi-
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si auttaa, puheli Matti rauhalliseen tapaansa.
- En ale pitänyt tapana etsiä apua ja tuskinpa täl
läkään kerralla.
- Ethän tykkää matalaa jos neuvon sinua vielä
harki tsemaan.
- Harkita olis pitänyt silloin kun annoin lainaa,
nyt se on myöhäistä.
N iin tuli seuraava tilipäivä, pussi t j aettiin ja väki ve
täytyi pesuhuoneille. Arvi kuitenkin kiiruhti Ullen pe
rään, tarttui hihaan j a vaati rahoj aan. H än jutteli rau
hallisesti ettei ärsyttäisi toista tahallaan.
- Vetele helvettiin, tiuskaisi Ulle ja tempaisi käten
sä irti niin että kämmenselkä läjähti Arvin poskelle.
- Nyt teit Ulle raskaan virheen, nyt on minun vuo
roni.
Lappalainen tavoilleen rehellisenä varoitti ennen
kun löi. Nyrkki heilahti mutta isku osui poskipäähän.
Ulle horjahti mutta ei kaatunut. Arvin rystysissä sen
sij aan rusahti jotain.
Samassa hetkessä miehet olivat käsirysyssä. Ulle
suurempana yritti murjoa vastustajaa alleen. Arvi hi
vutti käsivarsiaan alemmaksi päästäkseen heittä
mään: Tuossa tuokiossa oli Arvin lonkka Ullen vatsan
alla, tulinen tempaus ja ilmalento alkoi. Pahaksi on
neksi sattui ristikkopalkki kyynärpään alle, käsi luis
kahti ja ote irtosi.
Arvi sortui alimmaiseksi, pää ja toinen käsivarsi
vahvan miehen otteessa. Ulle rutisti kaikin voimin ja
Arvin kasvojen ilme alkoi näyttää uhkaavalta. Matti
hätääntyi Arvin tähden.
- Mitäs jos minä vähän auttaisin, erottaisin niin
kuin . . . kuiskasi Matti.
- Älä sotkeudu tähän, saadaan vain paskanen ni
mi. Sen voimat loppuu pian.
Arvi tiesi ettei läskikasa jaksaisi kauan. Hän odotti
vain tilaisuutta saadakseen tehdä vastaiskun, ja tuli
han se tilaisuus.
- Nyt perke'eleh, tempaisi Arvi. Osat vaihtuivat ja
Ulle j outui alle tiukkaan puolinelsoniin. Jos hänen

ornat kasvonilmeet olivat surkeat, niin Ullen turpea
naama uhkasi pullistaa silmät päästä. Paikalle sattu
nut ruotsalainen, Nyqvistin Janne, astui ottelijoiden
viereen jalka koholla.
- Nyt riittää Arvi, päästä Ulle irti tai minä potkai
sen, uhkasi Janne.
- Stopp där, karjaisi Räihän Matti ja hyppäsi Jan
nen eteen.
- Jos kuule Janne sotket lusikkasi tuohon soppaan
niin tästä tulee j uhlapäivällinen, paina mielees.
Janne totteli. Hänellä ei ollut varaa riskeerata Matin
kanssa mitään, joten Arvi sai vielä kiristää otettaan ja
sitten vähitellen helpottaa sitä.
- Maksatko Ulle velkasi vai väännänkö niskasi nu
rin?
- J oo, röhisi Ulle vaikealla äänellä.
- Arvi hellitti otteensa ja miehet nousivat ylös.
Päästyään vaivalloisesti jaloilleen Ulle kaivoi tilipus
sinsa antaen Arville neljä kympin seteliäja sanaakaan
sanomatta poistui pesuhuoneelle hitain askelin.
Viikonloppu kului ja maantaiaamuna miehet saa
puivat työmaalle. Arvin käsi oli siteessä, mutta muu
ten kunnossa. Ullea ei näkynyt tulevaksi ja siitä pää
tellen hänen niskanikamansa eivät sietäneet liikoja
liikkeitä.
- Ota sinä Arvi nuo nostohommat haltuusi. Ar
vaan ettei kätesi siedä lekanvartta, tuumasi sakin nor
jalainen nokkamies Pedersen rauhalliseen tyyliinsä.
- Kyllähän se vähän rystysissä tuntuu. Kiitos vain,
jos nyt tämän päivän.
Gallerplaanilla ei enemmän puheltu "maaottelus
ta", minkä nimen se sittemmin sai, mutta 'fyönsuoje
lu oli saanut tapauksen tietoonsa ja Arvi kutsuttiin
kuulusteluun. Hän meni mutta sitä ennen suunnitteli
minkä asenteen hän ottaa.
- Te olette tapelleet työmaalla, puuskahti työsuo
jeluinsinööri Erikson muitta mutkitta Arvin astuessa
konttoriin. Erikson yritti alla mahtipontinen tehos-
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taakseen vaikutusta ja osoittaakseen, että yliote kuu
luu heille.
- Kyllähän siellä maaottelu käytiin mutta tuskin
pa ilman syytä.
- Syyn minä tiedän, mutta te aloititte tappelun.
Me emme suinkaan suvaitse omavaltaisuuksia yhtiön
alueella. Te hyvin tiedätte mikä on rangaistus.
- Mikä nyt lie se aloite; sekö, että annoin lainaa ja
uhkasin ottaa rahani takaisin tai se että Ulle löi il
man, että annoin aihetta siihen. Tämä suukopu on
tässä tapauksessa tarpeeton. Tehdään tili, minä
lähden heti.
- Soso Junnila. Emme ole vielä niin pitkällä. Me
otamme yhteyttä ammattiosastoon ja asiaa pohdi
taan. Ulle on yhtä suuri syyllinen ja me kuulustelem
me häntäkin. Voitte sopia ja lyödä kättä päälle. Emme
hä täile turban tähden.
- Ei mitään yhteydenottoja. Minä sen sijaan me
nen ja panen hitsauskonen käyntiin. Nyt on töiden ai
ka, ainakin vielä tämä päivä.
Arvi Junnila nousi ja lähti. Erikson jäi ihmettele
mään sitä, ettei tuo mies antanut mitään arvoa kuu
lustelulle, j olla hän aikoi nöyryyt tää suomalaisen ja
saada hänet pyytämään anteeksi. Nyt hän totesi itse
tulleensa nöyryytetyksi. Ihmeellistä väkeä, hän mietti.
Kuka voi heidän niskansa taittaa? Siihen eivät kyen
neet Ruotsin kuninkaat enempää kuin Venäjän keisa
ritkaan, saati sitten vähäinen työsuojeluisinööri, tuu
maili hän edelleen.
Insinööri Erikson tarttui puhelimeen, otti verstas
klu bin numeron ja ilmoitti, että tapaus Junnila on
siirretty arkistoon, joten pääluottamusmies voi
unohtaa moisen pikku rähinän gallerplaanin laidalla.
"Maaottelua, moista pikku rähinää'', oli kuitenkin
vaikea unohtaa. Paksu-Ullen kärsimä tappio karvaste
li siinä määrin, että hän teki asiasta kantelun ammat
tiosastolle. Jotain tietysti oli päätetty ja sovittu sillä
Arvi kutsuttiin uudelleen kuulusteluun, tällä kertaa
h enkilökonttoriin.

- Hyvää päivää, Junnila on hyvä ja istuu, kehoitti
henkilöpäällikkö Berglund kohteliaasti.
- Mitäs sinne gallerplaanille kuuluu? 'fyöt siellä
luistaa kuulemma hyvin ja eikä tainne enää alla suu
rempia kielivaikeuksiakaan, tuumaili hän.
- Työthän ne niinkin menee, mutta kieli on vielä
jäykkä.
- ] ajaa, sekin siitä notkistuu vähitellen ja olosuh
teet voisivat auttaa asiaa. Mitä muuten Junnila tyk
käisi työn ja paikan vaihdosta? Meillä on uusia suun
ni telmia ammattikoululla, joten sinne tarvitaan suo
menkielen taitoinen opettaja.
Arvi mietti tovin ennen kuin vastasi. Tässä voisi alla
tilaisuus opiskella itsekin ja jäisihän nuo raskaat työt
pois. Tämä on minun tilaisuuteni.
- Kiitos vain, tuo on kiinnostavaa kuulla. Kun nyt
ei ansiot putoaisi liikaa.
- Meillä on siellä nuoremman työnj ohtajan aika
palkat ja ne vastaa hyvin levyseppien ansioita. Tasai
set tulot eikä huolia urakoista ja kevyempi työkin.
- Saaneehan tuota kokeilla ja pääsee kai sitä gal
lerplaanille takaisin, jos ei siellä pärjää. Kieli se lienee
suurin vaikeus opetustyössä.
- Nyt alkuun oppilaat ovat suomalaisia ja koulun
johdon kanssa sitä aina pärjää. Tämä asia on sitten
selvä. Siirto tapahtuu kuun vaihteessa, joten voin vain
toivottaa Junnilan tervetulleeksi viranhaltijain jouk
koon.
Arvi Junnilan mieliala oli ylimmillään. Hyvän mie
len taustalla häilyi kuitenkin häpeä ja katumus. Että
opettajaksi tällaisten tapahtumain kautta. Ylennys,
sen sijaan, että olisin tarvinnut rangaistuksen, esiin
tyessäni kuin villipeto ja turmellessani toisen tervey
den. Ne olivat hyviä minua kohtaan, ajatteli hän.
Pohjimmainen hyväntahtoisuus sai hänessä vallan.
Mieliala kävi oman koetuksensa, ja hän tunsi nuo
muutamat kruunukympit mitättömäksi hinnaksi kai
ken tämän rinnalla. - Kunpa olisin kuunnellut Matin
neuvoa ja harkinnut . . .
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Ju hann ussauna
Leo Peronius
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Tehtaan pilli huusi Volvon Torslandan henkilöauto
tehtaalla. Vihellys oli hartaasti odotettu ja kaivattu
merkki päivätuurilaisten työpäivän päättymisestä.
Tällä kertaa pillin ääntä oli odotettu vielä tavallista
kin hartaammin, sillä sen vonkaisu merkitsi ei vain
työpäivän vaan myös työviikon päättymistä vaikka
olik.in vasta torstai. Huomenna olisi Juhannusaatto,
vuonna 1969.
Ei Volvoverket suinkaan pelkkää jalomielisyyttään
lahjoittanut palkkalaisilleen vapaata Juhannusaattoa . .
Autontekij ät olivat j o tienanneet aaton työtunnit tal
ven mittaan tekemällä muutamaa minuuttia pitem
pää työpäivää.
Jo muutamaa minuuttia ennen pillin älähdystä oli
vat työläiset eli Volvon elävät robotit kerääntyneet ter
äksisten portaitten eteen odottamaan merkkiääntä.
Sillä Säännöt olivat sellaiset: portailla ei saanut odot
taa mutta portaitten edessä sai.
Tällaisia ylöspäin meneviä metallirappuja oli Vol
von tehtaalla kymmenittäin. Niiden avulla kiivettiin
teräskäytävälle, jota myöten päästiin suurelle käytä
välle. Suuri käytävä ei ollut järin suuri leveydeltään,
mitä lie neljä, viisi metriä. Mutta pituutta oli; Kauko
oli laskenut, että sitä oli melko tarkkaan puolitoista
kilometriä. Molemmin puolin käytävää olivat autojen
tekij öitten pukeutumis- ja peseytymistilat.

Kaukon mielestä suuri käytävä oli koko tehtaan pa
ras nähtävyys, jota tosin ei kävij öille näytetty - tu
skinpa edes Kekkoselle, joka kuului käyneen Volvolla
jokunen vuosi takaperin.
Mehiläisparven lailla portaiden eteen puuroutune
eseen ihmisryppääseen syntyi liikettä samalla sekun
nin tuhannesosalla kun pilli alkoi ääntää. Hyökyaal
tona ryntäsi elävä massa portaita ylöspäin toisiaan
tungoksessa tönien ja vähintäin kymmenellä eri kie
lellä kiroillen - sillä autojen tekij ät olivat erittäin kan
sainvälistä porukkaa.
Voidaan jopa sanoa, että tässä päivittäin toistuvas
sa tungoksessa toteutui eräs historiallinen Suuri Unel
ma. Sillä nyt jos koskaan olivat "kaikkien maiden pro
letaari t liittyneet yhteen". Volvon proletaarit eivät kyl
läkään ajatelleet Karl Marxia eikä hänen julistustaan
siinä portaita ylös rynnätessään. Päästyään teräskäy
tävälle, tehdassalin yläpuolelle he alkoivat raj un spur
tin noin parinkymmenen metrin päässä oleville kello
korteille. Taas syntyi pientä ruuhkaa muutamiksi se
kunneiksi.
Uskomattomalla nopeudella ja näppäryydellä joka
inen tempaisi korttinsa ja käytti sitä kellossa ja tökkä
si lappunsa sille kuuluvaan lokeroon ja taas taipaleel
le kohti suurta käytävää. Ei sinne ollutkaan matkaa
kuin kymmenkunta metriä. Suurella käytävällä
vauhti tasaantui; suurin osa tyytyi rivakkaan kävelyyn
vain kaikkein nuorimmat juoksivat pukuhuoneeseen
asti.
Pukuhuoneeseen äskeinen paniikinomainen kiire
ei ulo ttunut - se jäi ikäänkuin oven ulkopuolelle
odottamaan iltatuurilaisten poispääsyä noin kuuden
tunnin päästä.
Kaukon pukuhuoneessa - kuten muissakin Volvon
ja melkein kaikissa Ruotsin tehtaitten pukuhuoneissa
kuusi- ja seitsemänk'}'ffi menluvuilla - oli suomen kie
li pääkielenä. Suomalaisia oli noin puolet porukasta.
Lopuista oli ruotsalaisia eniten, sitten tuli edustajia
jokseenkin kaikista Euroopan maista. Sitä paitsi vä-
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keä oli myös Euroopan ulkopuolelta, Aasiasta, Afri
kasta ja Etelä-Amerikasta.
Jokaisen pukuhuoneen yhteyteen kuului paitsi pe
sutilat myös sauna, jossa suomalaiset käväisivät työ
päivän päätteeksi vielä hikoilemassa vähän ylimääräis
tä, ikäänkuin he eivät olisi hikoilleet tarpeeksi Volvo
jen kimpussa huhkiessaan. Helteisinä kesäpäivinä
tarkeni kyllä tehdashallisssa, ei siellä tietenkään läm
pömittareita ollut mutta lämpöä oli sen verran, että
joka äijälla ja likalla valui hiki jatkuvasti.
Ei Volvon saunalla ollut tosin paljoakaan yhteistä
sen kotisaunan kanssa, joka sijaitsi jossakin Pohjois
Suomen maaseudulla ja j ossa suomalaiset olivat lap
suus- ja nuoruusvuosinaan kylpeneet lukemattomia
kertoja. Volvon sauna oli ikkunaton koppero, siellä oli
tosin asialliset lauteet, mutta kiuas oli outo; pieni sei
nään kiinni ruuvattu peltitottero, j ossa oli hatullisen
verran pikkukiviä. Monelle suomalaiselle tämä oli en
simmäinen kokemus sähkökiukaasta. Löylyissä ei ol
lut kehumista, se oli polttavan kuivaa.
Riisuessaan vaatteitaan Kauko pani merkille pesu
huoneessa olevat oudot miehet; neljä pienikokoista,
mustaviiksistä, ehkä nelissäkymmenissä olevaa etelän
miestä, jotka näyttivät olevan pyykkitouhuissa.
"Mitähän pirun tattariporukkaa nuokin ovat", hän
sanoi vieressään riisuvalle Nurmen Jaskalle, j oka oli
sikäli harvinainen Volvon suomalainen, että hänellä
oli jo viides vuosi menossa Volvolla, suomalaiset kun
yleensä vaihtoivat "savottaa" vähintään kerran vuo
dessa.
"Jaa nuo", sanoi ]aska ja vilkaisi pyykkäreitä. "Ne
on arabeja jostain Pohjois-Afrikasta, Algeriasta tai
Marokosta".
"En minä oo nuita ennen nähnyt'', totesi Kauko.
"Ei ne oo meijän tuurissa, ne on aamutuurissa" va
listi Jaska , joka tiesi kaikki asiat tällä työmaalla.
"Miksei ne pyykkää parakilla, onhan siellä pyykkiti
lat?" ihmetteli Kauko. ]aska puisti päätään:
"Ehei, ei nänä pojat parakilla asu, ei ne ala mak-
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saan niin kovia vuokria. Ne assuu jossain purkutuo
mion saaneessa murjussa, j ohon niitä sulloutuu
10-15 äijää niinku mustilaisia ja ne maksaa vuokraa
jonkun kruunun mieheen."
Kauko alkoi käsittää:
''] aa ne säästää."
'']oopa joo", sanoi ]aska. "Kyllä ne yhen tannin
kuussa panee kiven alle."
"Jäiskö nuilla nuin paljon yli", epäili Kaukon toisel
la puolella riisuskeleva Mälkiän Aatu, saman pitäjän
poikia Kaukon kanssa.
Aatulle tuhannen kruunun säästäminen kuukau
dessa Volvon kolmensadan kruunun nettoviikkopal
kasta oli täysin käsittämätön juttu. Sillä Aatu kuului
siihen suureen suomalaisryhmään, j olle ei tuottanut
pienintäkään vaikeutta ryyp ätä viikonvaihteessa tors
taisin saatu viikkotili.
"]ää, jää ", vakuutteli J aska ja nousi seisomaan sau
naan mennäkseen. "Ei ne raski syyväkkään tehtaan
ruokalassa puhumattakaan, että ne raskis käyvä siel
lä kahvilla."
Saunaan tullessaan Kauko totesi, että arabit olivat
käyttäneet saunaa kuivaushuoneena. Kiukaan ympä
rillä olevaan suojakaiteeseen oli ripustettu alushousu
ja ja paitoja. Pari, kolme työntyi saunaan suomalais
ten perässä, he kokosivat puolikuivat paitansa ja hou
sunsa ja pujahtivat ulos saunasta. Ilmeisesti he katsoi
vat, että sauna oli suomalaisten aluetta, jossa nämä
vaaleat isat ja kovaääniset miehet käsittämättömällä
tavalla rääkkäsivät itseään. Kaiteeseen jäi kuitenkin
kahdet valkeat, lyhytlahkeiset alushousut ja kaksi hi
hatonta aluspaitaa.
"Mikä perkeleen kuivaushuone tämä on", ärisi suu
rikokoinen Niemen Antero.
"Noo", sanoi ]aska sovittelevasti, "ei tämä sauna sii
tä pal1ene jos ei paranekaan jos nyt pajat vähän kui
vattelevat paitaansakin täällä."
Antero heitteli vettä kiville niin, että suurin osa vedestä osui kaiteessa roikkuviin vaatteisiin.

"Miten se sihti onkin nuin huono vaikkei edes vii
naa vielä ole ehtinyt ottaan", naureskeli Antero.
"]oo se on Juhannusaatto sitten huomenna" tuumi
Kaukon vieressä istuva Aatu.
"]oo'', sanoi Kauko, "tässä se sitten on se meijän ju
hannussauna."
Sanan juhannussauna kuullessaan lauteilla istuva,
kiroileva j a ähkivä porukka vaikeni.
Juhannussauna ei ollut mikä tahansa sana täällä
Etelä-Ruotsissa, Volvon työmaasaunassa kuultuna.
Sillä se sana sisälsi erittäin paljon - juuri täällä - vie
raalla maalla. Siihen sanaan sisältyi itse asiassa kaikki
mitä kotimaalla oli tarjottavana myönteistä; lämmin,
valoisa kesäyö, alkukesän vehreys, siniristilippu, peili
tyyni järvi ja järven rannalla oleva kuumaksi lämmi
tetty sauna - oikea sauna.
Kauko hymähti. Merkillistä, että minäkin ajattelen
rantasaunaa ikään kuin kotisauna olisi j ärven rannal
la. Ei, kotisauna sijaitsi Pudasjärven syrjäkylän laidal
la, jonne isäukko oli rakentanut rintamamiestilan.
Sauna oli navettarakennuksen yhteydessä, ei siellä to
sin navetta haissut, mutta sen saunan kupeella ei lai·
nehtinut mitään järveä - ei - saunan seinän takana
oli sontatunkio - paskatunkio. Vaan kyllä se sauna ai
na tämän voitti.
Miesten mietteet katkaisi ovesta sisään pujahtanut
arabi. Hän kokosi uudelleen kastuneet kuteensa ja vil
kaisemattakaan lauteille päin pujahti ulos. Suomalai
sia hävetti.
"Pajat perkele, pitikö sen ryysyt nyt kastella'', sanoi
]aska Anteroon päin.
"Ehän mää tahallaan, piruako jättää juuri kivien
viereen", puolusteli Antero.
Yöllä parakilla nukkuessaan näki Kauko unta Poh
jois-Afrikan miehistä. Itseasiassa hän jotenkin ka
dehti heitä.
Mutta merkillisintä oli, että hän ei sitä itse tiennyt
- ei ainakaan vielä.

1 13

Kapitalistia auttamassa
Aame Mäki

1 14

Eino an jo Suomessakin kuullut, että rautakoura ei
periksi anna; ja niin Eino tarttuu niihin sankoihin
mistä pidetään kiinni kun pistehitsataan Saabin ovia.
Ne sarvet an kuin vältin sarvet mutta pikkusen erilai
set, ne pyörivät j aka suuntaan niin, että niillä voi mo
nesta asennosta lyödä pisteitä eli sellaisia pieniä hit
sep.
Einon työ on kovasti yksitoikkoista ja kuluttavaa,
kun siihen ensin tottuu . . . Hän lyö vain muutaman
pisteen oveen. Sitten se menee toiselle ja sillä lailla
eteenpäin, kunnes avi an hiottu ja muuten hieno niin,
että kontrolli voi tarkastaa anka se varmasti sopiva
Saabin oveksi maailman turuille.
Hiki valuu pitkin Einon niskaa ja kastelee paidan ja
kaikki muutkin paikat. On kuuma ja tukala olo mut
ta pitää kestää. Kohta an kahvitunti ja pääsee vähän
huilaamaan, kyllä tässä vielä kestää kun muutkin, ei
sitä niin vaan periksi anneta, Eino tuumii ja lisää
vauhtia hitsaukseen. Kipinät lentävät kuin jostain
suihkumoottorista mutta ei se mitään. Antaa lentää
vaan, tuumii Eino, antaa lentää vaan. Hän koettaa
ohjailla hitsiä niin että kipinät eivät tule suoraan päin
naamaa.
Vihdoin pilli huutaa, päästään kahville. Porukat
juoksevat automaatille. Se jaka jää viimeiseksi saa kyllä vaffota. ] ana an pitkä ja voi käydä niin, että tauko
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loppuu ennen kuin saa kahvia tai muita virvokkeita.
M utta Eino tuumii, että juotavaa on kyllä saatava, mi
kään muu ei auta, suu on niin kuiva.
Heikki tulee siihen j a kysyy, mitenkäs se kapitalistin
auttaminen on käynyt.
Kyllähän se siinä, sanoo Eino, onhan sen pakko
luistaa. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin et
tä luistaa. Ei edes rahaa kotimatkaan eikä sielläkään
mitään töitä, että nyt jos koskaan kapitalistia on au
tettava ja siinä jos saisi j otenkin leipänsä . . .
Sellaistahan se, Heikki vastaa ja alkaa jutella, että
työnjohto kävi sanomassa että urakoita on saatava
nousemaan. Ei kuulemma tällaisella vauhdilla Saabi
kauan pysy pystyssä, että kyllä työtahdin on kiristyttä
vä, mikään ei auta.
Heikki kertoo sanoneensa sille, että mitenkä sitä
tästä voi kiristää kun kaikki painavat niin paljon kuin
j aksavat ja kerkiävät. Tämä buse, jaka on meidän
työnj ohtaja, sanoi vain että ruokatunnilla on kokous
missä asia päätetään j a tämä kokous on tuolla ruoka
iluhuoneessa. Sitten nähdään mitä ne meidän
päänmenoksi esittelee. Entuudestaan tiedän sanoa,
että mitään hauskaa ei tule olemaan.
Samalla pilli huutaa ja kaikki lähtevät töihin eli ka
pitalistia auttamaan, niin kuin Heikki ruukaa sanoa.
Kun pilli huutaa, niin Heikin mielestä kapitalisti huu
taa apua. Voihan se niinkin alla, Eino tuumii.
Ei hän oikein ymmärrä, mitä Heikki niillä kapitalis
tin auttamisilla tarkoittaa. Kyllähän rikkaat tässä
maailmassa köyhiä sortavat, eihän meidän muuten
tarvitsisi täällä Ruotsissa siirtolaisina ollakaan. Mutta
kun Suomen porvarit eivät järjestä töitä, vievät vaan
kaikki rahat ulkomaille, niinhän se isä aina kotona sa
noi ja kirosi että kun saisi vielä kerran näyttää noille
riistäjille . . .
Eino lähtee katselemaan omalle työpaikalleen, mi
tä siellä pitäisi tehdä. Hän venyttelee itseänsä, että
saa pitkän ja tukevan vartensa toimimaan kuin koneen osan kuuluukin. Pitää alla notkea j a jäntevä ja

pystyä staattisesti tekemään tunnista toiseen, ja sellai
nen jatkuva rasittaminen vaatii kovaa kuntoa henki
sesti ja ruumiillisesti. M utta kun on nuori ja vahva
niin kuin Eino, jaksaa tämän paineen vielä pitkään,
vaikkakin on joskus käynyt ärtyisäksi, ei itse sitä huo
maa että se joh tuu näistä töistä.
Yksinkertainen työ ja sellainen urakka, jaka vaatii
kaiken voiman päivän mittaan, lisää stressiä ja sellai
nen kiire, että mihinkään et voi lähteä siltä koneelta
ennen kuin alet tehnyt urakkasi valmiiksi. ] a kun
urakka on laskettu niin kovaksi, että siitä et kerkiä
mihinkään vaikka kuinka teet, sellainen pakkotahti li
sää ihmisen hermostuneisuutta ja kava meteli menee
luitten kautta aivoon ja samalla lua sellaisia stressiti
loja, jotka voivat alla arvaamattomia.
Ja nyt kun tällaisen paineen alla suurin osa siirto
laisista tekee työtä, työmoraali on kyllä korkealla sillä
lailla, että jos toinen tekee niin kyllä minäkin ja niin
urakat nousevat jatkuvasti. ] oku lisää vähän ja toinen
taas niin kohta ollaan sillä rajalla, missä ihminen
muuttuu orjaksi ja tässä hyvinvointivaltiossa aika
pommiksi . . .
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Sol backen i n Andersson
ja Skottvångsg ruva
Tyyne Seppä

Hänen talonsa sijaitsi korkealla mäellä , j oka ansaitus
ti oli saanut nimen Solbacken, suomeksi siis Au1in
komäki.
Mutta ei Andersson ehtinyt paljon aurinkoa katse
lemaan, 80 ikävuodestaan huolimatta hän oli aina
työntouhussa, aina menossa. Vartalo oli painunut ku
maraan, oli aivan kuin juoksija lähtökuopissaan odot
taa lähtölaukausta. Mutta hän ei odottanut, hän me
m.
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Päivät pitkät hän vielä rakenteli kauniita omakoti
taloja. Kiipeili itsekin miestensä mukana rakennuste
lineillä. Hän osti vanhoja taloja, purki ne ja käytti
käyttökelpoiset osat uuden talon rakentamiseen. Lo
put poltti talonsa lämmityskattilassa.
Ihmettelin moista tarmoa. Kysyinkin, että eikö tuol
la iällä jo olisi aika ottaa rennosti ja viettää eläkepäi
viä, lekotella ja hyvällä omallatunnolla laiskotella.
Andersson naurahti iloisesti ja selitti: - Olin työssä
Skottvängsgruvassa siihen asti kun se suljettiin. Se oli
raskasta, kylmää ja kosteata työtä. Sain siellä niin pa
han reumatismin, että j ollen j oka päivä ole liikkeellä,
niin kohta en pääsisi ylös sängystä.
Sitten hän vaikeni ja katseli jonnekin }(Cluas yli pel
tojen. Näkikö hän nuo kaksi pientä järveä, jotka kimalsivat hyvinhoidettujen maalaistalojen lomitse?

Punaisiksi maalatut talat, vihreät pellot ja kauempa
na siintävä metsä kuin taivaanlakeen piirrettynä. Tus
kinpa hän niinkään ajatteli luonnon kauneutta juuri
tuolla hetkellä. Se oli hänelle jo niin tuttua. Hän kään
tyi mennäkseen, mutta lausui vielä ääni hiukan vä
rähtäen, kuin äskeisen puheensa jatkoksi:
- Nyt on asiat hiukan pahemmin. Lonkat ovat niin
kuluneet, että ne täytyy leikata. Surkealta näytti rönt
genkuvissa kun lääkäri näytti niitä minulle. Sen sa
nottuaan hän irvisti hiukan ja meni nopein askelin
au totallille ja alkoi korjailla jotain työkalua.
Hänen emäntänsä oli samanikäinen, yhtä iloluon
toinen, yhtä puuhakas. Isäntä toi usein rakennusmie
hiään hänen kestitettäväkseen ja vähäiset vapaa-ai
kansa hän käytti käsitöiden valmistukseen. Hän kutoi
niin kauniita räsymattoja, etten muista muualla
nähneeni. Hän osasi sommitella niin kauniita väriyh
distelmiä, että j okainen matta oli kuin taideteos.
Mikä lienee ollut noiden kahden vanhuksen salai
suus? Kuinka he vielä korkeasta iästään, sairaudesta
ja vanhuudenvaivoista huolimatta j aksoivat alla niin
iloisia ja elämänmyöteisiä? He kertoivat kumpainen
kin niistä ajoista, kun mies kävi kaivoksella työssä ja
he itse asuivat vuokralla j a huvittelivat joskus ajele
malla moottoripyörällä.
Mielenkiintoni tuohon kaivokseen heräsi kun sa
malla kuulin, että se oli nyt laitettu turistinähtävyy
deksi. En ollut koskaan aikaisemmin nähnyt min
käänlaista kaivosta, paitsi joskus televisiossa oli hiu
kan näytetty millaista on suurissa nykyaikaisissa kai
voksissa.
Kului muutama vuosi ja päätin eräänä sunnuntai
päivänä käydä katsomassa tuota Skottvängsgruvaa.
Björnlundasta Mariefrediin menevä tie oli silloin vielä
soratietä, nykyisin se on asfaltoitu. Matkaa kaivoksel
le Björnlundasta tulee noin kaksikymmentä kilomet
riä. Kun yli puolet matkasta on kulunut, tullaan pie
neen Laxän kylään. Siinä tien vasemmalla puolella on
pieni työpaja, jossa tehdåän metallitöitä vientiäkin
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varten. Hetimiten sen j älkeen on pieni yksityiskauppa
ja samalla puolen tietä onkin sitten kohtapuoleen
tienhaara ja siinä tienviitta jossa lukee suurin kirjai
min: Skottvångsgruva. Kuin sanojen vahvistukseksi
on siihen maalattu vielä merkki joka kertoo, että tääl
lä on nähtävyys , siis se sellainen "penninmerkki".
Käännyn siis tässä vasemmalle. Tie on erittäin ka
pea ja kovin huonokuntoinen. Istun, kuten sanotaan,
"silmät tapilla" ja puristan auton rattia niin, että rys
tyset vaalenee.
Kunpa ei vain tulisi kukaan vastaan! Ihan tässä hi
keentyy. Mihin tästä väistät jos j oku tulee? Metsää
molemmin puolin ja suuria kiviäkin ihan tienvieres
sä. Muutama pienenpuoleinen maalaistalo.
Tie on niin mäkinen ja mutkainen, että pimeän ai
kana ei tulisi kysymykseenkään ajaa sinne mihin va
lot näyttävät, silloin on auttamattomasti metsässä. Jä
niksen kannalta se on hyvä. Se aina porhaltaa auton
valoissa, menee sinne missä näkee loikata ettei lyö
päätä puuhun.
Yht'äkkiä on tienvieressä joukko pitkiä, ikävännä
köisiä rakennuksia. Tomejakin on, oliskohan nuo kai
vostomeja? Pysäytän au ton ja vääntäydyn ulos. Tulen
kuitenkin kiireenvilkkaa takaisin autoon. Kuuluu ai
kamoinen kanojen kaakatus ja löyhkä on sanoin ku
vaamaton. Ei tässä vielä ollut kaivosta. Täällä on ka
noja, joiden munista sitten haudotaan poikasia, joista
tulee muutaman viikon kuluttua broilereita. Hauto
mo on vähän kauenpana tiestä. Mutta minä jatkan
matkaani.
Puolisen kilometriä ja sitten olenkin jo perillä.
Aluksi kaikki näyttää kuin miltä tahansa ulkomuseol
ta. Parkkipaikalla on vain yksi auto. Ei ole vielä kesä
lomien aika ja sitäpaitsi on vielä varhainen aamu.
Ihmiset eivät sunnuntaisin ole niinkään aamuvirkku
J3.

120

Lähestyn synkännäköisiä rakennuksia ja ensim
mäisenä näen suuren, mustan tykin. Maassa muutamia tykinpiippuja. Kaksi henkilöä kuljeskelee myös-

kin katselemassa paikkoja ja he menevät sitten ravin
tolarakennukseen. Vähän matkan päässä on korkea,
puinen rakennus. Arvaan, että siinä se nyt on se kai
vostomi, josta Anderssonkin oli mainunnut, että juuri
siinä oli ollut hänen työpaikkansa.
Hiivin varovasti sisään ja huomaan seisovani lau
doista tehdyllä tasanteella. Vieressä on suuri käsikäyt
töinen pumppu. Sillä sitä sitten on aikoinaan miehet
yrittäneet pitää kuilunpohj an jotenkuten vedettömä
nä. Menen lähemmäksi ja kurkistan alas. Siellä on
vettä, paljon vettä.
Hontelot puutikkaat johtavat alas. Onko tosiaan
noita pitkin miehet kulkeneet ylös ja alas? Katossa,
vaijereitten varassa, on suuri metallinen saavi. Ym
märrän, että tuolla laitteella sitä malmikiveä sitten on
vivuttu ylös. Jos tämä reuna millä nyt seison pettäisi,
olisin auttamattomasti kuoleman oma. Ruumiini
nousisi vähitellen kellumaan tuonne veden pinnalle,
j osta sen sitten j oku turisti ehkä löytäisi. Kammottava
mielikuva saa minut nopeasti vetäytymään ulos j a
huokaisen h elpotuksesta. En ehdi edes lukea mitä sei
nällä taulussa sanotaan. Siinä kaiketi kerrotaan hiu
kan kaivoksen historiaa.
Kävelen mietteissäni pienelle mäen nyppylälle ja
siinä onkin aita vastassa. Olen tullut toiselle kaivosku
ilulle. Se on kymmeniä metrejä syvä sekin. Aita onkin
välttämätön etteivät metsän eläimet ja kukaties luon
nossa kuljeskelevat ihmiset putoa kuolemaan syvään
vesikirnuun.
Malmikivi tältä kaivokselta on kuljetettu Akers
styckebrukiin. Se on asutustaaj ama tästä joitakin kilo
metrejä eteenpäin. Sinne pääsee parempaakin tietä
jos haluaa mennä katsomaan. Mutta masuunia ei
siellä enää ale. Siellä on lopetettu samoin kuin tämä
kaivoskin. Siellä sitä tehtiin noita tykkejä ja muutakin
alan tarvikkeita. En lähde kuitenkaan nyt katsomaan
mitä siellä mahdollisesti vielä olisi j äljellä, ehkä joku
toinen kerta.
Menen sitävastoin ravintolarakennukseen ja istun
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sitten ikkunapöydän ääreen ja valitsen mieleistäni
ruokaa ruokalistalta. Valinnan varaa ei ole paljon,
paikkahan on pieni. Ruokaa ei ole ju urikaan valmiiksi
laitettuna, jollei ole etukäteen tilannut ja ilmoittanut
tulostaan. Täällä metsän keskellä ei ole paikkakunta
laisia ruokavieraita, vaan ne jotka tulevat, tulevat
kauempaa.
Nuori tyttö ta1joilee minulle pöytään ja kuulen hä
nen ohimennen ihmettelevän toiselle tarj oilijalle, että
olen tullut yksin, ilman seuraa. Syödessäni mietin et
tä kuinkahan monta kaivosta tässä maassa on jo tä
hän päivään mennessä lopetettu. Onkohan niistäkin
tullut turistinähtävyyksiä? Skottvängsgruva viehättää
primitiivisyydessään. Se on kuin kauhufilmi, jota kat
soo j uuri sen pelottavuuden vuoksi. Ainakin minuun
se teki suorastaan selkäpiitä karmivan vaikutuksen.
Siellä aikoinaan työskennelleitten miesten, ei vain ter
veys, vaan koko elämä on ollut vaakalaudalla.
Montakohan täällä työskennelleistä miehistä on
vielä elossa? Ennen kuin poistun kaivosalueelta otan
muutaman valokuvan muistoksi.
Puhelinluettelossa on sivukaupalla Anderssoneja,
mutta ei löydy enää Anderssonia Solbackenissa. Työ
hänen osaltaan on tehty niin hyvin kaivoksessa kuin
rakennuksillakin. Hänen osalleen on tullut lepovuoro.
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LUKU 6

28.
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Liuku h i h na l la
Anita Kärkkäinen

Toveri hihnan alkupäässä
tuli hulluksi,
huitoi ja huusi
Päästäkää, hyvät ihmiset,
päästäkää
minut vapauteen tästä vankilasta.
Ne veivät jo hänet.
Hihnalla tuli ruuhka,
pomo käveli hermostuneena.
]ostain haettiin mies
täyttämään poistuneen paikka.
Hihnan pitää pyöriä,
tuotannon jatkua
ihmisyyden hinnallakin.
Eihän tämä mikään vankila,
tuossa on lukitsematon ovi
siitä pääsee aina.
Yleinen äänten sorina lyhyellä tauolla.
Mihin siitä ovesta päästään?
Ei ainakaan vapauteen.
Siitä vain kuljetaan
sisään ja ulos,
muualle siitä ei pääse.
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Ku parivalssaamon
tru kki kuski
Eila Tuohimaa
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Pirkko-Liisa Pohjola tuli Ruotsiin 1 . elokuuta 1953
Pohjanmaan Kauhaj oelta. Tulomatka kesti seitsemän
tuntia merellä Vaasasta Uumajaan. Matka tehtiin
vanhalla kalastaj aveneellä, j ossa ei ollut kahvilaa eikä
hyttejä, yksi vessa oli alhaalla. M atkaseurana oli
20-25 nuorta tyttöä sekä muutama humalainen työ
mies. Uumaj asta matka jatkui junalla Linköpingiin.
Ensimmäinen työpaikka oli takkitehtaalla Kisassa,
jossa viihtyi kaksi kuukautta. Sen j älkeen hän työs
kenteli Lj ungsbron suklaatehtaalla kaksi ja puoli
vuotta. Sitten oli aika muuttaa Finspängiin, jossa
Pirkko asuu vieläkin.
Ensivaikutelma työpaikoilta oli myönteinen, kel
lään siirtolaisella ei ollut vaatimuksia. Oltiin kaikkeen
tyytyvä isiä, niin työtovereihin kuin olosuhteisiinkin.
Palkka oli pieni, noin kaksi kruunua tunnilta, syynä
pieneen palkkaan oli ammattitaidon puuttuminen.
Melkein heti sai kumminkin aloittaa urakkapalkalla.
Esimies ei ollut tasapuolinen työssä eikä sen jaossa,
suhtautuminen siirtolaisiin oli milloin mitenkin. Tul
kin välityksellä yritettiin selvittää asioita, jos sattui
tulkin saamaan. T)rökaverit suhtautuivat epäluuloi
sesti alussa. Siirtolaisia ei mielellään otettu urakoihin
mukaan, myöhemmin kylläkin.

Finspångiin muutettuaan Pirkko sai ensimmäisen
lapsensa, pojan 1956. 'fyttö syntyi 1959. Pojan synty
män j älkeen pidettyyn hääpäivään liittyy ikäviä muis
toja kielitaidon puuttumisen vuoksi.
Pirkko oli ruotsinkielen taitoisen ystävänsä välityk
sellä
tilannut kampaaj alle ajan kymmeneksi.
Kampaajalle oli myös mainittu kampauksen laadus
ta. Pirkko meni hyvissä ajoin kampaaj alle ja istuutui
odottamaan. Istuttuaan puoli tuntia hän näyttti
kampaajalle kelloa j a sanoi "klockan tio". Kampaaja
vastasi: "Snälla du, vänta lite". Pirkko odotti vähän ai
kaa, osoitti taas kelloaan ja sai vastaukseksi saman
"snälla du, vänta bara". Kieltä taitamattomana Pirk
ko ei osannut selvittää kiireensä syytä, vihkimisaika
läheni. Kello lähenteli kahtatoista ja vastauksena vain
"vänta lite". Useaan otteeseen Pirkko huomautti
"klockan tio" saaden vastaukseksi aina saman "vänta
bara lite". Vihdoin tuli hänenkin vuoronsa ja kamp
aus oli valmis viisi minuuttia yli yhden.
Raskaasti kiroillen Pirkko kiirehti j uosten vastamä
keen yli kilometrin päähän kotiansa. Siellä odotti kol
men kuukauden ikäinen poika kuivattamista ja syöt
töä ennen kello kahta tapahtuvaa häätilaisuutta. Pa
pin edessä seisoessaan Pirkon ainoana ajatuksena oli,
että tämän jälkeen tämä tyttö opettelee ruotsia.
Alussa oli muutenkin suuria kielivaikeuksia ja
usein väärinkäsityksiä joka paikassa, eniten työpai
kalla. Pirkko ei osannut sanaakaan ruotsia tänne tul
lessaan. Työnantajan maksamaa kielenopetusta Pirk
ko ei ole saanut. Sen sij aan hän on opetellut kielen
maksullisilla kursseilla vapaa-ajallaan. 'fyönantaja oli
tietenkin tyytyvä inen tähän kun ei ollut menoja.
Oltuaan muutaman vuoden kotona lasten ollessa
pieniä, Pirkko aloitti jälleen työelämässä Finspångin
Metallverkenin tehtailla, jossa hän siivosi konttoreita
iltaisin. Tätä työtä hän jatkoi kahdeksan vuotta.
Sitten hän pääsi kupari- ja uushopeavalssaamoon
trukkikuskiksi, jossa on ollut kuusitoista vuotta. Tru kit olivat suuria dieselkäyttöisiä rumiluksia, ilman
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jousitusta istuimissa j a kovakumirenkain. Tehdashal
li oli vanhanaikainen ja ahdas, lattiat epätasaiset. Ai
van viime vuosina Pirkko on ajanut akkukäyttöisiä
trukkeja, jotka olivat vähän mukavampia. Jousitetut
istuimet ja kaikki. Trukeissa ei ollut minkäänlaista
hyttiä, siitä huolimatta jouduttiin ajamaan ulkoa ma
teriaalia sisälle talvisinkin.
Työpaikan ahtaudessa Pirkolle sattui vakava ta
paus trukkia ajaessaan. Tehdashallin toisessa päässä
on romuprässi, j aka puristaa kupariromusta pieniä
paketteja. Puristavat osat olivat lattiatason alapuolel
la yli puolitoista metriä syyvässä kuopassa. Noin viisi
metiiä tästä kuopasta oli kuusi-seitsemänkymmentä
lukujen taitteessa vielä toiminnassa ns. Trapper-uuni,
j ossa isoja kuparilevyjä kuumennettiin ennen työstöä.
Romuprässin ympärille oli laitettu suojaksi noin met
rin toista korkeudella kiertävä ratatanko.
1. lokakuuta 1 970 Pirkko oli ajamasa tyhjiä romu
laatikoita Trapper-uunin ja romuprässin välistä ja
hän oli katsonut ettei ketään ollut lähettyvillä. Romu
laatikoita oli kolme päällekkäin, j okainen noin metrin
korkuinen rautalaatikko. Yleinen käytäntö oli, että
tyhjiä laatikoita laitettiin ajon aikana päällekkäin niin
monta kuin kat toa hipomatta sopi.
Lattian epätasaisuuden vuoksi trukki keikahti ja
ylimmäinen laatikko putosi juuri kun Pirkko oli ohit
tanut prässin. Romuprässin hoitaja olikin kulkenut
laatikoiden perässä ja putoava laatikko töytäisi hänet
kuoppaan.
Ukko oli varreltaan vähäinen eikä hänellä ollut suu
ria mahdollisuuksia päästä äkkiä kuopasta pois omin
voimin. Sitäpaitsi hän oli kauhusta jähmettynyt ja Pir
kon kertoman mukaan vain seistä toljotti paikallaan.
Ei ole Pirkkokaan pituudella pilattu, tuommoinen
vähän yli puolentoista metrin naisihminen. Mutta
voimaa ja ketteryyttä oli vielä tuohon aikaan. Hän
loikkasi trukilta alas ja kiskaisi ukon ylös kuopasta sa
malla hetkellä kun puristimet löivät leukansa yhteen.
Samana päivänä kuopan suoj a käännettiin toisin

päin ja myöhemmin asennettiin kuopan reunalle yli
määräinen hätäjarru. Myös laatikoiden kuljetuksessa
kiellettiin ottamasta kahta enempää päällekkäin.
Tästä uro työstä ja hengen pelastuksesta Pirkko Pohjo
la sai teh taalta kristallivaasin, kukkia, Garnegie-sää
tiön lahjoittaman kultakellon sekä t uhat kruunua.
Pirkko on nyk-yään sairaskirjoilla jo toista vuotta.
Trukin ajo on vaatinut veronsa. Selässä, hartioissa ja
niskassa on jatkuva särky. Mitään ei voi tehdä, syynä
ovat huonoista työasennoista tulleet kulumaviat.
Pirkko kertoo työaikanaan saaneensa työkavereista
monta tosi ystävää, sekä ruotsalaisista että suomalai
sista. Pirkko sanoo viihtyvänsä Finspängissa. Hän sa
noo mieluiten muistavansa hauskat tapahtumat. Ikä
vätkään eivät unohdu, mutta ei niitä tarvitse jatku
vasti muistella.
Pirkko on ollut työpaikallaan oikea j u tt ujen aiheut
taja. Ystävällinen, karhea ja sanavalmis luonne on
luonut monta hauskaa muistoa, j oita me työkaverit
saamme muistella.
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Päivät kotona ja
i l lat nau ha l l a
Airi Niemi
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Ahersin Suomessa opintovelan ja raskaan kolmivuo
rotyön kanssa kun tapasin elämäni miehen. Se toi tul
lessaan lisää h uolia, asuntopulan.
Asuin tuolloin sairaalan soluasuntolassa, j ossa ei
ollut tilaa kuin sängylle ja pöydälle. Asunnot olivat
sellaisia "vanhanpiian" kämppiä ja kaksilahkeisten
vierailut olivat talan säännöissä kiellettyjä. Muuta rat
kaisua ei löydetty kuin pikalähtö Ruotsiin. Rakastu
neita kun oltiin, ja ainainen sukkasillaan hiippailu
kävi kummankin hermonystyröille.
Sukulaissuhteilla meille järjestettiin asunto täältä
naapurimaasta. Huonekalut oli hankittu ystävien vin
tiltä. Meidän tarvitsi vain purkaa tavaramme auton
peräkontista ja asettua taloksi.
Mieheni aloitti työt välittömästi rakennuksella, se
kin oli puhuttu valmiiksi. Minä aloitin kielenopiske
lun. Opiskelut jäivät lyhyeen kun pääsin töihin kasvi
huoneelle. Siellä oli kaikki suomalaisia omistajaa
myöten. Opin hortonomin taitoja kun kuorin tulp
paanin sipuleita ja tökin niitä kauniiseen riviin. En
nen kuin sipulit kasvattivat värikkäitä kukkia, olin jo
töissä lampputehtaan nauhalla.
Minusta tuli metallityöläinen.
En puhunut enkä pukahtanut, en liioin ymmärtä-

nyt, mutta näin sitäkin enemmän. Olin nopea ja tun
nollinen lamppujen kokoonpanija. Osasin kiinnittää
johtoja, näppärästi ruuvasin pieniä ristikantaruuveja.
Lamput sen kuin loistivat, katselin aina lamppuja:
onkohan tuo minun tekemäni, kyllä Suomi-tyttö osaa.
Pikkuhiljaa alkoi mahakin pyöristyä, jäin äitiyslo
malle. Sillä aikaa tämä pieni sivutehdas yhdistettiin
päätehtaan katon alle. Kun palasin lomilta, minulle ei
ollut paikkaa enää lamppunauhalla, vaan minusta
tehtiin maalarin apulainen. Ripustelin muotoiltuja
peltejä katossa kulkeville kiskoille roikkumaan, sitten
1iensin nauhan toiseen päähän latomaan valkoisia
lamppuja pallien päälle pinoon. Välillä hioin santa
paperilla valuneita maalinoroja sileiksi. Olin tuntipal
kalla ja silti hikosin. Päänsärh.y alkoi vaivata yhä
enemmän ja jouduin j äämään sairaslomalle. Yritin
taas, mutta maalaamon hajut saivat päänsäryn alka
maan pelkästä ajatuksesta. Tein ratkaisuni ja jäin ko
tiäidiksi.
Niin sitten elimme yhden palkalla. Työntelin lasta
rattaissa pitkin kaupungin katuja, istuin hiekkalaati
kon reunalla ja leivoin hiekkakakkuja. Kävin aamu
päivisin opiskelemassa ruotsia, kun kursseilla oli jär
jestetty ilmainen lastenhoito. Aloin tuntea oloni tur
haksi, tulin kärttyiseksi, en ollut tyytyvä inen edes
omaan itseeni. Sain ajatuksen iltatyön hankkimisesta.
Säästäisimme lastenhoitokulut, kun toinen olisi aina
kotona. Sain kuin sainkin iltatyötä, mutta en aivan
sellaista mistä haaveilin.
Niin sitten alkoi kotiäiti-iltatyöläisen rooli elämäs
säni.Minusta tuli automaattijarrujen kokooja. Teim
me kuusi tuntia illassa töitä ja pian huomasin miten
pitkä viete1i ihmisellä täytyi olla, että sen sai sinku
maan joka suuntaan.
Ajoimme viiteen mieheen samaa urakkaa. Opin
käyttämään vasaraa, meisseleitä ja muita työkaluja.
Urakat ajettiin kovalla vauhdilla ja vähässä ajassa,
näin meille jäi aikaa villapaitojen neulomiseen. En
tiedä, kuka oli aloittanut tälläisen rehkimistyylin. Mi-
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nusta ei ollut illalla paljon mitään jäljellä, kun läksin
saunanlauteilta puolenyön aikoihin kotia päin. Minä
niin pulska tytt ö laihduin ihan mannekiinimittoihin.
Yhteistyö kotona sujui aika hyvin. Yhteiset viikonlo
put olivat odotettuja, näimme toisemme valveilla.
Aloimme uneksia omasta talosta, kiersimme katsele
massa eri vaihtoehtoja. Samaan aikaan kun löysimme
sopivan talon, perheeseemme syntyi toinen poika.
Asuimme nyt maaseudulla, emmekä katuneet ratkaisua.

Tuli aika palata liukuhihnalle ja j ouduimme hank
kimaan toisen kulkuneuvon. Ostimme halvan tee-se
i tse kärryn, pääasia oli, että se rullasi eteenpäin.
ryönteko alkoi käydä raskaammaksi, työmatkoihin
meni enemmän aikaa. Odotin jalka kaasupolkimella
miestäni kotiin, aika oli minuuttikamppailua, että
ehdin leimata korttini. Lapset valvottivat öisin, em
mekä saaneet j äädä kotiin heitä hoitamaan, koska
olimme vuorotöissä. Päivät menivät lasten kanssa, sii
nä oli ehdittävä hoitaa kaikki muutkin asiat. Aloitim
me talan kunnostamisen, vain huone kerralla tyyliin.
Sitten alkoivat riidat, niiltä ei vältytty. Toinen ei
tehnyt sitä ja toinen teki päin honkia. Viikonloppuisin
passasimme saunavieraita. Jääkaappi tyhjeni, viikon
loput kävivät hermoille ja kukkarolle. Yhteisiä vapaita
ei voinut suunnitella etukäteen, ne tulivat ja menivät
kovalla ryminällä.
Töissä kiristettiin urakoita, syntyi ristiriitoja. J oku
jaksoi vasaroida, toisella oli pysyttelemistä tahdin
mukana. Tehtaalle valmistui uusi automaattinauha.
Meitä oli nyt kymmenen urakan jakajaa. Hinnat pol
jettiin pohjaan, automaatit tekivät työn nopeammin
kuin me. ] oillakin oli vaikeuksia oppia painelemaan
taulusta nappuloita, niitä oli j okaisen työvaiheen
kohdalla. Kasaantui ruuhkia, joku käytti tilaisuutta
hyväkseen ylimääräisellä tupakkitauolla sen sijaan,
että olisi tarjonnut apuaan.
M onesti tapahtui, että joku poltti päreensä ja heitti
hanskat naulaan. Sitten töllisteltiin: mikä sille nyt tu
li. Meitä oli mon ta eri kansallisuutta ja eri luonnetta,
suomalainen teki sisulla, etelän ihmiset eivät piiloitel
leet tunteitaan sisälle, minäkin alen oppinut ärräpäi
tä jos j onkinlaisella kielellä . . . Väki tippui nauhalta,
sairaslomaa: työvammat alkoivat vaivata ja henkinen
kan tti petti.
Minulla oli aina mielessä oma ammattini. Koska
minä pääsisin taas sairaala-alan hommiin? Sitten
tärppäsi kesälomasijaisuus sairaskodilla. Al1keroin
siellä kolme viikkoa kesälomastani. Olin pettynyt. Mi-
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nusta kaikki potilaat näyttivät yhtä kolhituilta kuin
jarrukengät. Yhtä tunteetonta oli hoito. Sama rutiini
päivästä toiseen, samat tympiintyneet hoitajien kas
vot, mitään ei tapahdu.
] os joku vanhus lähti viimeiselle matkalleen, seura
avana päivänä oli uusi tilalla. Minä kulutin tunteeni
loppuun kolmessa viikossa. Ajattelin, ettei ikinä tällä
iseen laitokseen hoitajaksi eikä huollettavaksi.
Palasin taas laman j älkeen nauhalle, entistä kulu
neenpana. Oli vain yksi vaihtoehto: päivätyö. Se oli
hannaan kiven takana. Onnistuin lopuksi saamaan
lapset kunnalliseen osapäivähoitoon. Taas tuntui elä
mä lähtevän rullaamaan oikeille raiteille. Siirtyminen
päivätyöhön kuuden vuoden iltatyön j älkeen ei ollut
kivuton. En osannut j ärjestää kotitöitä luontevasti,
kaikki tuntui kasaantuvan samalle illalle. Tein myös
tuttavuutta television kanssa. Pääsimme koka perhe
iltaisin uimaan ja harrastamaan. Sain uudet työkave
rit, olin tyytyvä inen uutteen ratkaisuun, vaikka jou
duimme maksamaan hoitokulut lapsista. Se raha
tuntui pieneltä . . . me olimme nyt tavallinen työläis
perhe.
Sitten tuli takaisku. Tunsin kipua olkapäässä ja ero
tin muhkuran paljain silmin. Tarvittiin vain yksi rönt
gen kuva: kasvain. Romahdin täysin. Kiersin kotona
ympyrää ja odotin jatkoa. Palasin välillä töihin, en
kestänyt kyselyitä. Minulla on vain työvamma ja odo
tan leikkausta. Ainoastaan pomoni tiesi totuuden.
Olin vain haamu, jaka tuli nauhalle aamulla ja
lähti illalla. Minusta oli samantekevää mitä minulle
tehtäisiin. Suunnittelin hautajaisiani, minua ei surtai
si, eikä minun hautakiveäni palvottaisi. Lääkärit oli
vat optimistisia. Kasvain saataisiin pois, eikä niitä ale
löytynyt muualta. Minut leikattiin vihdoin, olin saa
nut käyd ä j o läpi niin monia kokeita, etten enää osan
nut pelätä.
Leikkauksen jälkeen alkoi kava käden harjoittami
nen, pikkuhiljaa voimat alkoivat palaantua. Myös
henkisesti aloin nousta. Puolen vuoden j älkeen pala-

sin työhön. Kasvain osoittautui hyvänlaatuiseksi. Näy
tin suomalaisen sisuni ja jatkoin samaa työtä. Suurek
si ilokseni työmaalla toteutui esittämäni aloite, savut
tomasta paussihuoneesta.
Olin liian itsepäinen, liika on aina liikaa. Rasitin
tervettä kät täni liikaa j a aloin tuntea kädessäni kipua.
Nyt minulla on kaksi puolella teholla toimivaa kättä.
Odotan paikkaa niin sanotulle vammaisten nauhalle,
j ossa työ on samaa, mutta kevyempää. Siellä ei tarvit
se nostella niin paljon raskaita osia. Uskon, että kun
saan tuen käsiini, palaudun pikkuhiljaa entiselleen.
Menemme taas kohti uutta vuodenaikaa. Elämä on
opettanut minulle paljon. Me olemme ikuisia paluu
muuttajia, vain sillä erolla ettemme säästä h uomista
varten. Ne lantit, jotka onnistumme säästämään, käy
tämme lomiin. Haluamme nähdä eri maita j a kulttu
ureja. Ajattelen aina: Se mikä oli eilen ei koskaan tois
tu ja minkä huominen tuo tullessaan otan kiitollisuu
della vastaan.
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M aanantai Volvolla
Aapi Lohiniva
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Siemaisen ensimmäisen ryypyn kahvikupista ja kat
sahdan j älleen kelloa, jaka nyt näyttää puoli viittä.
Minulla alkaa alla jo pieni kiire. Haukottelen syvään:
j älleen uusi viikko alkamassa, kiiruhda vain Valvolle
työhösi.
Ulkona sade alkaa piestä kasvoj ani, joten viimeiset
kin unen rippeet häipyvät. Kiristän kävelytahtia.
Kohtaan ensimmäisen töihinmenijän, Supen. Ter
vehdimme toisiamme ja puhe kääntyy ilmoihin. Kä
velemme apaattisina kohti Volvoa. Hiljaisuuden kat
kaisee pyörän ääni, käsi nousee tervehdykseen: j äl
leen yksi suomalainen on matkalla töihin. Saavumme
risteykseen, siinä on ruuhkaa autoista ja jalankulki
joista. Näen useita suomalaistovereita matkalla työ
paikalleen kiireinen ilme kasvoilla, joukossa on joita
kin jugoslaaveja ja ruotsalaisiakin.
Saavun portille, j aka kolahtaa kiinni jäljestäni.
Avaan tehtaan oven, j olloin minua vastaan tulee öl
jynkäry sekä korviahuumaava koneiden ja ilmastoin
tilaitteiden ääni.
Mietteissäni kuljen käytävää pitkin kohti kellokort
tia. Leimaan sen ja katson varmuuden vuoksi kellon
lyömää merkintää: 5 . 12. 'fyö alkaa täsmälleen kuu
den minuutin perästä.
Väki on kokoontunut tehtaalla: osa istuu koneensa
vieressä tupakkaa poltellen, paussiruutu on tupaten

täynnä ihmisiä, jotka istuvat omissa ryhmissään:
yhdessä pöydässä istuu suomalaisia, toisessa jugos
laaveja
kolmannessa itseoikeutetusti ruotsalaisia.
Kaikki puhuvat omaa kieltään ja kaikilla näyttää ole
van paljon puhuttavaa, sillä nyt vielä kerrataan pyhän
tapahtumia kahvimukin höyrytessä nenän alla.
Vähitellen väki alkaa hakeutua koneilleen. Ostan
vielä kupin kahvia ja lähden sitten myös kulkemaan
konettani kohti, matkalla laitan evääni j ääkaappiin.
Olen istumaisillani, kun tehtaan pilli puhaltaa.
Ryhdyn käynnistämään koneita. Meteli voimistuu,
mikä johtuu koneiden käynnistymisestä. Työläiset
keskittyvät työhönsä silmä tarkkana. Akselit ja
hammaspyörät alkavat pyöriä 'paanoja' pitkin kohti
Volvon vaihdelaatikon kokoamisosastoa taas yhtenä
maanan taiaam una.
Työpaikkani sijaitsee melkein keskellä verstasta, jo
ten minulla on hyvä näköala ympärilleni. Siinä onkin
teatteriesitystä pitkin päivää, kun antaa mielikuvituk
selleen vallan.
Tehdas on nyt jo melkein täydessä työn tohinassa.
Naapurikoneen 'renki' kävelee hermostuneena ympä
riinsä, sillä hänen koneensa ei lähde käyntiin, ehkä
pyhän aikaan on jotain siinä mennyt rikki. Hän yrit
tää syöttää uutta ohjelmaa sisään.
Kellokortin luota kuuluu huutoa ja vihellystä: sieltä
tulee Olsson myöhästyneenä kuten tavallista maa
nantaiaamuna. Vislaus jatkuu, mutta Olsson ei ole
kuulevinaan, vaan ottaa esille nuuskarasiansa ja pis
tää poskeensa aika mällin. Hän sylkäisee 'pooniloo
vaan', mutisee jotain itsekseen, panee kumikäsineet
käteensä ja häipyy koneensa taakse. Pomo kävelee
Olssonin luokse ja puhuu hänelle jotain, mutta il
meistä päätellen pomo ymmärtää, että Olsson on vie
lä nuori mies, jolle uni maistuu tähän aikaan aamus
ta.
Pomo kiertelee ja katselee ympärilleen, kuin olisi
hukannut jotain. Hän silmäilee Göstan konetta, jaka
on tyhjä, sillä Gösta ei ole tullut töihin. Hänellä on
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ongelmia sen kirkkaan aineen kanssa. Pomo viittaa
osaston vaihtomiehelle, että tämän pitäisi työskennel
lä siinä ainakin tämän päivän, ehkä koko viikon, jos
Gösta on jäänyt sairaskirjoille. Pomo aikoo lähteä jat
kamaan matkaansa, mutta vaihtomies alkaa kertoa
jotain hauskaa. Pomo jää kuuntelemaan hetkeksi ja
lähtee sitten nauraen kävelemään eteenpäin. Vaihto
mies aloittaa työt nauraen ivallisesti, mitähän hän
mahtaa miettiä.

Tehdas vaikuttaa olevan täydessä vauhdissa: kello
lähentelee seitsemää, minkä huomaa siitä, että päivä
vuorolaisia alkaa saapua. Tällä osastolla h eitä ei tosin
ole, vaan konttorissa ja kontrollitöissä. Koneet pyöri
vä t käytännöllisesti yötä päivää, sillä niistähän teh
taan todellinen tuontanto lähtee.
Sitten onkin kahvitauon aika. Kierrän tarkastusret
ken koneilla, tämä aamu onkin mennyt aika hyvin. Jä
tän automaattikoneet käyntiin ja lähden hakemaan
kahvia automaatista. Veikko siinä naapurikoneella
h uutaa, että minun pitäisi samalla tuoda kuppi hä
nellekin.
Tulen kahvin kanssa Veikon koneelle ja aloi tamme
tauon. Veikko on myös kotoisin pohj oisesta, hän
muutti tänne j oskus 70-luvulla. Puhe kääntyy itses
tään Lapin metsätyömaille.
Pian Veikko ajaa hevosta kulkusten helistessä ja mi
nä istun haaveissani hänen kaksiosaisen tukkirekensä
takapankolla. Puhuessaan Veikko vetää henkisavuja.
Muistelemme vanhoj a aikoja ja ajattelemme, tulisiko
meistä vielä työmiehiä Lapin metsätyömaille. Äkki ä
hätkähdän, sillä oma työni on jäänyt taka-alalle mie
lenkiintoisen aiheen takia, alen ollut koneeltani pois
sa jo 15 minuuttia. M enen kiireesti takaisin tarkasta
maan akseleita, j oita automaatit olivat sillä aikaa syl
keneet koneiden kidasta. Veikko jäi istumaan ja polt
tamaan tupakkansa loppuun, sitten hänkin käy tar
mokkaasti työhönsä käsiksi.
Laaduntarkkailija tulee ja ottaa muutaman koepa
lan kärryynsä. Mitään puhumatta hän menee tarkis
tamaan ja mittaamaan paloja. Vaihdan koneeseen
terän, ajan ensimmäisen palan ja minaan sen. Se on
aivan mittojen mukainen. Vien kuitenkin vielä asian
varmistamiseksi palan mittakoppiin Annin tarkastet
tavaksi.
Työ j atkuu ilmeistä päätellen yksitoikkoisen rauhal
lisesti. Akselit kolisevat 'paanalla'. Osasto on syventy
nyt työhön. Koneiden tasaisen surinan särkee trukki,
jaka rattaat kolisten saapuu koneeni viereen. Menin
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trukin lua ja kysyn sitä ajavalta Olavilta, mitä taisille
asastaille kuuluu.
- Mitäpä sinne, naurahtaa Olavi arvaituksellisesti
j a jatkaa sitten, että pajat pitivät kakausta Akvan pua
lella tietenkin seura-asiaista, launtain tanssit Folkets
Parkilla alivat menneet h uanasti.
1h1kin ympärille kerääntyy väkeä. Olavi juttelee vä
hän aikaa, lähtee sitten sanaen, että työ kutsuu .
Työnsuunnittelija tulee kaneelleni. H ä n attaa pii
rustuspapereiden jaukasta yhden lapun ja syventyy
parakaneen taimintaan niin täydellisesti, ettei hua
maa mitä ympärillä tapa11tuu. Hetken päästä hän ke
rää paperit kansiansa väliin ja häipyy mitään sana
matta. Vilkaisen kellaa, jaka näyttää puali yhdeksää.
Samalla näen Vuakan, jaka ajaa sarviaan samalla
suunnalla. Hän heiluttelee käsiään, jatka taas näyttä
vät alevan kipeänä. Kivun hän an saanut yksipualises
ta työstä.
'Kalsva' ajaa autamaattisarviaan verkalleen. Oda
tellessaan palan valmistumista hän asettaa kädet se
län taakse takapualen päälle. Aikaa tappaakseen hän
tekee laiskasti pienen kävelylenkin 'paanan' suunnal
le ja palaa sitten taas yksitaikkaisen työnsä ääreen.
Kaneet pitävät kanserttiaan. Osastan insinööri kä
velee reippaasti käytävää pitkin. Hän vilkuilee hiukan
ympärilleen, mutta ei pysähdy vaan jatkaa matkaan
sa amaan kappiinsa.
Aika tulee pitkäksi, sillä autamaattikaneet pyörivät
ilman minkäänlaista hämminkiä. Lähden vähän kä
velemään. Menen karkaisiman avelle. Sade ulkana an
lakannut. Aska työntää kruunupyöriä karkaisirnan
uuniin. Kuuma liekki antaa hänen kasvailleen puner
tavan värin. Hän sulkee uuninluukun: jälleen an yksi
työvaihe ahi. Vaihdamme muutaman sanan. Aska
heittää käsineet pöydälle ja sanaa lähtevänsä kahville.
Menen kaneelleni j a Aska häipyy paussiruudun suun
taan.
Kane 78 pysähtyy. Yritän käynnistää sitä, mutta se
ei annistu. Mietin, mikä vika siinä vaisi alla. Painelen

venttiileitä, sammutan virran ja starttaan uudestaan,
mutta tuloksetta. Minun täytyy hakea 'tälläri' paikal
le. Hemppa sattuu kulkemaan käytävää pitkin. Huu
dan häntä koneiden metelin yli apuun, mutta hän jat
kaa matkaansa ikään kuin ei olisi kuullut mitään,
mutta tiedän entuudesta, että tieto meni perille. Seu
raan koneeltani hänen touhuaan : hän menee ves
saan, tulee sieltä pysähtyen peilin eteen katsomaan it
seään, hän kmjaa hiukan lakin asentoa ja suuntaa
kulkunsa minun koneelleni.
Konetta korjatessamme alkaa nälkä kipristellä vat
saa. Huomaan, että ympärilläni alkavat koneet hiljen
tyä ja hätäisimmät suuntaavat askeleensa tehtaan
päässä olevaan ruokalaan, jonka lukitun oven taakse
kasvaa jono. Puoli kymmeneltä siinä on jo kym meniä
nälkäisiä ruokailijoita.
Tehtaan pilli soi. Minä olen jo aikaisemmin hake
nut evääni jääkaapista. Syön koneeni vieressä. Supe
tulee j uttelemaan kahvimukin ja appelsiinin kanssa.
Osastolla vallitsee syvä hiljaisuus, kaikki ovat levin
neet omiin pesäkkeisiinsä. 'Tällärien' pöydän luona
on meneillään korttipeli, jonka lomassa väki syo eväi
tään. Aronsson on nostanut jalkansa laatikon päälle
ja nojaa rennosti tuolin selkää vasten lukien jotain
pornolehteä. Vitalin muija, niinkuin me häntä kut
summe, istuu totisena koneensa vieressä. Hän juo ku
pillisen kahvia nopeasti, ottaa sitten viikkolehden, jo
ta selaa hiukan. Hän heittää lehden pois ja ottaa kas
sistaan virkkaustyön, j ohon hän syventyy ilmeettö
rnän rauhallisesti. Paussiruutuun alkaa ilmestyä
enemmän porukkaa.
Ville Akvan puolelta on saapunut kylään tänne
C-verstaalle. Määrätietoisesti hän istuutuu pöydän
päähän. On kilpailu siitä, kuka ennättää hänen pöy
täänsä, sillä hän on oikea juttumies erikoisalanaan
kalastus ja metsästys. Erkki tulee j oidenkin mainos
ten kanssa. Hän keskeyttää Villen tarinan tarjoten
rnainoksia tulevasta kokouksesta h elluntaikirkossa.
Ville nousee pystyyn ja karjaisee:
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- Kuule lahkolainen, vie roskasi pois!
Sanojensa painoksi hän vielä laukaisee muutaman
voimasanan. Erkki lähtee punastuen ja puhuen men
nessään jeesuksen rakkaudesta.
Palaan koneelleni. Voitto tulee ruokalasta kaivaen
hammastikulla hampaitaan. Kello on kymmenen ja
ruokatunti ohi. Työ jatkuu vähän aikaa ilmeettömä
nä, kuuluu vain kiihtyvä koneiden ääni. Kauempana
tehtaan laidassa pölähtää musta öljynsekainen savu
pilvi tuoden nenääni palaneen käryä. Terä meni var
masti rikki. Koneella synryy liikettä. Ajaja sammuttaa
koneen heti.
Rune, osaston 'stickprova1i' lähesryy konettani. Täl
lä kertaa ei hänellä ale työasioita, vaan hänellä on kä
dessään keräyslista: j oku ruotsalainen täyttää 50
vuottaja hänelle kerätään kukkarahaa. Annan listaan
viisi kruunua. Rune jatkaa matkaansa toiselle koneel
le.
Syvennyn taas keITan työhöni, mittaan ja tarkistan
paloja. Mietin, kuinka mones kerta se mahtaa tänään
alla. Mittoihin on nyt tullut pieniä muutoksia, joten
otan mikromitan ja asetan mitan oikeaan toleranssiin
ja niin työ menee eteenpäin.
Päätän lähteä käymään Akvan puolella ( siellä val
mistetaan Penta-perämoottoreita ). Otan polkupyörän
ja lähden matkaan: oikealla on Volvon peräosasto,
hiukan eteenpäin vasemmalla perien kokoomispaa
na. Näen suunnattoman määrän koneita, j oiden kim
pussa ihmiset työskentelevät, pyöräni päältä minulla
on hyvä näköala yli koka tehdassalin. Teen kierrok
sen, ikään kuin etsien j otain. Kuluihan siinäkin jonkin
aikaa, ja sain vähän vaihtelua yksitoikkoiseen työhön.
Kello lähentelee yhtätoista. Koneelleni saapuu van
ha unkarilainen, Hortvar, lykäten rasvakärryjä, sillä
on koneiden huollon aika. Hän lua verkalleen yleissil
mäyksen työpaikkaani, ottaa sitten rasvakannun ja
aloittaa työnsä kiirettä pitämättä. Hän tarkistaa myös
mittareita ja aikaa tappaakseen touhuaa jotain kärrynsä ympärillä, ennen kuin lähtee taas liikkeelle. Mi
nulle hän sanoo suomeksi: terve.

M inua alkaa tympäistä, haukottelen, öljyn käry käy
kurkkuun ja minua alkaa ryittää. Yritän mielessäni
ajatella jotain hauskaa. Koneiden yksitoikkoinen jyri
nä j atkuu samanlaisena, ne syöksevät vain enemmän
akseleita ja hammaspyöriä. Paanat ja laatikot täytty
vä t tavaroista. Trukkikuski saapuu ja siirtelee ne osas
tolta karkaisimoon, mistä ne sitten viedään kootta
vaksi.
Käytävällä kävelee joukko ihmisiä kohti konttorei
ta. Vaatteista päätellen he ovat joitakin vierailijoita.
He keskustelevat vilkkaasti sivuuttaessaan koneeni ja
häviävät sitten näkyvistä. Siivoustrukki ajaa vierailijo
ita vastaan. Sen pyörivät harjat puhdistavat käytävää
jättäen märän j a liukkaan näköisen jäljen. Käytävän
toisella puolella 'hanslankari' siivoaa lattialta öljyläik
kää, jaka on tull ut ylitsevuotavasta koneesta. Saman
aikaisesti ilmestyy kaksi naissiivoojaa, jotka asettuvat
käsienpesualtaan luokse.
Käännyn katsomaan konettani. Pomo ilmestyy taas
paikalle käyden j okaisen luona puhumassa jotain
seuraillen samalla töiden sujumista. Hän kertoo myös
huomenna pidettävästä informaatiotilaisuudesta, ja
ka käsittää tuotannon nousua ja laadun säilyttämis
tä.
Kello on melkein kaksitoista: päivätyöläiset ryntää
vät ruokatunnille. Osaston tahti herpaantuu, sillä me
vuorotyöläiset pidämme tällöin kahvitauon. Haen
paussiruudusta kahvia, kaikki pöydät on miehitetty.
Pysähdyn hetkeksi ja kuuntelen puolella korvalla,
mistä puhutaan.
Otan kuppini ja kävelen työpaikalleni. Pahimmat
kiireet ovat tältä päivältä ohi, sillä urakka on jo niin
hyvällä mallilla, että voin huoleti ottaa vähän rauhal
lisemmin. Ainoastaan 'renki', jolla oli aamulla vasto
inkäymisiä koneensa kanssa jatkaa työtä entiseen
tahtiin samalla kun painaa nuuskamälliä syvemmäl
le huulen alle. Hän käyttää palasta mittalaitteessa ja
hänen ilmeestään näkyy, että hän on tyytyvä inen työhönsä.
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Vuokko siivoilee konettaan saatuaan urakkansa
valmiiksi. Katsahdan kelloa, joka on yksi, siis jäljellä
on yksi kitutunti. Jokunen on jo uskaltanut sammut
taa koneensa, vähitellen tehtaan meteli jonkin verran
vaimenee.
Tarkistan, että koneet ovat hyvässä kunnossa.
Teräukko on tuonut uusia teriä iltavuoroa varten,
samalla hän ottaa vanhat terät, j oita on tämän vuo
ron aikana kertynyt kahdeksan kappaletta, teroitetta
vaksi. Tuurikaverikin jo saapuu työpaikalle ja vaih
damme muutaman sanan työstä. Tehtaan väki on
huomattavasti lisääntynyt. Kaikkialta kuuluu puheen
sorinaa, melkein jokaisen koneen päällä palaa sininen
valo, mikä on merkki tuotannon pysähtymisestä.
Ihmiset alkavat hitaasti valua kohti kellokorttia.
Kello on 13.50. Rohkei1nmat ovat jo jonkin aikaa seis
seet j onossa, osa on käynyt ennakkopesulla, Reinokin,
j oka nyt vilkuilee yn1pärilleen ja toivoo, ettei kukaan
näkisi. Asko tulee hikisenä ja öljyisenä karkaisimosta
ja asettuu jonon hännille. Hän ottaa paperipyyhkeen
ja alkaa kuivata hikeä, silloin soi tehtaan pilli. Nopea
korttien leimaus alkaa. M aijakin leimaa korttiaan pu
huen Ebban ja Airin kanssa. Korttijono lipuu kohti
pukuhuoneita, paussiruudussa ovat nyt toiset ihmi
set kertoilemassa viikonlopun tapahtumista.
Ovi selkäni takana sulkeutuu, tehtaan humina lop
puu. Pukuhuoneessa on valtava vilinä, nopeimmat
ovat jo riisuutuneet ja ryntäävät saunaan tai suih
kuun, kaikilla on kiire.
Ainoastaan Simi, vanha turkkilainen, ei pidä kiiret
tä. Hän ottaa pukukaapistaan valkoisen paperiliinan,
levittää sen lattialle, katsahtaa ympärilleen ja polvis
tuu liinalle. Kenestäkään välittämättä hän alkaa ru
kouksensa Allahille, meille se on niin tuttua, ettei ku
kaan reagoi siihen. Vähitellen pukuhuone tyhjentyy,
Olli lähtee sanoen, että taas on kesäloma päivää lä
hempänä.
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Pesuh uoneessa
Heimo Koskilampi

Pesuhuone täyttyy hiUalleen työnsä päättäneistä mie
histä. Heino katselee ympärilleen ja lukee kuin histo
rian kirjaa ihmisvartaloista.
Ruotsalaiset 1iisuvat itsensä aivan alastomiksi. He
asettuvat kuin peilin eteen pullistellen hyvinsyötettyä
kroppaansa. He nostavat muniansa ja putsaavat kik
kelistään rasselitukosta tarttuneet langat.
Etelämaalaiset, kreikkalaiset, italialaiset, j ugoslaa
vit ja saksalaiset ovat hyvin äänekkäitä ja vilkkaita. He
eivät ujostele omaa kieltään. Päinvastoin he huutele
vat toisilleen pitkänkin matkan päästä. He j ättävät
yläruumiinsa peitoksi lyhythihaisen alupaidan, ehkä
peittääkseen karvaista olemustaan j a hiukan latteaa
1intaansa.
Peseytyvä suomalainen palj astaa ylävartalon na
paan asti, pullistelee palleaa ja puristaa kädet nyrk
kiin, jotta käsien muskelit näyttäisivät voimakkailta.
Alaosa ruumiista on kuin pyhää maata , j ota ei voi vie
raille näyttää.
Vuosien oleskelu tässä yhteisössä varmasti sulkee
avoimen kirjan. Kaikki yhtäläistyy vuosien vieriessä:
On tultu sisälle yhteiskuntaan eikä oleskelun määräa
ikaa enää ale. Kirjan sulkeutuminen merkitsee samal
la miinusta kunkin siirtolaisen synnyinmaassa ja
plussaa tämän maan lopulliseen väestörekisteriin.
Kotimatkalla Heino miettii samoja asioita kuin tu-
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hannet muut tehtaasta palaavat maanmiehet. Hän
tietää, että sanomalehdissä on päivittäin kirjoituksia
eristäytyvistä suomalaisista, jotka kokoontuvat yhteen
työmaalla väliajoilla, perheittäin ja huvitilaisuuksis
sa.
Maan ympärillä on kaksi kehää. Ulompi on helppo
puhkaista. Sen sisällä on työ, asunto, kauppa. Myös
ammattiliitto ja puolueet. Myöskin kahden renkaan
välillä saat pitää ajatuksesi, puheesi ja toimintasi.
Sisempi kehä riippuu ilmassa. Sitä ei näe. Ponnista
malla renkaaseen syntyy painauma niin kuin kumi
palloon. Sisemmän kehän sisällä on kantaväestö.
Voit ponnistella syvempään sisemmän kehän pai
nautumaan mutta voit myöskin lentää hyvin kauas
niin kuin mustat Ame1ikassa, Rhodesiassa tai Etelä
Afiikassa. Myös kuin j uutalaiset aikoinaan - ja vielä
kin.
Joku on sanonut, että tunteet pitäisi panna papeiipussiin kun ylittää rajan. Sitten vain löisi pussin 1ikki,

jolloin pussi paukahtaisi suuren pierun tavoin ja tun
teet lentäisivät taivaan tuuliin. ] os näin pääsisi sisä
renkaaseen, olisiko se tavottamisen arvoista? Tuskin.
Heinon silmiin kuvastuvat jostakin kaukaa neeke
rien slummit ja j uutalaisten kaasukammiot. Hän yrit
tää kuvia pois, mutta siirtolaisuus tuo lähemmäksi
koko maailman asiat. Asiat, j otka turvallisessa kieli
ympäristössä jäävät sivuun.
Olisikohan ihmisten onni maailmankansalaisuus,
ei minkään yksityisen maan rekisterissä, ei numeron
numeroa nimen edessä tai perässä? Olisikohan sitä
sitten niin kuin sopulilauma maailmanympärivael
luksella, j uurettomana laumaihmisenä?
Heinon matka jatkuu ja hän ohittaa pienen mäen
kumpareen, jossa on kolme pientä tupaa. Yksi näistä
on maalattu keltaiseksi ja kaksi punaiseksi. Ympärillä
on omenapuita ja viisi pientä pihlaj aa. Kaukana län
nessä siintää vuorij ono sinisenä. Ei se kovin korkea
ole, mutta kurkistaa kuitenkin kaiken muun yli. Se
näyttää itseään syysauringon säteillä lämmittävän
krokotiilin selältä. Vuoren korkeimmalla kohdalla
tuikkii valo.
Paljon lähempänä alkaa hevosenkengän tavoin le
vittäytyvä kaupunki. Tehdas, j ossa Heino työnsä aikoi
naan aloitti on kuin kaupungin sylissä tai kaupunki
tehtaan selässä.
Etuvasemmalla kurkottaa korkea talo, paljon yli
muiden. Se näyttää haluavan komennella muita,
alistaa ne valtansa alle. Tasapainona korkealle talolle
näkyy kaukana pohjantaivasta vasten korkea, sientä
muistuttava laitos, kuin tatti koivumetsässä. Sen si
sällä on vettä kaupunkilaisille.
Oikean puolen hevosenkengästä ovat valloittaneet
suuret sairaalarakennukset. Niiden ikkunat katsovat
yli kaupungin ja valvovat j oka hetki kaupunkilaisten
terveyttä. Sairaala on tietoinen maakunnallisesta
teh tävästään.
Heimo vilkaisee kelloa ja muistaa, että on matkalla
kotiin. On niin paljon uutta.
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Ku u le koneen pentele!
LeifSantala

Tämä kone-ihminen-yhteistyö on ainakin minulle ai
na ollut j onkinlaista viha-rakkaus-suhdetta. Samalla
kun koneen kanssa pitää alla kaveria koska siitä on
leipä revittävä, niin on siihen toisinaan niin perin
pohjin kyllästynyt, ettei muuta haluaisi hartaammin
kuin asettaa ison dynamiittipaketin sen alle ja tuikata
tulta sytytyslankaan.
Koneen räjäyttäminen ei tietenkään ratkaisisi mi
tään ongelmaa lopullisesti, päinvastoin. Onhan ym
märrettävä, ettei koneelta voi vaatia mitään inhimilli
siä piirteitä, vaikka toisinaan tulee alitaj unnassa sille
rautakasalle eri ominaisuuksia annetuksi. Siltä tulee
vaatineeksi luotettavuutta, täsmällisyyttä, hyvää
muistia ja kestävyyttä. Pitäisihän sitä tajuta, että kone
on yhtä tyhmä kuin mikä tahansa mineraali. Sama
han pätee niihin tietokone-ohjattuihin "atomiajan
ihmeisiin'', joilla jo kymmenisen vuotta on täytetty
tehtaiden lattioita. Yhtä tyhmiä ne ovat kuin vanhat
kunnon kärkisorvit, aarporat ja mu ut "käsikäyttöiset"
työjuhdat. jos niille ei anna sadasosa-millin tarkkuu
della täsmällisiä käskyjä, niin ne heittäytyvät aivan ty
pe1iksi ja holtittomiksi, paskantavat housuihinsa ja
huonolla onnella rikkovat kalliisti ostettLtja osiaan. Ja
eihän nyt kukaan ihminen niin hullu ole, että alkaa it
seään 1ikkoa.
Kuule koneen pentele, j ospa tietäisit kuinka paljon
itkua ja hammasten kiristystä on ollut ennenkuin
opin sin ut kunnolla tuntemaan! Monasti jo olin ollut
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vähällä lähteä sinun luotasi, etsimään parempia lei
päpuita. Et ale minulle antanut kiitosta etkä kuului
suutta. Etkä tule antamaan. Niin kauan kun sinun
kanssasi veljeilen, ei minulle turhan paljoa arvoa tulla
antamaan tässä isokenkäisten yhteiskunnassa.
Sillä niinhän se juuri on asianlaita. Meidän työläis
ten arvo on nykyään kuin ruotsin kruunu, nimittäin
hyvin huonossa kurssissa. Ja sen huonon arvonannon
olemme valitettavasti me työläiset itsekin hyväksy
neet ilman suurempia vastalauseita.
Onhan se niin, että jos nykyään tulee missä tahansa
yhteydessä puhe työelämästä ja ammateista, niin ai
na saa kuulla saman idioottimaisen h.)'syn1yksen ( ai
nakin vielä keski-ikäisenä ) : "No, koska sinä aiot alkaa
opiskella? Sinullahan on hyvät edellytykset tulla j oksi
kin." Useammat meistä varmasti reagoivat samalla
tavalla tässä tilanteessa: katselemme suu ammollaan
kysyjää, aivot käyvät tyhj äkäyntiä, ja se vastaus jaka
olisi luonnollinen tässä tilantessa jää käyttämättä.
Meidän on opittava vastaamaan tähän tyhmään ja
loukkaavaan kysymykseen salamannopeasti. Esimer
kiksi:
"Mitä oikeastaan tarkoitat? Tulla j oksikin ! Ettäkö
en siis nyt olisi mitään? Kuule, alen metallityöläinen,
alen ollut ammatissani kymmenen vuotta ja alen siitä
hyvin ylpeä. Ammattini vaatii enemmän taitoa kuin
useammat niistä hornmista, joissa ei tarvitse käyttää
haalareita. Minun ei siis tarvitse tulla joksikin, vaan
minä todella alen jo jotakin, jotakin suurta mitä sinä
et oikein tunnu ymmärtävän. Olen työmies, ja mei
dän työmiesten/naisten hartioista tulee suurin osa si
itä hyvinvoinnista, mitä sitten kaikki muutkin yhteis
kunnan asukkaat pääsevät nauttimaan."
Niin, näin sitä pitäisi vastata. Mutta valitettavasti
todellisuudessa asiat usein ovat päinvastoin kuin aja
tusmaailmassa. Sensijaan että vastaisimme niin kuin
kuvasin, alamme ujoina hakea tekosyitä, miksi me
emme ale alkaneet opiskella "tullaksemme joksikin".
M utta se siitä. Taas sitä sai ankarin ponnistuksin

laahattua itsensä työrnaalle. Sinne ne jäivät kärnpille
lärnrnin sänky ja se puolikupillinen kahvia, jota en ke1innyt j uornaan.
Kovarnetallin jauhaessa lastuja akselin pinnasta,
kaverin naapurisorvilla kirotessa hänen saadessaan
kuurnan lastun rinnuksista sisään, pornon hermostu
neena vilkuillessa ohi kävellessään ( odotellessaan ak
selin valrnisturnista ) , ja kaverin takana olevassa ko
neessa äänekkäästi pieraistessa kuulostellen sarnalla
kuulokkeissani olevasta radiosta ohjelrnaa. Niin kuin
tavallista, siellä haastatellaan jotakin "kauniin kan
san" edustajaa.
No, tulihan se akseli siinä valrniiksi taas, ja porno
kin lakkasi ravaarnasta sorvin ja koppinsa väliä. Nyt
tuli tehtäväksi rnuutarna harnrnaspyörän aihio. Mut
ta aihiot pitää ensin sahata paksusta rautatangosta
kylrnäsahassa poikki, ja siinä sahan tehdessä työtä,
voi taas rneikäläinen hetkeksi keskittyä radio-ohjel
rnan kuunteluun. Siellä haastatellaan tennispelaajaa,
jaka on voittanut ottelun jossakin ulkornailla. Report
te1i kyselee rniltä tuntuu, ja niin poispäin.
Ajatella, on se ihrne, että kun tennispelaaj a voittaa
ottelunsa, ja saa vielä satoja tuhansia palkintorahoik
si, niin siitä häntä ylistetään lehdissä ja rnuissa tiedo
tusvälineissä. Vieläpä kuolernan jälkeenkin annetaan
suoritukselle arvoa j a kunnioitusta. Mutta kun tavalli
nen duunari on viidenkyrnrnenen vuoden ajan tehnyt
urakalla vuorotyötä raskaan rnetallin leivissä, niin ei
kukaan tule haastattelernaan, ei tule kuvia eikä kirj oi
tusta lehtiin, ei rnitalia kaulaan hyvästä suoritukses
ta. Kylrnää kättä vain, ja hyvästi.
Nyt tuli aihiot sahatuiksi, ja ajatukset on taas yritet
tävä koota työtehtävien yrnpärille. Porno kävi kysy
rnässä, koska saisin harnrnaspyörät valrniiksi. No, jos
ylihuornenna, vastasin, tietäen että ne olisivat jo val
rniit huo rnenna. Mutta se tunne, että on aikaa tar
peeksi, on orniaan estärnään liian aikaisen vatsahaa
van kypsyrnisen. Täytyy nirnittäin ajatella rnyös ornaa
terveyttään, rnoni rnuu ei sitä paljonkaan ajattele.
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Hyvi nvoi ntiako?
Anita Kärkkäinen

Kymmenen vuotta,
hän havahtuu ajattelemaan,
mies koneensa ääressä,
metalliverstaan työntekijä,
sorvan.
J oko alen kymmenen vuotta
seissyt tässä?
Tämäkö on minun paikkani
tässä yhteiskunnassa, valtiossa,
jota hyvinvointivaltioksi sanotaan.
Tämäkö on sitä hyvinvointia
kun seison tässä jaka päivä
jaka saatanan päivä
saadakseni elantoni.
Sitäkö sanotaan hyvinvoinniksi
kun painan töitä
aamuhämärästä iltaan saakka.
Tuokaa se jaka niin väittää
seisomaan tähän
edes yhdeksi vuodeksi
ja kysykää häneltä sitten
miten hän voi.
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Herrat vievät terveyden
Erkki Sirviö
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Aamu nousi upeana sinä alkukesän päivänä, kun he
räsin ja lähdin töihin. Nopeasti piti ennättää liikkeel
le, sillä aikaa oli 1.ymmenen minuuttia.
Parta pois, vessaan, hampaanpesu ja sitten eväät
laukkuun ja taipaleelle. Keitän kahvin vasta tehtaalla,
siten säästän puoli tuntia aikaa, kun on viidessä tuu
rissa j a on noustava j o ennen viittä aamulla, niin jokin
minuuttikin tekee palj on.
On muuten tuollainen tuurityö vaikeaa, kyllähän se
jonkin vuoden nuorella iällä menee, mutta kun van
henee, niin auta armias sitä aikaa. Luulen biologisen
kellon olevan vaivaan suurimman syyllisen, sillä siinä
menee hermotkin niin tiukalle, että tekee mieli vetää
turpiin kun joku vain sanoo "hyvää päivää".
Töihin polkiessani mietin taas työpaikkaani ja au
rinko alkoi oitis paistaa kylmemmin. Taas sinne öljyn
katkuun ja metallioksiidien pölyyn.
Työskentelen terästehtaassa, joka valmistaa ruostu
matonta peltiä ja erikoispeltiä ja työpaikkani on kyl
mävalssaamossa, jossa on Euroopan modernein hion
takone. Kone muutettiin kuitenkin valmishiontaan ja
myös hiontakaappien ilmastointia muutettiin siinä
määrin, että se ei enään toimi. Kone menee oitis tuk
koon hionta-aineesta, jota tulee monta kuutiota tuu
rissa. Ilman pitoisuus on melkein koko ajan yli sallitun rajan.

Kuitenkin vika olisi helppo korjata, vain muutaman
tunnin työ. Mutta kun herrat ennättivät sanoa "ei",
niin ei sille mitään tehdä, vaikka meiltä menee ter
veys. Yksi on jo kuollut ihosyöpään ja meissä muissa
on erilaisia vaivoja, itselläni on krooninen silmätu
lehdus ja jatkuva päänkipu. Teimme kerran kirjalli
sen ehdotuksen korjauksesta, mutta ei se passannut.
He sanoivat korjaavansa koka järjestelmän uudelleen,
mutta se tuli vain pahemmaksi, sillä nyt on mahdo
ton avata imuputkia.
M eitä ihmetyttää, että työturvallisuushenkilöt eivät
puutu asiaan, vaikka ovat varmasti tietoisia asiasta ja
olemme siitä heille sanoneet. Sehän olisi työnantajal
lekin etu, että pysymme terveinä ja työkykyisinä, mut
ta eivät he mitään välitä. Johtuukohan tämä välinpi
tämättömyys siitä, että olemme suomalaisia? Niin
kauan kuin me siellä pystymme olemaan, sairastel
len j a kituen niin he eivät tee mitään . . .
On vain niin turhauttavaa menettää terveys moko
man pienen asian kuin herrojen tyhmyyden takia. On
eräs toinenkin puute, j oka on vielä pienemmästä kiin
ni, mutta meille tärkeä: koneiden kaapeissa on pellin
takia aukot, j oissa pelti kulkee, ja niinä on puurimat
kah tapuolen peltiä estämässä öljyn ja hionta-aineen
pääsyn pois kaapeista.
Kuitenkaan emme saa koskaan tarpeeksi näitä ri
moja, vaan meidän on käytettävä ne niin loppuun, et
tä vain puolet rimoista on jäljellä. Ja silloin kun rimat
ovat kuluneet, tulee öljy ja hionta-aine ulos kaapeista
ja tukkii jaka paikan, erikoisesti kaappien vieressä
olevat syvät "taskut". Tällöin meidän on pakko puhal
taa paikat puhtaiksi, paineilmalla, j olloin ilma on niin
sakeaa, että ei näe mitään. Rimat ovat kooltaan
5 X 2 X 150 senttimetriä ja ne tehdään omalla verstaal
la, eivätkä ne voi maksaa montaa kruunua kappale.
M estari kuitenkin väittää meidän vievän niitä kotiim
me, jos nii tä annettaisiin.
Tämähän tuntuu aivan kummalhselta nykyisessä
modemissa tuotantolaitoksessa ja varmaan joku ajat-
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telee, että tuo poika puhuu palturia, mutta tervetuloa
Avesta Nybyn tehtaalle Torshällaan itse tutustumaan
tilanteeseen.
Niin poljen tehtaalle noituen kuin sata Saatanan
palvelijaa, noita herroja, jotka eivät mitään käsitä ja
tahallaan meiltä vievät terveyden. Ehkä he haluavat
meidät tappaa, meidät, jotka olemme j o sairaita em
mekä voi antaa täyttä työpanosta. Voimme tietysti ru
veta syyttämään heitä sairauksistamme, mutta eihän
heillä ale pelkoa niin kauan kun työturvallisuus ja
tehtaanlääkäri ovat heidän puolellaan.
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Karjaisumerkki
Helge Ängeslevä

Seitsemäs vuosi on alullaan kun Ojalat lähtivät Suo
mesta katsomaan, viihtyiskö siellä Ruotsissa. Suoma
laisten tulo kuitenkin on vain lisääntynyt vuosi vuo
delta. Suomeen muuttohaaveetkin ovat kuolleet Oja
lan perheeltä. Janne on nyt käynyt jo viidettä vuotta
Fagersta bruukissa töissä. Siellä hän on saanut tavan
omaisen sen alan ammattitaudin, selkävian, jaka al
kaa häntä h uolestuttaa.
- M ikä tässä nyt tulee eteen, kun terveys menee.
Kauan ei taideta alla osallisina Ruotsin hyvinvointita
loudesta, jos tässä ei töihin pys ty, sanoi Ojala Eevalle,
kun faneerilevyä asetti patjansa alle.
- Onko tosiaan se tullut noin pahaksi, ettet enää
voi tavallisella petillä maata.
- On, polttaa niin vietävästi,jos vähäki sängynpoh
ja periksi antaa. Ei tarvinnut katsoa seinässä sitä kar
jaisumerkkiä kun Holgreni nosti äkkiä minun jalan
ylös, kyllä vaan ääni minulta pääsi.
- M ikä se sellainen karjaisumerkki on?
- Kaikki suomalaiset sen oksanreijän tietää siinä
lääkärin hoitopöydän takana seinässä. Silloin kun
kantapää on sen oksanreijän kohdalla, pitää karjaista
isosti. H olgreni ihmettelee, onko se noin kipeä, täytyy
alla nyt pari viikkoa pois työstä.
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- Kyllä sitä tuota sairaskassaa verotetaan monella
lailla. Mitä se lääkäri siitä sinun selästä sanoi?
- Selkäranka vinossa, mutta ei sanonut mihin
päin. Itse luulen, että se on kallellaan tuonne rau ta
bruukiin päin.
- Antoko se lääkäri jotain lääkkeitä tai hoitornene
telmiä, u teli Eeva edelleen.
- Antohan se, käski maata kovalla petillä ja kävel
lä toisia päin ja tietenki kymmenen kertaa sitä lyhyttä
aaltoa, jota hänen vastaanotolla saa, vaikka varpaan
k)1I1Si olis ainoastaan kipeä, taitaa nekin kortvägiapa
raatit alla jonku yksityisomaisuutta.
- Nyt minä en taas oikeen ymmärrä sinua.
- Katsos kun minä selostin sille lääkäiille, että minulla on sellainen työ , j ossa pitää aina kävellä kyykk)'
asennossa vasempaan päin, tietenki vain silloin kun
sitä työtä tekee. Sitte kun tulee rautojen päähän, rau
dathan ovat neljä metriä pitkiä, minä oikasen selkäni
ja kävelen takasi sinne alkupäähän ja jälleen sama
kyykk.Jd uoksu, ja se samanen kyykk.Jd uoksu on nyt jat
kunut jo viidettä vuotta.
- Meinaako se lääkäri, että sinun pitäis toinen viisi
vuotta kävellä kyykyssä oikealle ja sitte olis selkäran
ka suora ja sinä terve mies.
- Sitä kait se helvetin konitohtoii meinas. Piti fin
niä niin taas terveenä, että arveli sen kinkkaavan
yhdellä j alalla, eikä m uista, että onhan se toinenki
koipi olemassa.
- Voisko siinä sitte niin tehdä?
- Ei tietenkään. Olisin kait minä sen jo älynnyt
tehdä ilman lääkä1in resettiäkin, jos se olis mahdollis
ta.
- Eikö sitä voisi muuttaa koka työntekomallia?
- Muuttaa, miksei voisi jos haluaisivat. Kaivas
monttua sen verran jalkojen alle, että sais kävellä sii
nä rautojen vieressä selkä suorana, mutta eipä kuu
lemma käy, sano työnjohtaja kun sellaisen alotteen
tein. Siinä matkittas jotakin ennen keksittyä ideaa.
Alotteita jos tekee, niin se pitää alla sellainen t uulesta
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temmattu itu, jota ei vielä aikasenmin ole koka länti
sellä pallonpuoliskolla esitetty.
- Et sinä Eeva tiedäkään miten se nykyisin on hie
noa niiden ideain kanssa. Osaston seinällä on sellai
nen vihreäksi maalattu laatikko , j ossa lukee "ideoita".
Siitä saa ottaa sellaista millimetripape1ia, johon sitte
pitää piirtää ja räknätä, montako millimetriä sitä
maata pitäs ottaa pois kantapään alta, että selkäran
ka olis suorassa. Eikä niitä yleensä huomioida tuollai
sia ideoita, mutta keksippä sellainen itu, että saat
pullautettua yhden jätkän pois pelistä ja itse rupeat
osan senkin töistä tekemään. Sellaisesta ideasta saa
jopa palkinnon, päivällisen ja bruukin apilalla koris
tetu t mansettinapit.
- On se kauheaa, jos viidessä vuodessa mies loppuu, eikä siihen saa mitään apua, huokasi Eeva.
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- Kyllä kuuluvat saavan. Minä sanoin sille meidän
ukkohen-alle Eerikssonille, ettei siinä hornmassa noi
la vehkeillä mies kestä kuin korkeintaan viisi vuotta.
Arvaappas mitä hän sanoi?
- Ei niin aavistusta.
- Hän nauroi ja sanoi: viisi vuotta se on pitkä aika,
kyllä Suomesta terveselkäisiä tulee.
Räjähitkö?
- En, minähän olen niitä rauhallisia finnej ä .
- Eikö t u e ole liika karu totuus ulkolaisesta työvoimasta.
- ] oo, onhan se, sii tä kun on hiki ja terveys imetty,
niin hän saa mennä. Terve täytyy taas seuraavan
ehdotomasti olla. Lääkä1i tarkastaa tarkoin u uden tu
lokkaan, pakollinen röntkenkuvauskin on. M iehen
täytyy olla priima tullessaan, ei auta ka1jasta koipia
nostettaessa. Lähtiessään saa mies olla niin vaivanen
kuin hyvänsä, ei pidä kukaan lääkä1intarkastusta.
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T i nasavua
Sirkka Kemppi

Valmistimme relsesatseja muutaman vuoden, nyt
työt oli vähennetty minimiin. Talossa oli muuttunut
palj on. Tanssimusiikkia ei enää soitettu, vain voirnis
telun aikana soi jonkinlainen tahtimusiikki. Muuta
man minuutin täytyi kaikkien voimistella työaikana.
Porukkaa koulutettiin uusiin töihin, hyvät tinurit
lähtivät koulutukseen ja tilalle tuli tottumattomia.
Heidän töitään en voinut tarkastuksessa laskea läpi,
j oten annoin ne tytöille takaisin.
Minulla oli silloin saksalainen pomo, jaka eräänä
päivänä tuli luokseni kertoen, että tytöt itkevät kun
heidän töitään ei hyväksytä. Otin päydältä pari rele
satsia pomon eteen ja kysyin j os hän hyväksyi ne. Po
mo vastasi "näi, näi", katsoi niitä ja pyysi ko1jaaman
huonot työt extrakorvausta vastaan. Ryhdyin työhön,
koska alen tottunut tottelemaan esimiestäni mukise
matta.
Sulatin nyt tinaa nenäni alla tunnista tuntiin ja päi
västä päivään. jouduin näin hengittämän tinasavun
sisääni, koska savua poisvetäviä laitteita ei minulla ol
lut kuten varsinaisilla tinureilla. Tinatessani vesi vuo
ti nenästä.
Kävin terveyssisaren luona valittamassa outoa nu
haani ja minulta otettiin verikoe, jaka näytti hyvää.
"Olet täysin terve", sanottiin vain eikä otettu minkäänlaista selvää mistä nuha johtui. Minulle tuli
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yskäkin kuin tupakkamiehelle, vaikka en ale eläissäni
yhtään henkäystä vetänyt. Tehtaan venttiili tkin olivat
niin h uonot, että sininen savu leijaili usein liinojen
päällä. Siinä vaan tuli istuttua niin kauan kun alkoi
ottaa hengen päälle. Eihän työstä saa mikään johtua.
Hengitystieni alkoi reistailla. Kun menin L.M. Eiics
sonin lääkärille, hän antoi vain reseptin kahdeksalle
erisorttiselle lääkkeelle. Keuhkot olivat terveet, vain
poskion telot ja hengi tystie reistailiva t. J oud uin jo käy
mään spuulauksessa sairaalassa, j ossa lääkä1i sanoi
kin, että minä en saa enää alla L.M. Ericssonin salissa.
Kun sanoin sen tehtaan lääkä1ille, hän otti heti pu
helun sairaalaan ja haukkui sen lääkärin.
Tiesin k'}'llä sairaalan lääkärin olevan oikeassa.
Tehdas yritti etsiä minusta jotakin muuta sairautta
tai yliherkkyyt tä, että olisi voinut panna kaiken sen
syyksi. Niinpä ne laittoivat minut kerran tutkittavaksi
keuhkoklinikalle. Ne tekivät minulle yliherkk'}'Ystes
tin, mutta en ollut millekään yliherkkä.
Sanoin ylilääkärille, että haluan tinasavutestin, kos
ka tiedän kaiken johtuvan tinasavusta. Ylilääkä1i vas
tasi: "Tinasavutesti on sinulle liian vaarallinen".
Ylilääkä1i kirjoitti kuitenkin raportin L.M. Ericsso
nille, että minua ei saa pitää tinasavua, lakkaa tai lii
manhaj ua sisältävissä työkohteissa.
Olin tähän asti syönyt hirveästi lääkkeitä, koska
teh taan lääkäri kirjoi tti aina samanlaisen reseptin
kahdeksalle erisorttiselle lääkkeelle. Vein kerran re
septin Ulricehamnin apteekkiin. Siellä minulle sanot
tiin, että he eivät voineet antaa näin vahvaa satsia, jo
ten sain vain yhtä sorttia. Seuraavana päivänä aptee
kista soitettiin, että tehtaanlääkäri käski antaa kaikki
lääkkeet.
Hain lääkkeet ja pistin ne poskeeni reseptissä ole
van määräyksen mukaan. Kun menin sen jälkeen lää
kärini lua, hän sanoi minulle: "Olen kirjoittanut si
nulle sen takia niin paljon lääkkeitä, että itse kokeili
sit, mikä niistä passaa". Kauhistuin. Nyt hän vasta sanoi sen, kun alen kuuliaisesti kaikki syönyt.

Olin aika heikossa kunnossa, j oten lääkärini ehdot
ti kuntoutusta. Pyysin häneltä tarvittavan suosituk
sen, jonka lähetin Helsinkiin ja asia oli sillä selvä. Kos
ka omistan rintamatunnuksen, pääsin heti veteraani
kuntoutukseen. Valitsin paikaksi Anttolanhovin ja pa
rin viikon j älkeen olin niin hyvässä kunnossa kuin ei
ikinä olisi ollut mitään. Kuntoani hoitanut lääkäri sa
noi poislähteissäni: "Älä enää mene L. M . Ericssonil
le."
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Teol I isu uslääkäri n
vastaan otto
Anita Kärkkäinen

Teollisuuslääkärin vastaanottohuone,
muutama potilas.
Liippaaja rautaa silmissään,
prässääjän haljennut kynsi,
valuri palovamma pohkeessaan.
Pieniä vaivoja joihin olivat hakemassa
lievitystä.
Toisekseen oli aina hyvin mielenkiintoista
istua ja odottaa
arvailla
millaisella tuulella Herra teollisuuslääkäri
oli tänään.
Kirjoittiko liippaajan silmästä
kolmen kuukauden sairasloman
vai karjuiko valurin ulos palovammoineen?
Oli hyvin mielenkiintoista istua
teollisuuslääkärin
ostetun miehen
tutkimusta odottaen.
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Ei ru usuja, ei ku ltakel loa
Kauko Hietala
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Se oli vuosi 1953. Sinne jäivät kotikonnut, koulukave
rit ja viimeinen luokka kansakoulusta käymättä. Ker
tomus koskee minua, j oka olen syn tynyt vuonna 1939
Lapissa sekä myöskin meidän perhettä.
Isäni kaksi veljeä olivat muuttaneet Ruotsiin kaksi
vuotta sitten, tulivat lomalle, eivät autolla vaan junal
la. Puhuivat isän päästä pyörälle, että lähde tuonne
Ruotsiin, on leipä leveämpi. Siitä se alkoi. Myytiin ai
noa lehmänkanttura ja kotitila, velkanen sekin. Niin
pä sitä kolkuuteltiin junalla kohti Värmlandin suo
malaismetsiä, minä vanhin 15 vuotta, nuo1in vielä ka
palossa.
Sitten olikin leipä puun ja parkin raossa. Kyllä se
meinas joskus itku tulla kun oli ylikin 30 astetta pak
kasta ja piti raapia parkkia puun pinnasta, selkää pa
kotti. Kotona ei odottanut lihapihvit vaan nälkäinen
veljeskaarti. Televisiota ei tarvittu eikä sitä siihen ai
kaan ollut kuin ylhäisillä. Kielitaito oli pohjoisen m ur
re, ainoa sana, jonka osasin sanoa oli förskottia, mut
ta eipä tuo metsäherra ollut sitäkään ymmärtävi
nään. Kun menin rahaa pyytään metsäheffa melkein
kävi käsiksi, että heittää ulos kun rahaa tullaan joka
viikko naukumaan, mutta minkä sille nälälle mahtoi.
Isä j a äiti olivat kumminkin sen veffan jaksaneet ,
että meitä nälkäisiä oli siunaantunut seitsemän isän
ja äitin lisäksi. Vuodet vaihtuivat, ikää tuli minullekin. Elämä muuttui meilläkin kun isäni poistui tuon-

ne rajan taakse mistä ei ole paluuta ja äitini palasi ko
tiseuduilleen.
Myös omalle elämälleni tuli muu tos. Puu muuttui
metalliksi, aloin Värmlandissa rau tatehtaaseen töi
hin. Kuvaan ilmestyivät myös toiset kasvot, vaimoni.
Perhettä tuli ja elämä alkoi näyttää vähän valoisam
mankin puolen.
Siihen aikaan meillekin ilmestyi vekselivetoinen au
to, jolla mentiin jotta valimon pölyt karisisivat. Tuli
myös kesäloma ja mentiin pohjoiseen sukuloimaan ja
kyllä sitä autoa siellä kierrettiin ja ihailtiin oikein naa
purin voimalla. Kovasti ihmettelivät miten siellä saa
rahaa kokoon, että voi ostaa uuden auton. Rohkasin
heitä sanomalla, että jos voisitte nähdä setelin toisen
kin puolen, ymmärtäisitte.
Lomat loppui ja tuli se arkinen todellisuus eteen.
Kyllä mielessä pyöri monesti kun kotimaa pitää jät
tää, että olin kuin honganoksa, en tiedä minne kuu
lun.
On tämän kertomuksen jälkeen tapahtunut paljon.
Elämän kava koulu niin kuin se metalliala on, täytyy
alla rautaiset nyrkit j a rantussa ruista. Siitä on monel
la kavat kokemukset niin kuin minullakin on valkoi
set sormet ja särky.
Metsurista hitsaii-levysepäksi on ollut minun elä
mäni. Sairaus alkoi, työtapaturmaksi on todettu,
mutta eipä tuo uutinen paljoakaan ilahduta kun työt
on tehty ja palkka saatu niin jäljellä on vain raihnai
nen kroppa. Eivät tule tuornaan ruusuja eikä kulta
kelloa, selän kääntävät kärsineille.
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Suom i -t u pa ja sau na
Heikki Karttunen

Muistan oikein hyvin Sandvikenin Suomi-seuran syn
nytystuskat ja myös itse synnytyksen. Seuran perusta
misesta Sandvikeniin keskusteltiin jo vuonna 1965
muutamien meikäläisten kesken manet kerrat, mutta
perustaminen aina vain siirtyi.
Kai meitä oli silloin vielä liian vähän. Kaikilla ei
ehkä ollut tarpeeksi kiinnostusta asiaan ja ehkä meil
lä jokaisella oli myös tarpeeksi ajattelemista työpai
koilla ja perheessä sekä sen tulevaisuudesta vieraalla
maalla. Mutta kun työpaikat, koti ja yhteiskuntata
pahtumat ja niiden tuntemus olivat järj estyksessä, al
koi vähitellen kiinnostus muuhunkin toimintaan.
Seuran perustamiskokous pidettiin Valhallan pie
nessä salissa 19 helmikuuta 1967. Läsnä oli 40 henki
löä. Forsbackalaisten edustus tässä kokouksessa oli
vähäinen, mutta H oforsin Suomi-seurassa oli
runsaasti mukana. Läsnä oli myös Etelä-Norrlannin
piirin silloinen toimihenkilö Lasse Lehtonen. Tältäkin
taholta ehdotettiin sandvikeniläisten yhdistämistä
Forsbackan Suomi-seuraan. Tästä syntyi vilkas kes
kustelu ja siitä äänestettiin: 32 ääntä puolesta ja vas
taan kaksi ääntä, seura perustettiin Sandvikeniin. Ko
kouksen jatkuessa huomasin, että vieraatkin olivat
jollakin tavoin tyytyvä isiä päätökseen.
Sandvikenin Suomi-seuralle alkoi kiireinen aika.
Heikki Karttunen hoiteli puheenjohtajan, Sirkka Hei-
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nonen sihteerin tehtäviä ja Laila Edholm silloin vielä
melko tyhjää kassalipasta.
Seuran eteenpäinvieminen ei ollut helppoa, koska
kaikilla toimihenkilöillä ei ollut edes puhelinta, saati
sitten autoa käytössään. Allekirjoittanut joutui kiertä
mään pyörällä vanhaa ruukkia manet kerrat, sillä tä
mä alue oli siihen aikaan suurin suomalaisten pesä
paikka.
Olin eräänä pyhäamuna jäsenkierroksella eräällä
asuntoalueella. Soitin asianmukaisesti ovikelloa ja
vartuin hetkisen, avi avautui ja samassa lensi ovesta
ulos jonkinlainen pussi. Kuulin vain karj aisun: "Ota
tämä ja mene, tänne ei sinulla ale asiaa". En ottan ut
pussia enkä tutkinut sen sisältöä. Oli kai ollut jonkin
lainen perhej uhla edellisenä iltana.
Seuratoiminta alkoi pikkuhiljaa suj ua. Seuran en
simmäiset säännöt saatiin yhdistämällä Hoforsin
Suomi-seuran ja Gävlen suomalaisen kerhon sääntö
jä. Alkoi tientenkin toimintavarojen hankinta.
Järjestettiin tanssiaisia j a filmiesityksiä. Siihen aikaan
sai seura pitää myös ravintolaa tanssitilaisuuksissa.
Sandvikenin ystävyys kunnalle Varkauteen ilmoitettiin
seuran perustamisesta. Jäsenille järjestettiin lentopal
lo- ja voimisteluharjoituksia M urgårdskoulun voimis
telusalissa ja naisten ompeluillat saatiin alkuun.
Seurassamme on urheilu ollut j o alunperin keskei
senä toimintamuotona. On harrastettu hiihtoa, jalka
palloa, maastojuoksua, suunnistusta, yleisurheilua, ja
voimistelua. Olemme osallistuneet suomalaisseuro
jen järjestämiin kilpailuihin ja saaneet manet kierto
palkinnot seuran palkintohyllylle.
Vuosi 1 968 m uodostui käänteentekeväksi. Saimme
silloin Sandvikenin tehtaan kautta käyttöömme pur
kutuomion saaneen omakotitalon. Kaikki korjaukset
su01itettiin talkoovoimin. Nimeksi tälle rakennukselle
annettiin "Suomi-Tupa'', j onne toiminta keskitettiin.
Suomi-Tupaan kuului myös vanha ulkorakennus.
Tästä kunnostettiin sauna. Varat tähän saatiin keräämällä ja talkoovoimin valmistui sitten suomalainen

sauna, jaka vieläkin on käytössä. Saunan kiuas haet
tiin Suomesta ja niin päästiin saunomaan.
Eräs paikkakuntalainen lehtimies oli kiinnostunut
saunastamme ja halusi tietysti kokeilla sitä. Hän il
moitti tulostaan aika myöhään ja kun sattui olemaan
arkipäivä, niin saunottajaa ei ehditty saada ajoissa
paikalle.
Sauna ei ehtinyt tietenkään lämmitä tarpeeksi. Sau
naan kuitenkin mentiin ja makkaroitakin yritettiin
paistaa puolilämpimällä kiukaalla. Puolilämmin sau
na, puolikypsät makkarat ja kylmä olut eivät var
maankaan kuulu elämän parhaisiin nautintoihin,
mutta lehtiartikkelista päättäen oli vieraamme ollut
tyytyvä inen.
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Pesäpal losta se a l koi
Helge Ängeslevä
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Ojala ei ollut ainoa, jota alkoi vaivata henkisen köy
hyyden tunne ja yhteistyön puute, sellaista alkoi esiin
tyä vähintään puolessa Fagerstan suomalaisessa siir
tokunnassa. Se kyti ihmisten mielissä syksyn 1953 ja
talven 1954 ja purkautui lopulta keväällä 1954. Veli
Ala-Nikkolan keräämällä rahasummalla ostettiin Fa
gerstan suomalaisille yhteiset pesäpallomailat, pallat
ja räpylät.
Ensimmäiset sanat tuollaiseen yhteistyöhön saneli
vat Veli Ala-Nikkola, Lassi Mäenpää ja Paul Finnilä.
Ala-Nikkola oli kuitenkin ainoa noista kolmesta, jaka
uskalsi kerätä rahaa listalla. Panokset eivät olleet suu
ria, kaksi tai viisi kruunua, mutta kun antajia oli pal
jon niin tulihan siinä sen verran, että peliä ei tarvin
nut aloittaa ilman räpylää.
Pelivälineet tilattiin Suomesta ja Ala-Nikkola sai tie
don niin myöhään lauantaina räpylöiden tulosta, että
posti ehti mennä kiinni.
Siinä sitä oltiin, ensimmäinen peli oli määrä pelata
sunnuntaina Norbyn kentällä ja pesäpallovälineet oli
vat postin hyllyllä.
Kynsäsi siinä Ala-Nikkola parikin kertaa korvallista,
mutta touhun miehenä hän sanoi itselleen: "Pirskutti
mennähän sisän kautta." Niin hän kolisteli pihan
puolen ovia ja pääsi sisälle, ja peli alkoi sovittuun aikaan sunnuntaina kello kolmetoista.

Tämän ensimmäisen pesäpallopelin jälkeen virisi
keskustelu Fagerstan Suomalaisen Seuran perustami
sesta, joka perustettiin 2 toukokuuta 1954.
Ensimmäisen vuoden pikkujoulu pidettiin Västan
forsissa Rosenlundin ravintolassa, j ossa oli iloiset hi
pat. Aloitettiin ruualla ja jatkettiin muilla nesteillä.
Naiset esittivät miesten alushousuihin ja tonttulak
kiin pukeutuneina kuvaelman "Syötiin puuroa ja juo
tiin lien tä".
Paikalla olijat kyllä myöhemmin illalla epäilivät, et
teivät tyttöjenkään liemipullot ihan puhdasta vesi
johtovettä sisältäneet, koskapa esittäjät olivat kuvael
man jälkeen varsin iloisia. Me parhaat liemenkäyttä
jät menimme kuulemma vasta aamulla neUän jäl
keen kotiin. Oli siinä h uvitoimikunnalla kava työ, että
sai sen hirveän moraalisen rapulan jälkeen jälleen
kulttuurityöntekij öitä. Ei siellä suurempaa vahinkoa
tullut muuta kuin yksi liemisieppo istui Nivalan Voi
ton kitaran päälle ja siitä tuli kerralla uunin sytykkei
tä.
Vuoden 1955 vuosikokous pidettiin hyvän ilmapii
rin vallitessa, seuran hallintokin jäi suurin piirtein en
tiselleen. ] oh tokunnalla oli vuosikokouksen jälkeen
h uomattavan paljon aloitteita, mutta ne olivat suu
rimmalta osalta edelliseltä vuodelta täytäntöönpane
mattomia.
Vuoden 1 955 toiminta näytti aluksi suj uvan kaikin
puolin hyvin. Kuukausi-illanvietot tuottivat aika ki
vasti voittoa. Seuran pesäpallojoukkueella oli myös
hyvä menestys Ruotsin suomalaisseurojen keskinäi
sessä pesäpallosarj assa. Saunakysymys herätettiin
henkiin sekä elokuvien esitys. Jäsenistö l uuli, että
nuot asiat oli haudattu komiteassa. Elokuvakysymys
ei kuitenkaan unohtunut, se kyti ja viimein pullahti
pintaan.
Vapputanssit Vadissa pidettiin ilotulituksineen ja
emäntäkaartin komeine kahvi- ja voileipäpöytineen.
Juhlat aloitettiin Suomen lipun nostolla salkoon.
Tätä onnellista toimintakautta ei kuitenkaan kestä-
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nyt kauan. Pian vapun jälkeen alkoi ilmassa tuntua
palaneen käryä ja samanaikaisesti alkoi j ohtokunnan
eräiden jäsen ten käyttämissä puheenvuoroissa ilmetä
pistävä sävy. Tilanne kärjistyi huippuunsa kun kuul
tiin, että pesäpalloj oukkue oli puheenjohtajan luvalla
käyttänyt seuran varoj a 300 kruunua matkakuluihin
ilman, että asiasta oli ilmoitettu johtokunnalle.
J uhannuspäivänä pidetyssä juhlien tilityskokouk
sessa tuli niin paljon sananharkkaa, että puheen
joh taja ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja kolme
johtokunnan jäsentä uhkasi erota, jos demokratia ei
ala pelata seurassa.
Yleinen kokous pidettiin 14 elokuuta 1 955 ja seural
le valittiin uusi puheenjohtaja, erolla uhanneet jäivät
paikoilleen.
Vuosi 1955 oli Fagerstan suomalaisen yhdistyselä
män kiiitillistä aikaa. Elokuun lopulla oli jo valittava
na kolmen yhdistyksen jäsenkirjat eikä kukaan kieltä
nyt, vaikka saman henkilön taskussa olisi ollut näiden
kaikkien yhdistysten jäsenkirja kunhan vain maksoi
jäsenmaksut. Suomalaisen seuran toimintakertomuk
sessa sanotaan:
"Asioitten hoitamiseen tartuttiin nyt oikeen suoma
laisella sisulla ja innostuksella. Eikä toimintatarmoa
annettu lamauttaa senkään, vaikka kuultiin seuran
entisen puheenjohtajan perustaneen pienen joukon
tukemana uuden seuran, jonka tarkoituksena todet
tiin olevan seuramme toiminnan kaikinpuolinen vai
keuttaminen."
Seuran työsaralla alkoikin sitten tulla hyvää satoa,
olihan seura tavallaan haastettu j onkinlaiseen parem
mu uskilpailuun. Kaksi päivää kokouksen jälkeen seu
ra sai vierelleen erittäin virkeän pikkuserkun, Fagers
tan Suomalaisen Fil mikerhon.
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Al ku lähteet U ra l i l la
Wilhelm ]ostwall
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Keväällä 1956 Uddevallan telakka hankki työvoimaa
Suomesta. M uutaman kuuka uden aikana saapui sa
toja ammattimiehiä, parhaassa työiässä olevia taita
via laivanrakentajia.
Vaikeuksia tietysti alkuun oli asuttaa siirtolaisper
heet huutavan asuntopulan vallitessa. Hyvällä tahdol
la ja järjestyksellä kuitenkin onnistuttiin. Insinöö1i
Bror Isakson hoiti nämä tehtävät. Tuo mainio ihmi
nen jaksoi hankkia asuntoja, auttaa j a lohduttaa siir
tolaisia heidän sopeutuessaan yhteiskuntaan.
Suomalaisten 1iennot työn ja kodin ulkopuolella ra
joittuivat ahtaaseen piiriin. Outous, epätietoisuus ja
ennen kaikkea kielimuuri aiheutti sen, että enimmäk
seen hakeuduttiin ravintoloihin. Harvalla oli tuttavia
kotimaasta lähdön jälkeen ja kosketusta ruotsalaisiin
ei ollut. Mutta suomalainen on aina ollut yhdistysih
minen. Kaikkialle minne hän on vaellusvuosinaan ek
synyt, on seura perustettu.
Uddevallan suomalainen seura perustettiin loka
kuussa 1956 hotelli Carlianin yleisessä salissa, jaka tä
yttyi viimeistä sijaa myöten kokousvieraista.
Kokous oli normaali yhdistyksen perustava tilai
suus. Puheenj ohtajana toimi Wilhelm jouniola ja
sihteerinä Eva Nylen.
Kokouksen evästämänä johtokunta velvoitettiin pe
rustamaan toimiryhmiä kuten nais- ja urheilujaosto,
opintoryhmä j a huvitoimikunta.

Shakinpelaajat liittyivät tiiviiseen yhteistyöhön tela
kan shakkikerhon kanssa, joka suoritti pelimatkoja
lähikaupunkiin j a Tanskaan.
Uddevallan suomalaisen seuran riennot rakentui
vat vanhoihin pe1inteisiin. Kulttuurihan on yksilön,
yhteisön tai suurempien ryhmien henkisen tason ke
hittämistä tieteen ja taiteen alalla. Näiden perintei
den vaalijana järj estö on se kokoava keskiö, jonka pii
riin liittyvät nämä arvokkaat tehtävät.
Suomalainen siirtolainen on aina kehittänyt omia
kultuuritoimintoja, j oiden alkulähteet viisi tai kuusi
tuhatta vuotta sitten ovat jossakin Ostjakkien ja Vogu
lien asumasijoilla Uralvuorten tuntumassa. Uddeval
lan Suomalainen Seura on tuonut oman panoksensa
noiden perinteiden 1ikastamiseksi.
Uddevallan suomalaisen seuran alkutaival oli jäse
nistön ja sen tarpeiden tyydyttämisen organisoimista.
Yhteyksiä syntyi, urheilijat ja shakinpelaajat saivat
tunnustusta, samoin naistoimikunnan aloitteet nuor
ten parissa. Ensimmäinen pikkuj ouluj uhla vietettiin
Bohusgärdenilla. Seura jä1j esti kielikursseja, juhla- ja
tanssi-iltamia. Yhteydet suomalaiseen kilpaurheiluun
kehittyivät valtakunnalliselle tasolle. Saatiin myös hy
viäkin tuloksia sillä olivathan Juhani Jouniola ja Pek
ka Kantola parhaita suomalaisia urheilijoita aikana
an Ruotsissa, Pekka Saarinen jopa maajoukkue-edus
taja.
Vahvimpana todisteena seuran onnistuneesta työs
tä siirtolaisten hyväksi on, että kaupunki lahjoitti toi
mitalon järj estön käyttöön. Emmaus, tuo Ruotsin ku
ninkaiden suosima viihtyisä kartano, siirtyi 1 960-lu
vun lopulla suomalaisten monitoimitaloksi. Kiinteis
tön kunnostus suoritettiin talkootyönä, joka todisti
kiinteää yhteishenkeä. Hjalmar j ohti talkootöitä ja
Uddevallan kunta vastasi materiaalikustannuksista.
Tämän vanhan talan haltiatontut ovat nähneet mon
ta iloista illanistujaista tanssin, musiikin ja Senja Es
kelisen lämpöisten kahvikupposten ääressä.
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Hätäpai nos
Eino Sarre
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Alku oli repa1sevä niin kuin nimikin Krääk. Se ko
ha u tti kylää niin kuin seuraakin. Alkoi vipinä j a kaik
ki puhalsimme yhteen hiileen, kädet täristen. Nyt me
tehdään leh ti ja historiaa.
Minulla oli ajatus, että lähetän ensimmäisen
lehden muun keräämäni materiaalin kanssa metalli
työväen perinnekilpailuun. No sitä muuta materiaa
lia ei tullut, lehti vei minun aikani sataprosenttisesti,
koska painovaiheessa hävisi koko lehtimieskaarti.
Olimme Pirkko Hirvosen kanssa kahden ja 1..ylmä
totuus oli edessä. Suunnitellaan, mutta itse ei vaivau
duta tekemään mitään.
Tämä on ruotsinsuomalaisen perisynti. On vain pa
ri kolme akselihenkilöä, jotka tekevät työtä. Heidän
väsyttyään se toimintahaara lopah taa. Sen aika näyt
tää kuinka käy tälle lehdelle. Alku ainakin oli "kata
strohvi", se oli lopahtaa heti alkuun.
Tehtiin Pirkon kanssa hätäpainos. Se oli souvi, voi
daan sanoa nyt jäljestäpäin.
Tanssit painoi päälle ja lehti piti saada ulos tanssi
ilmoituksen takia. Ei ollut materiaalia. Pirkko kirjoitti
runot, minä kääppänäpakinat, kauhealla kiireellä.
Sain poikani Markon piirtämään nuortennurkkaan ja
Anne Starkin piirustuksia olin nähnyt aikaisemmin,
joten kävin hakemassa. Anne on muuten kahdeksan
ja poikani Marko viisitoista.

Sen jälkeen tuli j o muutakin materiaalia. Maarit
Stark kirjoitti vitsit, koska hänellä oli hyvä käsiala.
Paula Kurimo teki kansikuvan ja Urpo Anttila mai
nokset.
Pirkko kahlasi läpi puhelinluetteloa ja kirjoitti kir
jekuoret. Minä painoin yötä myöten, koska olimme
päivät töissä, mutta aika loppui sittenkin. Otimme
Pirkon kanssa työstä vapaata yhden päivän, kokoa
mista varten ja saimme kasatuksi 130 kappaletta, jot
ka ehdimme lähettää ennen tansseja lukij oille.
Enempään emme pystyneet, joten loput kokosim
me myöhemmin. Olimme lamassa, saimme narinaa
miksi minä en saanut lehteä. Kaikki ajattelivat itse
ään, kuten pruukaa alla.
Kukaan ei ajatellut työpanosta ja aikamäärää, jon
ka käytimme tämän lehden tekoon. Ainoastaan pai
novaihe otti 40 tuntia. Sitä mitä muuta aikaa käytim
me tämän lehden tekoon, emme uskalla ajatellakaan.
Kokonaispainos oli 350 kappaletta.

185

Akti ivi u rhei l ija
Paavo Pyykkö
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M uutin Ruotsiin armeij an jälkeen vuonna 1970 ja ase
tuin asumaan Eskilstunaan, j ossa asuin neljä vuotta.
Sinne oli ennen minua tullut kaksi oululaista, j otka
oli värvätty niin kuin minutkin. Jääpalloa olimme pe
lanneet samassa joukkueessa, Oulun Palloseurassa
Suomessa.
Eskilstunan seuran johto tietenkin asetti heti suu
ret tavoitteet, että meidän avulla nousisimme "all
svenskaniin" eli ylimpään sa1jaan, j ossa he aikaisem
min eivät olleet pelanneet. Suomessa olin tottunut sii
hen, että ha1joituksissa saimme pelata paljon pallon
kanssa, joten opimme toistemme pelitavan niin kuin
ulkoa. Ruotsissa taas ha1joitukset olivat hurjia, kun
pääasiassa vain j uoksutettiin pitkiä lenkkejä ja isoja
mäkiä ylös j a alas, j a h.)'llä niitä sitten j uostiinkin.
Ruotsalaiset olivat kovia kavereita j uoksemaan. Me
suomalaiset tulimme silloin alkuaikoina ihan hännil
lä, mutta nousihan se kunto meilläkin.
Syksyllä, tai alkutalvesta, alkoivat jääha1joitukset,
aikaisemmin kuin Suomessa. Eskilstunassa oli loista
vat olosuhteet: peilisileä tekojäärata ja luistimiente
roittaja. Luistimet teroitettiin j aka peliin ja harjoituk
siin. Joukkueessa oli myös huoltaja, harjoitusten vetä
jä ja varusteiden huoltomies, joten meidän pelaajien
ei tarvinnut muuta kuin pelata.
Ensimmäiset kosketukset olivat myönteisiä pelaa-

jien kesken. Suurin vaikeus oli kaikilla kieli, kun ku
kaan ei osannut ruotsin sanaa. Kun pelit alkoivat,
meidän piti näyttää mihin pystytään, koska meistä oli
kirjoitettu aika lailla lehdistössä.
Harjoitusottelut olivat kovempia kuin osasimme
odottaa, lehdistö oli kriittinen heti alusta lähtien. Ja
niinhän siinä sitten kävi, että sarjan päätyttyä emme
voittaneet. Tulimme toiseksi ja pettymys oli suuri,
mutta meihin suomalaisiin he olivat kuitenkin tyyty
väisiä, sillä mehän olimme tulleet Ruotsiin parem
man työpaikan ja palkan myötä eikä seuralla ollut
minkäänlaista taloudellista taakkaa meistä.
Seuraavana vuonna olimme tottuneet jo sen ve1Tan
olosuhteisiin ja kaikkiin muihinkin tapoihin, että pys
tyimme voittamaan sarjan ja nousemaan pääsa1jaan
karsintojen myötä.
Kolmantena vuonna olimme mestaruussarjassa ja
tavallaan aloimme ottaa ottelut tosissaan. Saimme
heti ha1joitusotteluissa paremmat vastustajat ja siinä
oli suuri era, olimme niin kuin altavastaajana koka
ap n.
Neljäntenä vuonna tutustuin tulevaan vaimooni, jo
ka on ruotsalainen. Kun minä en osannut paljon ruot
sia, niin siinähän sitten sattui mon ta koomista ja pii
nallistakin tapahtumaa.
Vuonna 1 9 74 syksyllä muutimme Eskilstunasta
Sandvikeniin, missä pelasin kahdeksan vuotta. J oka
vuosi pelattiin Ruotsin mestaruussarjan loppuotte1 uissa, johon pääsi etelä- ja pohjoislohkon neljä paras
ta j oukkuetta. Kahdesti olimme Tukholmassa pelaa
massa voitosta "Bandy-Finaalissa", mutta molemmil
la kerroilla kyllä hävittiin. Oli elämys pelata kun siellä
oli yli neljätoista tuhatta ihmistä katsomassa.
Olimme monena vuonna ehdot tomasti paras seura
koka maassa ja voitimme saijan, siis pohjoislohkon
ylivoimaisesti, teimme enemmän maaleja kuin mi
kään joukkue Ruotsissa, myös tuli uusi piste-ennätys.
Mutta kun tuli kysymys kullasta ja kunniasta, sitä
ei saatu. Ainoa suuri voitto tuli Dex-cupissa, jaka pe-
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lataan Ljusdalissa, siellä on kaikki parhaat seurat
mukana. Sen voitimme ensimmäisenä vuotena, sil
loin se meni Daf-cupin nimissä ja voitimme Daf-au
ton seuralle. Silloin olivat mukana vain ruotsalaiset
joukkueet, nythän on mukana myös ulkolaiset.
Lehdistö, radio ja televisio huomioivat nyt meidät
ja tämän ansiosta sain myös minä suuren rnahdolli
suuden pelata Suomen rn.aajoukkueessa. Tietääkseni
näiden otteluiden ansiosta sain alla mukana edusta
massa Suomea Oslossa maailmanmestaruusotteluis
sa, jossa tulimme pronssille Neuvostoliiton ja Ruotsin
jälkeen.
Sandviken on tunnettu suomalaisista urheilijois
taan. Ensimmäisenä sen toi urheilukartalle Pauli Lai
ne, jaka jalkapallon mestaruuskarsinnoissa teki upei
ta maaleja. Onhan täällä rnyös olympiajoukkueen
miehiä: painonnostaja Aarne Norrback ja Vaasan
hiihdon kahdesti voittanut Matti Kousku. Kummat
kin kyllä edustavat Ruotsia niin kuin yleisurheilija Ee
ro Kinaret ja täytyy sanoa, että tekevät sen tyylikkääs
ti, sillä sellaista positiivista mainosta me varmasti
kaikki suomalaiset haluamme. Sitä toista huonom
paa on ihan riittämiin ja toki riippuu se rneistä itses
tämme.
Yksi asia on kuitenkin varrnaa: kun on mukana ur
heilussa voi tasapäisesti kilpailla kaikkien kanssa, ei
ole kielivaikeuksia, säännöt on kaikille samat. Urheilu
kasvattaa yhteishenkeä, jota j okainen yksilö tarvitsee
niin kotona kuin työpaikoilla, olipa sitten h.yse meistä
suomalaisista tai muista siirtolaisista, jotka ovat tän
ne Ruotsiin muuttaneet.
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Pal kkaneuvottel u
Erkki Vittaniemi
Eväslaukku
leipää, makkaraa,
jollain kuuma keitto.
Totisia ilmei tä
pientä puheensorinaa.
Oletko huolestunut veikko.
Palkasta neuvoteltu on
tulokset ta.
Hanhenmaksaa,
lohtakalaa,
useammilla kuuma toti.
Iloisia ilmeitä
suurta puheensorinaa.
Oletteko riemuissanne herrat.
Palkasta neuvoteltu on
tuloksella.
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Hyvät toverit !
Heimo Koskilampi

194

Tehtaan ammattiyhdistyskokoukseen ei tavallisesti
tullut kovin paljon osanottajia.
Heino oli saapunut ensimmäisenä. Hän varasi itsel
leen aivan takimmaisen pöydän ja odotteli toisten
suomalaisten tuloa.
Hänellä oli aikaa seurata yksitellen saapuvia työto
vereita ja tehdä huomioita. Andersson ei ole ainakaan
omissa asioissaan liikkeellä eikä Alvarsson, Heino
ajatteli. Heillä oli jo olemuksessaan yhteisvastuulli
suuden leima, samoin Ivarssonilla harmaantuvine
hiuksineen. Ivarsson oli varmaan harmaantunut työ
väenluokan yhteisissä asioissa ja elänyt elämänsä
työlle ja työväenluokalle.
1rukkikuski Eriksson taas taatusti oli omilla asioil
laan ja varmasti j ossakin kohden kokouksen kulkua
napauttaisi ulkomaalaisia.
Huoneen lasikaappi oli täynnä erilaisia pokaalej a ja
diplomeja, jotka olivat enimmäkseen urheilusta ja
järjestötyöstä myönnettyjä kunnianosoituksia. Kaikki
oli erinomaisessa järjestyksessä, mutta suurin osa
palkinnoista oli kolme-, neljä- ja viisikymmenluvuilta.
Kerran oli puheenjohtajakin sanonu t : "Osanotto ko
kouksiin ja muuhun toimintaan peilautuu kaapin si
sältä."
Takaseinällä oli pöytä ja kaksi tuolia. Pöydällä oli
sosialidemokraattisen puolueen ja metallityöväenlii-

ton liput. Pöydän takana oli musta taulu, johon oli
ki1jotettu kokouksen työjä1j estys.
Heino katsoi ikkunasta kadulle ja sitten Villen kas
voja ja Venneä, jotka ovensuussa keskustelivat ruotsa
laisten työtovereiden kanssa. Kun he h uomasivat Hei
non, he tulivat samaan pöytään. Moni ruotsalaisista
laski: kolmen suhde viiteentoista ja hymyili sisään
päin.
Heinon mielessä kävi ajatus, että tehtaan ammat
tiosaston valtaaminen olisi helppoa. Ei muuta kuin
valintakokouksiin kaikki suomalaiset ja siinä istuisi
vat sitten suomenkieliset ammattiosastojen johtokun
nat yli Ruotsin maan. Kauhea ajatus, mitä hyötyä siitä
olisi. Riita ja epäsopu vain leviäisivät Ruotsin rauhalli
sille työmarkkinoille.
P uheenjohtaja ja sihteeri menivät pöydän taakse ja
sihteeri alkoi laskea osanottajia. Sen näki sihteerin
päänliikkeistä, viimeiseksi hän laski suomalaisten
pöydän.
Ville oli syventynyt lukemaan työj ärjestystä. Hänen
suunsa liikkui koko ajan ja niin myös taulua kohden
sojottava piipunvarsi. Tuntui kuin Ville ampuisi joka
sanan tauluun kiinni. Päästessään urakkapalkkoja
koskevaan kohtaan, piipunvarsi teki toistuvia ympy
röitä.
- Eikö vain ole jälleen meistä kysymys, sanoi Ville
hiljaa.
Puheenjohtaja kopautti pöydän kanteen.
- Aloitamme kokouksen ja taululta näette työjär
j estyksen.
Sihteeri luki pöytäkirjan, jota kukaan ei kuunnellut.
Venne yritti parhaansa selittääkseen pöytäkirjan sisäl
töä Heinolle, jonka ruotsin kieli oli vielä heikko.
Pöytäkirja hyväksyttiin ja siirryttiin työjärjestykses
sä alikehittyneiden maiden kohtaan, ja kokoukselle
jaettiin johtokunnan esitys.
- Niin, asiahan on sillä lailla, että meidän täytyy
auttaa niitä, joilla on h uonommin selosti Alvarsson.
- Meidän isänmaamme on siinä onnellisessa ase-
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massa, että voimme sen hyvin tehdä . . . Kiitos kyllä
kin siitä puolueellemme, jaka tätä maata on viisaasti
johtanut. Katsottuani televisiosta "väiissä" sitä kur
juutta, jaka on vallitsevana monessaki11 Afiikan
maassa, ei voi alla kehottamatta luovuttamaan tove
reita muutamaa kruunua niin kuin johtokuntamme
ja puolueemmekin 011 ehdotta11ut. Lisäisin vielä, että
tiedotuskeskuksemme t ulisi huolehtia, että koka
maailma saa tietää ai11a maamme tekemistä lahjoi
tuksista.
Ve1111e pelkäsi Villen sa11ovan jotaki11 ja siksi hän
kuiskasi hiljaa: "Se 011 hyvä asia, ollaan hiljaa."
- Keskustelussa on käynyt ilmi, että johtoku11nan
tekemää ehdotusta on yksimielisesti ka1111atettu ja Al
varssonin ehdotus 011 hyvä lisä jote11 . . .
Ville oli jo puolittain ylhäällä, ku11 Venne h uomasi
Ville11 aikee11. Hän yiitti takinhelmasta vetää Villeä
alas mutta ei 011nistu11ut.
- Puheenjohtaja, Ville Kaarto haluaisi sanoa sa
nansa.
Kartto, ole hyvä.
- Kaikki kää11tyivät Villen suuntaan.
- Ehei mullakaa11 ole mitään vastaan esitystä, kyllä me suomalaisetki11 a1111amme mielellämme. Minä
vai11 sitä, että eikö siihe11 luovutuskirjaan voisi merki
tä tehtaan ulkomaalaiste11 oleva11 mukana. Ei mulla
sitten muuta.
- Seuraava kohta kokouksessamme on urakka
palkkoje11 ylitys ja Heniiksso11illa on siitä alustus, pu
heenjohtaja sanoi. Ole hyvä.
- Nii11, hyvät tove1it. Minulle on annettu tehtäväk
si selostaa muutamalla sanalla tehtaalla urakkapal
koissa tapahtunutta kuiittomuutta tai asia11 kai voi
lieventää sanomalla vastuuttomuutta. Niin kui11 tove
Iit hyvi11 tietävät, on sovittu, että A-luokka ei ylitä
kymme11tä, B-luokka yhdeksää ja C-luokka kahdeksaa
kruu11ua tu1111issa. Lisäksi on sovittu, että tämä11 vuo
den 1968 loppuun mennessä ei saisi tulla yli kymme11en prose11ti11 poikkeamaa. Olemme myöskin sopi-

neet, että huonosti hinnoitetut työt on hinnoitettava
uudestaan ja hyvien hintojen kustannuksella ei saisi
ratsastaa. Valittaen täytyy todeta, että näin tapahtuu
määrä tyissä ryhmissä.
Henrikssonin katseen viivyttyä tarpeettoman kauan
suomalaisissa Ville ei malttanut mieltään vaan huusi:
- Sano suoraan vain, että finnit . . .
- Pyydän tovereita puhumaan vain pyytämänsä
puheenvuoron aikana. Henriksson jatkaa, puheen
johtaj a huomautti.
- Niin tuota, tästä pitäisi päästä ja yhteisen edun
vuoksi meidän olisi pysyttävä kohtuudessa. Työnan
taj a pyrkii muutoinkin kiristämään työtahtia äärim
milleen, joten tämänkaltaiset seikat eivät ale hyväksi.
Usein on käynyt myöskin niin, että huonot työt on
tehty urakalla, kovasti itseään repien ja toisinaan
B-miehet ovat ottaneet jopa yli kymmenen kruunua
tunnissa. Ja vielä ikävämpää on, että yleisimmin he
ovat ulkomaalaisia. Ö n kohtuullista myöntää, että
om.an maan nuorisolla on samanlaisia pyrkimyksiä.
Tämä ei hyvää lupaa, jos asiaan ei käydä vakavasti
kiinni . . . Loppu.
- P uheenj ohtaja, Fors Verner.
- J aaha, Fors.
Venne oli koka Henrikssonin puheenvuoron ajan ol
lut hyvin kiusaantunut ja piti sen varan, että saisi en
simmäisen puheenvuoron. Hän nousi hiljaa seiso
maan, noj asi sormenpäillänsä pöyt äänja aloitti:
- Herra puheenjohtaja, hyvät toverit. Minun täy
tyy hiukan puolustaa ulkomaalaisia, koska tuntuu sil
tä, että tässä pääasiassa syytetään heitä. Ja tietysti pu
heenvuoroni lähinnä tarkoittaa suomalaisia, koska
heidät parhaiten tunnen.
Vennen hiukan hapuileva pyhetyyli sai pian var
muutta ja hänen 1yhtinsä kohentui.
- Minä asettuisin, toverit, hetkeksi aikaa meidän
asemaamme. Koettakaa ajatella silloin taustoja myös
kin. Niin, me suomalaiset j oudumme usein lainaamaan matkarahamme päästäksemme tänne työhön,
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joka kotimaassamme on vähissä. Useimmiten osa
perheestämme jää kotimaahan vartomaan isän, äi
din, veljen tai sisaren lähettämää välttämätöntä ra
haa.
- Päästessään sitten työhön, esimerkiksi tähän
tehtaaseen, heille melko varmasti annetaan tehtaan
heikoimmat työt. Sen myöntänette. Kielitait0a ei ole
eivätkä he tule tietämään, että juuri heille osoitettu
työ on huonosti hinnoitettu. Ei, he ovat vain tietoisia,
että täällä pitäisi päästä normaalilla työllä siihen ja
siihen summaan. Ensiksi he näkevät syyn itsessään,
että olenpas huono, kun rahaa ei lohkea. Sitten he syl
käisevät kouriinsa ja sanovat: "Johan nyt on perkele!"
Siinä sitä sitten alkaa meneen ne huonotkin työt.
- Ajatelkaa hyvät toverit tätä, ennen kuin alatte
syyttää jotakin ryhmää. Ajatelkaa myös sitä kuka heil
le rientää kertomaan töiden huonoudesta. Ammatti
liittoko? Työtoveritko? Ei ja uudelleen ei, ainoa keino
on siis kova työnteko, että he voisivat ostaa uudet
huonekalut tyhjään huoneeseen, vaatteet, astiat keit
tiöönsä ja ruokaa suuhunsa. Samanaikaisesti he jou
tuvat kateuden uh1iksi ja väärinymmäretyksi. Ei tove
rit ole helppoa. Ehdottaisin, että ymmärtämys saisi
osansa eikä syytettäisi liikaa. Sitä paitsi me emme ole
tulleet tänne väkisin, vaan tämä maa on meitä tarvin
nut, jotta teilläkin olisi hyvä olla. Me olemme tarpeen
tehtaille, miksi emme sitten teille. Loppu.
- Ei mitään erikoisuuksia kenellekään, väitti Matt
son. - Jos siihen mennään, niin kohta me ruotsalaiset
saamme etsiä uutta työpaikkaa. Ohjeet on ohjeita kai
kille. Ulkomaalaiset ovat jo niin mon ta urakkaa pilan
neet ja sitten kierretään tehtaasta toiseen ympä1i
Ruotsia, jävlar.
Puheenjohtaja, Kaarto haluaisi nyt puhua.
- Kartto.
- Kyllä tuota per . . . tuota tarkoitin, kyllä Vennen
sanat olivat paikallaan. Se oli niin asiallinen. Sen ver
ran lisäisin vielä, että ulkolaisen on mahdoton ruveta
tuntitöitä tekeen. Potkut tulis perseelle, että pau-

kahtais ja niin lentäisit ulos kylmään maailmaan. Et
tä tuota minusta se olisi ammattiliiton asia, tuota
oomata hinnat kuntoon j a tasapuolisestikin kaikille,
tuota. Enkä minä ymmärrä sitäkään kun on niin
monta luokkaa, tuota. Minä luulin, että tämä on luo
katon yhteiskunta, tuota. Minä tuota olin mehtätöissä
lähes pari vuosikymmentä ja kun siellä palsta annet
tiin, se oli sama hinta, teki sen kuka teki, tuota. Lop
pu, tuota.
- Hyvät toverit. Olen kuunnellut tätä keskustelua
surulla ja elänyt ajatuksissani Forssin kehoittamalla
tavalla hetken ulkomaalaisena, sanoi Ivarsson.
- Olen kuvitellut astuvani tehtaaseen, jossa ei ole
yhtään ystävää, kielitaidottomana, ehkä rahattoma
na, huonossa laitakaupungin röttelössä asuen.
- Äsken teimme päätöksen alikehittyneiden mai
den auttamisesta. Nyt kehottaisin meitä auttamaan
oman maamme rajoj en sisällä asuvia ystäviämme,
jotka ovat ehkä jättäneet taakseen rakastamansa
maan ja jonne he j oskus vielä voivat palata. Voisim
meko alla heille julmia ja tehdä sitovia päätöksiä
ammattiliittomme kokouksissa, johon hekin kuulu
vat. Ei, käsityksemme mukaan meidän tulee auttaa
heitä ja taistella myöskin heidän etujensa puolesta.
Meidän tulee tunnustaa, että suomalaiset ystävämme
ja muut siirtolaisemme ovat auttaneet isänmaatam
me kehityksen tiellä.
- Me helposti syytämme ystäviämme muutaman
äyrin ylityksistä, mutta jätämme valitukset huomioi
matta ja emme huomaa huonompien töiden tosiaan
menevän maahanmuuttajien työpöydille.
- Esitän kokoukselle seuraavan ponnen: "Ammat
tiyhdistyksen on kaikissa tilanteissa noudatettava työ
väestön kohtuullisia vaatimuksia. Työnantajan kans
sa on neuvoteltava alihinnoitettujen töiden uudel
leenhinnoittamisesta. Siihen asti kun uudelleenhin
noitus on suoritettu, on valvottava, että työnjohtajisto
jakaa nämä työt tasapuolisesti."
- Katsooko Fors, jota Kartto kannatti, Ivarssonin
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ehdotuksen tyydyttävän vai pitääkö asiasta äänestää,
puheenjohtaj a kysyi.
- Minun esitykseni pohjautui samaan asiaan,
vaikka ei niin kauniissa muodossa , j oten alen e1i ttäin
iloinen hänen puheenvuorostaan. Kiitoksia paljon,
Venne vastasi.
Seuraavana kohtana oli "työehtosopimuksen suun
taviivat", josta Olsson käytti ensimmäisen puheen
vuoron.
- Meidän työntarkastaj ien puolesta haluaisin sa
noa, että me, jotka teemme tuntitöitä, olemme pahas
ti alakynnessä. Niin, että kymmenen prosentin yli
määräinen lisä olisi tultava. Olemme myös pohtineet
keskuudessamme, että meille tulisi kuulua osa urak
kavoitoista. Eikö sitä voisi järjestää?
- On liian aikaista puhua mistään prosenteista.
sanoi Ivarsson. - Meidän tulee kaikkien lähteä yhtei
sestä parhaasta. Meidän tulee ottaa huomioon tar
koin valtiopäivämiestemme suunnitelmat ja lakialoit
teet ja myös yhteiskuntamme kilpailu1..yky j a raken
teen muuttuminen. Joten parasta lienee tässä vai
heessa lukea tarkkaan työväenlehdet ja käydä valtio
päivämiestemme tilaisuuksissa. Kesälomalta palat
tuamme meillä on enempi tietoa ja voimme käydä
myöskin tämän ongelman kimppuun.
- Pyydettyjä puheenvuoroja ei ale, joten keskuste
lu riittänee.
Kokouksen lopulla ei kukaan h alunnut enää tuoda
uusia aiheita, niin kokous oli päättämistä vailla. Pu
heenjohtaja sanoi:
- Ennen kuin poistumme koteihimme nousemme
seisomaan ja laulamme yhden säkeistön kansallislau
lustamme: "Du gamla, du fria".
Salin perältä kuului Villen heikko ääni kuin tuulen
henki metsässä: "O h oolet maahamme aarrnahin . . ."
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O piske l u a telakal la
]ouko Karttunen

Ruotsin työmarkkinoita järisyttivät ennenkuulumat
tomat lakat Malmikentillä j a myös Volvon työläiset lii
kehtivät. Ammattiliitto huomasi suomenkielisten ole
van näiden tapah tumien kantavana voimana ja tässä
vaiheessa alettiin tiedostaa ammattiliiton j äsenet, jot
ka puhuivat kieliä, joita ammattiyh distystoimitsijat ja
luottamushenkilöt eivät hallinneet.
Eriksbergin telakan työhuonekunnan opintokom
itea pani alulle suomenkielisen opintopiiritoiminnan
ja tässä oli mukana kaksi suomalaista uranuurtaj aa,
Veikko Laaksonen j a Pentti Vartiainen. Myös pohjois
ruotsalainen Tage Simu oli korvaamaton vetoapu.
M uistaakseni ensimmäisen suomenkielisen oppi
materiaalin nimi oli "Sinä ja sopimuksesi". Sen en
simmäinen käännös oli niin asiantuntemattomasti
tehty, että sopimuksesta välittyvä kuva jäi lievästi sa
noen epäselväksi. Myöhemmin laatu parani ja mate1iaalia painettiin niin paljon, että sitä homehtui läj ä
päin ammattiliiton varastoissa.
Göteborgin metalliosasto 41 j ärj esti myös suoma
laisille aktivointikurssej a Hotelli Opalissa. Kursseilla
kerrottiin ammattiliiton organisaatiosta, työtavoista
ja säännöistä. Konferenssit olivat myönteisiä myös sii
nä mielessä, että eri työpaikkojen metallimiehet sai
vat mahdollisuuden tapaamiseen ja kokemusten
vaihtoon.
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Manen asanattajan ennakkaluulat ammattiliitan
tarkaitusperiin alkaivat hälvetä, ja tilalle tuli uska
asastan vilpittömään haluun edesauttaa suamalaisia
jäseniä pääsemään sisälle ammattiliitan taimintaan.
Götebargin metalliasastaan kuuluvien suamalais
aktiivien ydinjaukka alkai hahmattua ja näille tave
reille järjestettiin erilaisia kursseja. Esimerkiksi Me
tallin viikan peruskurssi "Ny i Sverige" järjestettiin
Ludvikan lähellä Gladtjärnin kurssikeskuksessa.
Luennat alivat ruatsiksi, mutta ryhmätyökieli ali
suami ja muutenkin j akainen sai käyttää parhaiten
asaamaansa kieltä. Kieltä asaavat käänsivät asiasisäl
lön kieleltä taiselle, jaten mukana pysyminen ali tur
vattu ja kurssien henki ali hyvä.
Iltapuhteina keskustelimme paliittisen taiminnan
edellytyksistä ja ajatus suamenkielisen sasialidemak
raattisen yhdistyksen perustamiseksi Götebargiin
vahvistui. Myös suamenkielinen taiminta ali sapeutu
massa työväenliikkeen malliin, jassa ammatillinen ja
paliittinen työväenliike kulkivat yhdessä. Tämä malli
asaittautui tärkeäksi, jatta ammattiyhdistysliikkeestä
läh teneet siirtalaispalii ttiset vaa tim ukset ki teytyisivä t
palii ttisiksi pää töksiksi halli tus-ja val tiapäivä tasalla.
Työpaikkana telakka ali vaarallinen. Putaamiset,
liukastumiset, puristukseen jääneet sarmet ja var
paat, alivat jakapäiväisiä kuten myös hitsauskipinöis
tä jahtuvat palavammat.
Kualemaankaan j ahtaneet tapaturmat eivät alleet
harvinaisia. Synkin muistiini jäänyt tapaturma ali tau
kakuussa 1971, kun narjalaisalus Samnangerin kane
huaneessa tapahtui räjähdys, jaka vaati kymmenen
työläisen hengen ja kaksikymmentäkahdeksan lauk
kaantui.
Onnettamuus muutti valtavasti myös työnantajan
asennetta ja ennaltaehkäisevään työturvallisuuteen
kiinnitettiin entistä enemmän huamiata. Myös sua
menkieliset saivat kak.si amaa työturvallisuusasia
miestä ja tätä kautta tehastui myös suamenkielinen
työturvallisuustiedatus.
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M onet ulkomaista työvoimaa kohdanneet onnetto
muudet olisi mahdollisesti voitu välttää, jos äidinkie
linen tiedotus ja tietysti myös ruotsin kielen taito olisi
ollut parempaa. M uistan kuinka laivan palovahti se
litti j otakin eräälle suomalaispoj alle, joka oli saanut
tehtäväkseen läpikulkuaukon polttamisen takakan
nen lävitse. Kaveri vain nyök)'tteli myöntävästi pää
tään ja hoki yhteisymmärryksen merkiksi joitakin
fraasej a ruotsiksi.
Palovartijan lähdettyä ryhtyi nuorukainen sytyttele
mään polttopilliään aikeenaan jatkaa keskeytynynyt
tä työtään.
Koska tiesin miksi palovahti oli estellyt levynpoltta
jaa työssään menin kysyn1ään oliko hän ymmärtänyt
toisen sanoman. Vastaukseksi sain kuulla, että eihän
noista skoonelaisten mongerruksista selvää saa.
Katsoin asiakseni valistaa kaveria siitä, että kansile
vyn alapuolella olevassa tilassa oli varastoituna useita
satoj a litroja maalia ja sen syttymisellä voisi olla vaka
vat seuraukset, ei vain hänelle itselleen vaan myös
muille lähistöllä oleville. Tämä oli samalla muistutus
inhimillisen tekij än ennalta-arvaamattomasta oikuk
kuudesta, jolla tehokkaatkin turvatoimenpiteet pois
tuvat pelistä.
Eriksbergin telakan suomalaisaktiivien mielestä
"rauta oli tarpeeksi kuumaa taottavaksi" ja haimme
työhuonekunnan suostumuksen yhdyshenkilöverkos
ton muodostamiseksi lähinnä osastoille, joissa työs
kenteli paljon suomalaisia.
Yhdysmiesten ja yhdysnaisten tehtävänä oli muun
muassa palkka- ja työympäristökysymysten kanavoi
minen ryhmäjohtokuntien ja työhuonekunnan johto
kunnalle ammatillisen luottamushenkilön eikä vain
tulkin ominaisuudessa. Samoin ammattiyhdistystie
dotus meni suoraan perille yhdyshenkilöiden kautta.
Vastaleivotut yhdyshenkilöt kävivät lävitse työhuo
nekunnan maksaman opintopiirin työajalla. Tämän
kaltainen työaj alla tapahtunut opintopiiri lienee ollut
ensimmäinen laatuaan telakan historiassa.

Myös j atkossa kokoonnuimme kerran viikossa työ
ajalla käymään lävitse ammattiyhdistys-ja opintoin
formaatiota, jaka tällä tavalla yhdyshenkilöiden väli
tyksellä levisi suoraan kentälle.
Myös suomalaiset työläiset oppivat käyttämään jär
jestelmää hyväkseen ja näin vältyttiin monessa kysy
myksessä väärinkäsityksiltä ja ammattiliiton apu oli
aina ulottuvilla.
Lähinnä Eriksbergin yhdyshenkilöt halusivat ko
konaan suomenkielisen kurssitoiminnan käynnistä
mistä, koska mani suomalaisista kieltäytyi kielivai
keuksien vuoksi osallistumasta ruotsinkieliseen kurs
si toimin taan.
Suunnittelimme "ammatillisen nuorisokoulun" lä
piviemistä suomen kielellä ja otimme yhteyttä metal
liosasto 4 1 : n opintokomiteaan oman opintokomi
teamme myötävaikutuksella.
Osaston vastaus oli kuitenkin kielteinen, joten tela
kan opintokomitea otti vastattavakseen taloudellisen
puolen järj estämisen ja meidän tehtäväksemme jäi
kurssimateriaalin kääntäminen ja luentojen valmistaminen.
Vedimme lävitse "nuorisokoulun" ensimmäisen
kahden päivän jakson omin voimin ottaen myös m u
kaan paikallisia j a työpaikkakohtaisia 1..)'symyksiä.
Toisen kahden päivän jakson luennoitsijaksi tuli
]almar Rantanen LO: sta ja näin saimme kunnialla lä
vitse osaston ensimmäisen ammatillisen kurssin ko
konaan suomenkielellä. Osanottajat olivat tyytyvä isiä
ja vaativat lisää, j oten suomenkielisiä "ammatillisia
nuorisokouluja" järj estettiin muillakin työpaikoilla ja
myös muuntyyppinen ammatillinen koulutus suo
menkielellä sai jalansijaa monista epäilyistä huoli
matta.
Ajan mittaan saivat Eriksbergin telakan suomalai
set yhdyshenkilöt melko vapaasti toimia itsenäisinä
ammattiyhdistystiedottajina ja yhdystulkkeina.
Työhuonekunnan ja sen ryhmien ammattiyhdistyskokouksissa tulkattiin siten, että suomalaiset kakaon-

205

206

tuivat omiin pieniin ryhmiin, joissa yksi tai useampi
yhdyshenkilö oli mukana tulkkina.
Tällä tavoin saatiin ammattiliiton kokouksiin mu
kaan suomalaisia tovereita, jotka eivät kielivaikeuk
sien johdosta aiemmin olleet osallistuneet ammat
tiyhdistyskokouksiin.
Myös ruotsalaiset kiinnittivät h uomiota "uusien
kasvojen" mukanaoloon ja tämä edisti nimenomaan
suomalaisten asioiden eteenpäinmenoa työhuone
kunnan sisällä.
Eriksbergin telakka oli yksi raskaan konepaj ateolli
suuden yrityksistä, jaka työvoimapulan vallitessa ava
si ovensa naispuolisille hitsareille. Naisia oli kyllä ol
lut kevyemmissä töissä kuten kraana- ja traverssikus
keina mutta nyt tarttuivat naiset tositoimeen urakka
töissä.
Naishitsareiden joukossa oli paljon suomalaistyttö
jä ja työpaikkana pääasiassa sisähallit. Urakkahinnat
olivat samat nais- ja mieshitsareilla vaikka ruumiin
voimissa oli luonnollisesti eroa.
Tämä aiheutti alkuaikoina sen, että naiset jäivät pi
enemmälle ansiolle ja näiden asioiden selvittely olik.in
suurimpia tehtäviä osaston yhdyshenkilöille.
Naisten pienemmästä koosta joh tui, että sopivan
kokoisten haalareiden saanti oli "suuri" kysymys.
Yhdyshenkilönä toiminut Arja Makkonen vaikutti tä
män asian myönteiseen ratkaisuun.
Ajan kuluessa ja tyttöjen totuttua telakan "raskaa
seen mutta sydämelliseen elämäntyyliin" he alkoivat
saada urakoista niin hyviä ansioita, �ttä raavaat mie
het tulivat kateellisiksi urakkaprosentteja vertailtaes
sa.
Eriksbergin suomalaisten yhdyshenkilöiden mie
lestä suullinen tietous ei riittänyt ja tämän vuoksi
aloimme kääntää työhuonekunnan, opintokomitean
ja tiettyjen ryhmien tiedotusaineistoa suomeksi.
Suomeksi teimme yhteenvedot työhuonekunnan j a
opintokomitean toimintakertomuksista j a hitsariosaston "Svetsblänken" käännettiin kokonaan. 'fyö-

h uonekunnan omassa lehdessä "Mellan Varven" oli
suomalainen sivu vakituisesti ja ilmoitustaululla
komeili suomenlipulla varustettu tiedotuslehtinen
j uoksevan informaation hoitamiseksi. Tämä kaikki
täydensi hyvin metalliliiton ja LO: n suomenkielistä
tiedottamista.
Paine järjestää viikon suomenkielinen peruskurssi
kasvoi niin suureksi, että se oli järjestettävä vuonna
1976, vaikka ruotsalaiset hieman epäilivät sen onnis
tumisen mahdollisuutta täysin suomenkielisen luen
noitsijaj oukon voimin.
Tälle Metalliosasto 4 1 : n järjestämälle kurssille osal
listujat tulivat Eriksbergiltä, Götaverkeniltä, SKF: ltä ja
Volvolta. Luennoitsijoina toimivat allekirjoittaneen li
säksi H. Friis ja ]. Ruuskanen Göteborgista sekä ].
Hautala j a P. Sevilä Tukholmasta. Tämä Viskadalenin
kansankorkeakoululla pidetty kurssi onnistui ja sen
jälkeen viikon peruskurssi oli itsestäänselvä opinto
muoto osaston suomenkielisille metallinjäsenille.
Eriksbergin telakan lakkaut tamisen yhteydessä
vuonna 1 9 79 jouduin kuten moni muukin suomalai
nen telakkatyöläinen hakeutumaan toisten liittojen
alaisiin työpaikkoihin. Tänä päivänä voi kuitenkin to
deta, että monet entisistä metallin suomalaisista tove
reista, j oiden kanssa t ulin tutuksi ammatti- ja opinto
toiminnassa, ovat käyttäneet saamiaan oppeja yhtei
seksi hyödyksi osallistumalla myös kunnallispolitiik
kaan eri luottamustehtävissä.
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Katiska ja työväenaate
Helge Ängeslevä
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Fagersta an huamattavan suuren "Parkkeni"-järven
rannalla, jaka vetää tehtaantyöläisiä pualeensa niin
kesällä kuin talvellakin. Ojala ei langennut autavekse
likierteeseen, mutta hän rakensi pienen mökin vene
klubin rantaan, asti vielä veneenkin, janka perässä
prutkutti 30 vuatta vanha viiden hevasvaiman Archi
medes-maattari, ettei hänen tarvinnut sautaa kun
meni katiskaansa kakemaan.
Siitä mökkipahasesta tuli hänen aleskelupaikkansa
kesän aikaan. Sadepäivinä hän maata körmötti siinä
makuulaverilla ja mietti ihmiselämän tarkaitusta,
etupäässä siirtalaisten elämänpyörää. Oma elämän
kaa1i kun tuli ajatuksiin, niin hän hyppäsi pystyyn ja
karj aisi. "Mitä saatanan pahaa minä alen tehnyt yh
teiskuntaa vastaan kun minua tällälailla rangais
taan!" Kalmikymmenluvun alussa sain kulkea ke1jää
mässä leipää yhdeksänhenkiselle katiperheelleni.
Nuaruudestani meni viisi vuatta Suamen laajennus
hammissa ja nyt yli pualikyrnmentä vuatta vieraalla
maalla pakkuroidessa, että kyllä kyllä.
- Vaikka alisivat sananeet, että minulla meni paska
hausuihin, niin minä alen vain hymyillyt ja antanut
niiten ymmärtää, että kyllä kyllä, niin rupsahti mi
nullakin, vai perkele tätä ihmiselämän kurjuutta, kun
ei edes maan kieltä kunnalla ymmärrä.
Tähän katkasi Janne taas ajatuksensa, atti sadeta-

kin naulasta, hyppäsi veneeseen Ja lähti kokemaan
katiskaa.
- Tiijä vaikka hauki olis näin sadepäivänä. Saispa
Eeva keittää kalasopan, mutisi hän mennessään.
Ei hän siellä kauan viipynyt, kun jo tuli takaisin lai
turiin. Pari pientä ahvenen turria veneen pohj alla.
Sillä aikaa kuitenkin kun hän käväisi järvellä, Kar
h u n Paavo oli ehtinyt tulla mökilleen, hyvä tuttu jo
Suomesta. Hän tervehti Jannea tavanomaisella kala
miehen huudolla.
- Tuliko kalaa?
- Sano vain morjes, kuten meillä oli tapana Suomessaki tervehtiä. Minulla on jo tänä kesänä kysytty
niin mon ta kertaa, että tuliko kalaa, etten sitä kysy
mystä enää haluaisi kuulla. Aina kun järveltä menen
kotiin, on se Eevan ensimmäinen kysymys. Hän väit
tää, että se kissaki meiltä karkas sen vuoksi kun minä
en saanut sille kalaa.
- Oli se vaan kumma, että se lähti kulkukissaksi,
vaikka oli niin komee kolli.
- Pajat neuvo minua, että alkaisin taikinaongella
tuosta virrassa salakoita pyytään, kun se ei tykännyt
näistä ahvenista. Enhän minä nyt aikamies kehdan
nut, kun on tuo venekki.
- On se kyllä ihme kun kala ei oikeen sinun katis
kaan käy. Sinä et varmaa osaa lukea loitsuja, silloin
kun nakkaat katiskan järveen.
- Mitä pitenmän loitsun minä luen niin sitä var
memmin se putoaa toisen katiskan päälle. Tässä jär
ven rantavesissä on katiska, jaka viidennelläkymme
nellä neliömetrillä, ja se saa joka ehtii aamulla ensiksi
kokemaan.
- Ei sunkaan täällä monikaan kalan vuoksi kulje,
vaan raittiin ilman, sano Paavo.
- Rautabruukin työläinen ei kauan haukottele, el
lei se ulkoile. Tämä järvi on sellainen, jaka vetää mie
hiä puoleensa kesällä ja talvella.
- Kuuli niitä Suomessa joskus hyviäki kalajuttuja,
kun sattu oikeen mukavaan porukkaan.
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- Sinä Paavo se olit Suomessaki innokas kalamies,
mutta minä en niistä hornmista paljon välittänyt,
kuin muutamaa päivää ennen juhannusta.
- Oli se loistoaikaa siellä Pohjois-Suomessa sodan
jälkeen, kun työläisten huusholleissakin suolattiin lo
hi ja iso sellainen aina j uhannukseksi. Kahdeksan ki
lon vonkale oli suurin minkä minäki suolasin, mutta
muistatko kuinka kauan sitä lenheettiä kesti, kysy
Janne?
- Mitä sinä tarkoitat?
- Tarkoitan, että se lohi vain koristi työläisten j uhannuspöytiä silloin kun maksettiin venäjän miehelle
sotakorvauksia ja Pekkalan Mauno oli peräsimessä.
Vuonna neljäkymmentäyhdeksän eivät enää lohet ko
ristelleet työläisten juhannuspöytiä. Pohj olassa silloin
ei enään kiertänyt raha, yhtä hyvin kuin aikaisenpina
vuosina. Pekkalan hallitus oli nakattu pellolle ja se al-

koi heti tuntumaan työläisten rahapussissa. Länsitu
uli alkoi puhalteleen Helsingistä ja Lapinmarkalta ke
rittiin niskavillat. Palkoista otettiin pois Lapinlisät,
Pekkalanlisät, sun muut pahanakanlisät.
- Mitä me tässä vesisateessa seisomme, mennään
katon alle, minä kiehautan kaffit, jatkoi Janne.
Hänellä oli spriikeitin j a pieni pannu, kahvia ja so
keria oli aina vara ttuna.
- Kermaa ei ale, mutta kai sinustaki j o sen verra
ruotsalainen an tullut, että voit juoda ilmanki. Eeva
se ei ikinä opi j uomaan ilman kermaa, eikä se tahdo
minullakaan kotona mennä, mutta täällä se kyllä
maistuu.
- Kyllä minulla menee ilmanki, kaada täys motti
vam.
- Täällä tämä kahvi maistuu aina paremmalle,
kuin kotona.
- Sehän an selvä, mutta mihinkä me äsken jäätiin
kään. Otetaan nyt oikeen juttutunti, kun an tätä aika
akin. Pitkä vapaahan se an sinullaki, sano Paavo.
- Siihen Pekkalan hallitukseen ja lohensuolauk
seen se juttu taisi katketa.
- Sinä Janne se täällä Ruotsissaki jaksat noita työ
väen asioita ajatella. Minusta tuntuu monta kertaa,
että nuo sinun ajatukset haiskahtaa aika raskaasti po
litiikalle. Minä en viitsi enään selaisilla ajatuksilla it
seäni vaivata. Antaa ruotsalaisten ajatella, heillähän
ne an palkalliset ammattiajattelijat. Hyvin ne an vain
nämä asiat ajatelleet, kun täällä an työläisillä näinkin
hyvät oltavat.
- Minä en oikeen käsitä mistä suomalaiset ovat
päätyneet tuohon turpakiinnipolitiikkaan, vaikka jo
kainen siirtolainen an jonkin sorttisen politiikan uhri.
Taikka kaikki siirtolaiset an uhrattu kunnon talous
poli tiikan alttarille.
- jos ihmisellä an hyvä alla, niin mitäs politiikkaa
siinä enää tarvitaan, sanoi Paavo.
- Minulla an taas sellainen tunne, että nämä siirtolaiset jotain pelkäävät ja jos ne politiikan puhumi-
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sesta vihjailevat, niin silloin he kuvittelevat asuvansa
j ossain diktatuurimaassa. Sinä Paavo alet oikeen tyy
pillinen esimerkkisiirtolainen, jaka on kääntänyt sel
känsä politiikalle ja luulee pystyvänsä kohtaloaan
ohjaileen omin voimin. Sanon suoraan, että siinä alet
väärällä linjalla. Useammat näistä siirtolaisista eivät
enää usko vasemmistopuolueitten ja ammattiyhdis
tysliikkeen iskulauseeseen: "Yksi kaikkien ja kaikki
yhden puolesta".
- Mitä vahvempi ammattiyhdistys on ja mitä voi
makkaammat vasemmistopuolueet ovat, niin sen pa
renmin tulee työläisten asiat koidettua.
- Minä kävin aikamoisen Jaakobin painin itseni
kanssa, ennen kun lähdin tänne Ruotsiin. Tiedän var
masti, että en ole ainoa suomalainen, j aka on paini
nut omantuntonsa kanssa ennen Ruotsiin muuttoa,
mutta ei täällä ainakaan vielä ole suomalaiset kovin
huipulla pyöriskelleet. Sekin aika tulee. Kunhan oppi
vat kielen ja tutustuvat pelin sääntöihin, tämä on ku
ule Paavo loppujen lopuksi demokraattinen maa. Ei
täällä linnaan joudu vaikka Otto Ville Kuusisesta unta
näkeekin.
- Sanoit tuossa aikasemmin, että minunki puheet
haiskahtavat politiikalle, mutta onko sitä enää mi
tään asiaa, j ohon ei politiikka jollain muotoa sisälly.
Pakko minunki on tunnustaa, että politiikalle minäki
selkäni käänsin kun Suomesta tänne tulin.
- Oli miten oli, niin kyllä meidän Paavo täytyy ot
taa kuitenki vähä vakavammin nämä asiat, eikä ruve
ta itseämme pettään tällä Ruotsin hyvinvoinnilla, me
ollaan täällä vain siirtolaisia. Pitäs sekin muistaa, että
me olenme hyviä vain silloin kun meitä tarvitaan.
- Se on tuo viikon irtisanomispykälä noissa työeh
tosopimuksissa molemminpuolinen. Tähän asti me
suomalaiset olenme käyttäneet sitä aika ahkerasti hy
väksemme, mutta se on meille hirveä pykälä jos sitä
työnantajat alkavat laajemmin soveltaan.
- Älä hommaa päänsärkyä itsellesi noilla pykälillä. Suomalaiset ovat sellaisissa kirjoissa työmiehinä,

ettei ne ale aivan ensimmäisinä maantielle lähdössä,
menköön aika miksi hyvänsä.
- Työväen järj estöillä ei oie suurtakaan merkitystä
tulevaisuudessa.
- Kyllä se on Paavo sillä lailla, että tuollaiset puhe
esi eivät ainakaan paljo minun päänsärkyäni lievitä,
päinvastoin, koska alet ajatuksissasi noin alas painu
nut. Porvari se tuli heti sinustaki kun akkas sait bruu
kille töihin ja pääsit sitä 1iistään.
- Anteeksi kuitenki täytyy antaa sinulle, niinkuin
monelle muullekki suomalaiselle, sen vuoksi kun vu
osia on ollut täällä vieraalla maalla kielitaidottomina,
sivussa kaikesta siitä toiminnasta mitä työväenliike
tarjoaa normaalioloissa.
- Siirtolainen on erittäin hyvä, näkyvä esimerkki
siitä, miten helposti ihminen nakkaa kortit lonipak
kaan j a ajattelee, antaa mennä omalla painollaan. Ty
öväenasiat ei ale vielä koskaan kapitalistisessa yh
teiskunnassa menneet eteepäin ilman työväenjärjes
töjen ohjausta, niin se on Paavo täällä Ruotsissakin.
- Kyllä se Janne täytyy tunnustaa, ettei se meikä
läisten kehitys ale paljo eteenpäin mennyt, päin vas
ton. Ihmettelen minä miten sinä noinki paljo tuota
aatetta alet j aksanut seurata. Puhutki vielä, kuin vap
pupuhujat ennen Suomessa.
- Niin kauan kuin minä tuosta bruukista elantoni
hajen, minä varmasti tiedän mihin luokkaan minä
kuulun. Eipä silti, että tässä paljo luettua olisi tullut,
mutta minä kertailen niitä vanhoja teorioita mielessä
ni. Ajatukseni kylläki voivat alla jo niin vanhanaikai
sia, että jos Suomessa joku työväenluokan nokkamies
kuulis nämä minun puheeni, niin vois vetää oikeen
keikkaselkänaurun.
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Luottamusmies
]uh o Maunonen
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Olen monesti miettinyt luottamushenkilöitten tilan
netta, niin omaani kuin toistenkin, miten heidän toi
mintakautensa alkaa ja miten se kehittyy vuosien
mittaan.
Minun kohdallani se alkoi eräänä syysiltana vuon
na 1969. Silloin minulta 1..ysyttiin, haluaisinko osal
listua opintopiiriin, joka käsitteli työehtosopimusta.
Tietysti olin kiinnostunut, sillä työnjohtajani ei mak
sanut työehtosopimuksen mukaista ylityökorvausta,
ei ainakaan minun käsitykseni mukaan. Käytyäni
opintopii1in pystyin perustelemaan työnjohtaj alleni,
että olin oikeutettu saaman ylityökorvausta ajalta j os
ta, olimme aikaisemmin kiistelleet. Yritin taitoni mu
kaan tiedottaa tästä myös muille työtovereilleni. Olin
nimittäin tuon viiden vuoden Ruotsissa oloni aikana
oppinut sen verran ruotsin kieltä, että pärjäsin työ
asioissa.
En tiedä katsotaanko vaalitoimikunnan tehtäviä so
pivaksi tehtäväksi, jolla voi aloittaa luottamustehtävä
uransa. Minulle kuitenkin ehdotettiin sitä. Muistan,
että tuolloinen "värvääjä" sanoi, kyllä sinä voit sen
tehtävän hoitaa sillä se on helppo. Sinun ei tarvitse
tehdä mitään ennen kuin vasta vuoden päästä, silloin
käyt tämän listan mukaan, jota hän näytti, kysymässä
jos he haluavat jatkaa. Yleensä he jatkavat. Voi olla että joudut "värväämään" yhden tai korkeintaan kaksi

uutta, jos tuo vanha jostain syystä ei voi jatkaa. Myö
hemmin huomasin, ettei tämä uusien "värvääminen"
ollutkaan niin helppoa.
Niin siinä kävi, että kun emme saaneet ketään
muuta ottamaan lähivaltuutetun tehtävää vastaan,
toiset vaalitoimikunnan jäsenet houkuttelivat minut
tuohon tehtävään. Minusta tuli lähivaltuutettu ja vaa
litoimikuntaan houkuteltiin uusi, jolla ei ennestään
ollut mitään tehtäviä.
Lähivaltuutetun tehtäviin kuuluu auttaa toisia työ
tovereita. Huomasin pian etten tiennytkään mitään,
en työeh tosopimuksesta ja vielä vähemmän organisa
atiosta kuin muista säännöistä ja lakimääräyksistä.
Huomasin myös ettei se riittänyt_, että yritin j oka välis
sä työaikanani lukea näistä asioista. Osallistuin LO: n
jä1j estämään yhden viikon kurssiin "Ny i Sverige", sil
lä en oikein uskaltanut lähteä tavalliselle viikon
peruskurssille koska oletin, ettei ruotsin kielen taitoni
1iitä.
Noihin aikoihin en ymmärtänyt niitä luottamus
henkilöitä, j otka eivät halunneet lähteä kursseille.
M uuten miksikähän eivät kaikki ole kiinnostuneet
omista oikeuksistaan niin palkoista kuin muistakin
eduistaan, j oihin heillä on oikeus työehtosopimuksen
mukaan? Myöhemmin minulle tarjottiin kahden vii
kon ammattiyhdistyskurssia, johon myös osallistuin.
Kurssi oli antoisa ja mielenkiintoinen. Opin paljon
työehtosopimuksesta j a uusista laeista ja ainakin opin
hakemaan vastauksia ja tietoja kirj oista.
'fyömarkkinalait . . . Niin, mitä me oikein tiedäm
me näistä uusista laeista?
1 960-70-luvulla oli korkeasuhdanneaikaa, ja se oli
myös otollista aikaa saada hyviä työehtosopimuksia.
M aassa oli hallitus, j olla oli sama ajatustapa ja tavoit
teet kuin työläisillä. Oli helppo saada aikaan lakeja,
j oilla turvattiin työläisten tulevaisuus.
Mutta mitä me teimme näillä uusilla laeilla?
Luulimme, että nyt kun meillä on nämä uudet työmarkkinalait on kaikki hyvin. Mutta lakej a pitää val-
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voa j a vielä tärkeämpää on, että joku osaa käyttää nii
tä oikein. 'fyöpaikoilla ei ollut ketään, j aka olisi osan
n ut, eivätkä työläiset osanneet arvata kuinka suUJi
turva ja voima näissä laeissa on, jos niitä vain osaa
käyttää oikein: Luottamusmieslaki, myötämäärää
mislaki, työsuhdeturvalaki, laki työhönottoa edistä
vistä toimista, opintovapaalaki ja laki johtokunnan
työntekij äinedustuksesta. Nyt 10- 12 vuoden jälkeen
olemme oppineet vähän niistä laeista, jotka ovat hel
poimpia, mutta emme osaa vieläkään käyttää niitä
täydellä teholla.
Mani luottamushenkilö alkoi opiskella näitä uusia
lakeja. Se vaati kovaa työtä ja poissaoloa kursseilla tai
iltaisin opintopiireissä. Useimmilta tämä onnistui oi
kein hyvin mutta muutamille se merkitsi suuria vai
keuksia. Opintovapaalaki turvasi heille vapaata työ
paikalta ja että he saivat pitää työpaikkansa, mutta
heidän kehittymisensä työasioissa pysähtyi.
Työtovereiden painostus oli usein ankaraa. Kun pa
lasi kursseilta, sai usein kuulla: "Jaha, oletko taas ol
lut lomakodissa'', tai "Oletko taas ollu t ylimääräisellä
kesälomalla". Nämä työtoverit eivät ajatelleet, että
mani näistä luottamushenkilöistä, jotka yrittivät tu
tustua ja oppia näitä uusia lakeja, satsaisivat kaiken
myös heidän vuokseen.
Siitä että he yrittivät perehtyä ja käyttää näitä lake
ja itsensä ja työtovereittensa hyväksi oli monesti heille
haittaa, esimerkiksi huonommat asemat ammatis
saan. Toisille nämä opinnot ja l uottamustehtävät ovat
merkinneet katastrofia, kun heidän aviopuolisonsa ei
ymmärtänyt eikä hyväksynyt sitä, että he olivat poissa
kotoa opintojen ja luottamustehtävien takia.
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Nyt minun on helpompi käsittää niitä, jotka eivät
lähde kursseille tai eivät ota luottamustehtäviä. Toi
saalta minusta he eivät ale solidaarisia kun ajattele
vat: antaa niitten toisten tehdä töitä kyllä minäkin sii
tä osani saan, antaa heidän ottaa vastuu, että minulla
on hyvä alla.

Ei, asettukoon kaikki yhden puolesta ja yksi kaik
kien puolesta kuten isämmekin teki.
Manet luottamushenkilöt ajattelevat, että minun
täytyy tehdä jotain, jotta meillä olisi parempi tulevai
suus tai ainakin pysyisi sellaisena, kun meidän isäm
me ja äitimme ovat sen saaneet monien ja pitkien
taisteluiden jälkeen.
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M i n u n tari nani M etal l ista
Kalle Norbergista
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Sodan loputtua tuli työttömyys, minkä takia manet
suomalaiset hakeutuivat Ruotsiin töihin. Muistan
myös sellaisen asian, että rauhan tultua rupesivat
luokkasodassa punaistenkin puolella taistelleet saa
maan pientä korvausta. Tähän asti olivat saaneet vain
valkoiset. Alain ymmärtää, että nämä punikit olivat
työläisiä, jotka halusivat ehkä saada palkka-asiaan li
säystä sekä oikeuksia perustaa ammattiliittoja.
Pohjanmaalla oli eräässä työpaikassa annettu lop
putili kun olivat yhtyneet ammattiliittoon, toistakym
mentä työläistä sai lähteä. Kun olin satamassa töissä
ja siellä· valittiin luottamusmies satamatyöväen liit
toon, kuulin sanottavan, että hän on punikki.
Entäs sitten kun tultiin tänne Ruotsiin? Eräs ruot
salainen alkoi silloin sanoa, että meidän pitää mak
saa ammattiliittoon määrätty summa jaka kuukausi.
Mietittiin mitäs me tehdään, minkälainen ammat ti
liitto täällä on, ja jos vaikka sitten liittymisen jälkeen
saadaan potkut kun j uuri on saatu työtä.
Päätettiin kysyä työmaan pomolta huonolla ruotsin
kielellä, että voidaankos liittyä ammattiliittoon. Hän
viittoili j a puhui ja saimme sen käsityksen, että se on
hänelle samantekevää.
Meidän oli kertakaikkiaan opittava ruotsin kieltä
niin palj on, että voitiin itse lukea mitä ammattiliitto
Metalli oikein sisältää j a myös tästä työttömyyskor-

vauksesta, jota pidimme tärkeänä, varsinkin kun
meistä manet olivat perheellisiä. Halusimme myös
tietää mitä oikeuksia meillä tuli olemaan jäseninä.
Olen ajatellut monesti tätä asiaa, että miksi tämä
paikallinen metalliliitto ei pitänyt meille tiedotustilai
suutta näistä asioista heti, kun työmaalle tultiin. Oli
han täällä muutama suomenruotsalainen ennen mei
tä tulleita, jotka osasivat molemmat kielet. Tätä asiaa
alen monesti ihmetellyt. Vai luulivatko ruotsalaiset,
että olimme ammattiliitossa jo Suomessa ja siksi ole
van tietoisia näistä asioista? Näin ei kuitenkaan ollut.
Meistä ei monikaan Suomessa kuulunut mihin
kään liittoon. Nyt alen eläkkeellä ja 30 vuotta samas
sa työmaassa on kulunut. Vuonna 1951 tulin S-Hyt
taan ja 1981 tämä lyötiin kiinni. Muutama vuosi meni
työttömyyskorvauksen nojalle ennen kuin tulin eläke
ikään. M uistona on Metallin yhdysmiehen merkki.
Yhdysmiehenä olin noin 15 vuotta.
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Ei noki n lau laa m u kana
Aame Mäki
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On keskiviikko, ilta tummuu, Eino ajelee kohti Folkets
husia, siellä on ammattiliiton kokous, pitäisi päättää
paikallisista palkankorotuksista. Kokoukseen pitäisi
tulla paljon porukoita. Suomalaisiakin on koetettu
saada mukaan, että voitaisiin jotain vaikuttaa sieltä
alakautta, saa sitten nähdä kuinka paljon tulee . . .
Eino ajaa korkealle sillalle. Koka Trollen valot lois
tavat kuin jak.in valojen paratiisi. Sillalta on kaunis
näkymä niin pitkälle kuin silmä kantaa, siinä oikein
silmä lepää niinkuin sanotaan. Saabin tehdas näkyy
vasemmalta j a on täydesä valossa.
Hän tuumii, että kyllä ammattiliitto laittaa kokouk
set niin että puolet on töissä, niin ei tule niin paljon
vastaanväittäjiä. Kun tämäkin kokous on arki-iltana,
puolet sitä painaa tuolla töissä. Olisi halttja tai ei niin
kuinkas tulet, kun hihna liikkuu ja tuo uusia ja uusia
autoj a sinun ulot tuvillesi ja niistä puuttuvat osat, jot
ka sinun on laitettava kamraattien kanssa. Ei siitä
lähdetä mihinkään kokoileen . . .
J oskus tun t u u sellaisel ta, ettei amma ttilii ttokaan
välitä siitä, kuinka työläinen jaksaa ja tulee stressinsä
kanssa toimeen. LO:kin on usein sitä mieltä, että tuo
tanto on nostettava huippuunsa ja siinä unohtuvat
yksilöt. Puhutaan juhlapuheissa mitä vain, yksilön
etu on niin pieni, että sitä ei kukaan koskaan arvosta.
Mutta kapitalistin ja suuren rahan, nejotka omistavat

tehtaat, niiden etua kyllä vartioidaan jos vaikka millä
sopimuksella.
ryöläisjohtajat puhuvat aina siitä mitenkä solidaa1inen työläisen pitää olla. Joka asiassa näin saadaan
mielet ja ajatukset pois sellaisesta tilanteesta, missä
kaverit huomaisivat, kuinka heitä j uj utetaan, kun sa
notaan että ole solidaarinen ja sitten lauletaan kan
sainvälinen. ryöläiset ovat otettuja ja luulevat, että
kyllä nyt nämä johtajat ajavat heidän asiansa kun
toon. ] oskin sellaisiakin työläisj ohtajissa on, että puo
lustavat tovereitaan, mutta paljon on sellaisiakin, jot
ka ovat mukana vain kun saavat hyvää palkkaa.
Eino ajelee kohti kokouspaikkaa. Hänkin on jo ollut
mukana kaikenlaisessa ja tietous on lisääntynyt ja sen
mukana on tullut ymmärtämisen tuskia. Mitä enem
män alkaa ymmärtää maailman pahuutta, sitä vai
keampaa on hyväksyä niitä vääryyksiä mitä ihmiset
joutuvat kärsimään . . .
Eino stoppaa auton parkkipaikalle ihan lähelle Fol
kets husia ja huomaa heti, että kaikesta huolimatta
on tullut paljon tovereita tänne mööttiin. Siitä Eino
tulee hyvälle mielelle.
Tlmtuu, että kuuluu yhteen näitten ihmisten kans
sa. Vaikka onkin Ruotsissa, voi mennä sisälle ja ku
kaan ei katsele, että mitä tänne tulit siirtolainen. Tun
tee itsensä tasavertaiseksi, on vain työläisiä sali täyn
na.
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja lausuu kaikki ter
vetulleiksi ja sitten sanoo vielä, että lauletaan ensin
Kansainvälinen. Koskela tulkkaa suomeksi kaiken mi
tä puheenjohtaja sanoo. Kaikki nousevat ylös.
Kansainvälinen alkaa hiljaa ja kovenee kun tove1it
salin joka puolella yhtyvät siihen. Einokin laulaa mu
kana, vaikka ei osaa sitä ruotsiksi kunnolla mutta on
hengessä mukana . . .
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Ki rjan ki rjoittajat,
p i i rtäjät ja kuvittajat
1.

Kirjoittajat

l rja Dahlqvist

Syntynyt 1930 Vihdissä ja työskennellyt Ruotsissa mm me
talli- ja tekstiilityöläisenä, Östergötlandin suomalaisseuro
jen piirin työntekijänä sekä viimeiset yhdeksän vuotta
ABF: n palveluksessa. hja on toiminut myös sosialidemok
raattisessa puolueessa. Hän oli vetäjänä "Finspångin opin
tokerhossa" joka palkit tiin perinnekilpailussa.
Kauko Hietala

Syntynyt 1939 Rovaniemen maalaiskunnasssa Vanttajärvel
lä. Muu ttanut Ruotsiin 1953. Levyseppä-hitsari, asuinpaik
ka Vreta Kloster.
Wilhelm Jostwall

Syntynyt 1920 Kajaanissa, höyrykoneteknikko. Suomessa
toiminut sahalaitoksen korjaustyön johtajana ja höyryvoi
malaitoksen hoitajana. Muuttanut Ruotsiin 1956 ja työs
kennellyt m m laivateollisuudessa ja Götaverkenin höyry
kattiloiden rakentajana. Ollut myös matkatöissä laivoilla
eri puolilla maailmaa. Uddevallan Suomi-Seuran perusta
jajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Toiminut myös Gö
taverkenillä opintojaoston jäsenenä ja kielikurssien vetäjä
nä suomalaisille. ''Vanhana veteraanina" mukana myös
Göteborgin sotaveteraanien yhdistyksessä. Nyk-yisin eläke
läisenä Göteborgissa. Palkittiin pc1innekilpailussa kauno
kirjallisessa sarjassa.
Lauri Jäm sä-Rautio

Syntynyt 1926 Haukiputaalla Suomessa. Metallityöläinen.
Nykyisin asuu eläkeläisenä Grängesbergissä. Palki ttiin pe
rinnekilpailussa kaunokirjallisessa saijassa.
Juha Kan ninen
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Syntynyt Tampereella 1 941. Ruotsissa siirtotyöläisenä
1972-81. Asuu nykyisin Suomessa. Palkittiin perinnekilpailussa kaunokirjallisessa sarjassa.

Heikki Karttu nen

Syntynyt Ylivieskassa 1918 "torpparilaisten jälkeläisenä".
Muuttanut Ruotsiin 1950 ja työskennellyt sorvarina, kone
asentajana ja työkalutarkastaj ana 32 vuoden ajan. Ollut
suomalaisten luottamushenkilönä työpaikalla, aktiivinen
siirtolaisasioissa ja sosialidemokraa ttisessa puolueessa.
Sandvikenin suomalaisen seuran perustajajäsen ja ensim
mäinen puheenjohtaja. Asuu eläkeläisenä Sandvikenissa.
Jouko Karttunen

Syn tynyt Oulussa 1946. T)röskennellyt telakkatyöläisenä
Göteborgissa. M etalliliiton psen 1969-79. Nykyisin
puhtaanapitolaitoksen työläinen. Aktiivinen myös sosiali
demokraat tisessa puolueessa ja ammattiyhdistysliik
keessä. Valtuutettuna Göteborgin kunnanvaltuustossa. Pal
kit tiin perinnekilpailussa omaelämäkerrallisessa sarjassa.
H e i m o Koskilampi

Syntynyt 1920 Toholammella. T)röskennellyt Kokkolan am
mattikoulun keskusvarastonhoitaja-vahtimestarina ja 18
vuotta roottorin tasapainottajana Avosverkenin tehtaalla.
M uuttanut Ruotsiin 1 964. Heimo on Finn-kirjan, Ruotsin
suomalaisten Kirj oittajien Yhdistyksen ja Orebron Suoma
laisen Seuran perustaj aj äsen. Heimo on myös ollut muka
na ammattiyhdistysliikkeessä ja sosialidemokraattisessa
puolueessa. Hänen kaunokirjallisia tuotteitaan on aikai
semmin julkaistu sekä Suomessa että Ruotsissa. Sai perin
nekilpailussa pääpalkinnon romaanikäsikirj oituksesta
"Kruunujen maa". Asuu eläkeläisenä Orebrossa.
An ita Kärkkäinen

Syntynyt 1944 Suomessa. M uu ttanut Ruotsiin 1961, metal
lityöläinen. Finn-Kirja on aikaisemmin julkaissut hänen ru
noj aan ja novellej aan. Palkit tiin perinnekilpailussa kauno
kirj allisessa sarjassa.
Soili Korpimäki

Syntynyt Jyväskylässä 1939. Nyk-yisin valokuvaajana Salas
sa. Runoja julkaistu antologiassa "Läntiseltä rannalta". Pal
kittiin perinnekilpailussa kaunokirjallisessa sarjassa.
Sirkka Kemppi

Syntynyt Viipurissa 1923. M etallityöläinen, nykyisin eläkkeellä Boråsissa.
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Aapi Lohiniva

Syntynyt Rovaniemellä 1939. M uu ttanut Ruotsiin 1 964.
'fyöskennellyt 25 vuotta Volvon tehtaalla Köpingissä. Aapi
on ollut päätoimittajana teoksessa, jonka nimenä on "Siir
tolaisvaiheita. Köpingin suomalaisia 1 950-80". Hän on
myös aktiivinen kirjoittaja, avustanut m m kymmenen vuo
den ajan Ankkuri-lehteä ja Västmantilaista. Harrastanut
valokuvausta ja hänen valokuviaan on käytetty myös tässä
teoksessa.
Juho Maunonen

Syn tynyt 1938 Rovaniemellä. Toiminut metallityöläisenä ja
ammattiyhdistysaktiivina. Asuu nykyisin Ashammarissa.
Aarne Mäki

Syntynyt 1940 Virroilla ja ollu t metallityöläisenä sekä Suo
messa että Ruotsissa. Asuu nykyisin Kankaanpäässä. Pal
kit tiin perinnekilpailussa kaunokirjallisessa sarjassa.
Seija-Kyllikki Mahilainen, os. Turunen

Syntynyt Lieksassa 1 939, asuu nykyisin Finspångissa.
Airi N i e m i

Syntynyt 1953 Pyhäjärvellä, metallityöläinen, montteeraaja.
Asuinpaikka Tågarp.
Leo Peronius

Syntynyt Inarissa 1934. Asuu nyk)'isin Ljungbyssä. Palkit
tiin perinnekilpailussa kaunokirjallisessa sarjassa.
Paavo Pyykkö

Syntynyt Oulussa 1 949. Metallityöläinen. Asuu Sandvike
nissa.
Leif Santala

Syntynyt Porissa 1 949. Kärkisorvaajana Eskilstunassa. Pal
kit tiin perinnekilpailussa kaunokirjallisessa sarjassa.
Eino Sarre

Syntynyt Inarissa 1 943. Toiminut metallityöläisenä. Asuin
paikkana Katrineholm.
Tyyne Seppä

224

Syn tynyt 1921 Kokemäellä maatilan tyt tärenä. Muuttanut
Ruotsiin 1966. Toiminut m m kotiapulaisena ja kananhoitajana. Nykyisin eläkkeellä ja asuu Högsjössä. Palkittiin pe-

rinnekilpailussa kaunokirjallisessa sarjassa. Runoja julkais
tu kokoelmassa "läntiseltä rannalta".
Erkki Sirviö

Syntynyt 1939 Kärsämäellä. Tehdastyöläinen. Asuu Tors
hällassa.
Tu u l a Teriö-Poutiainen

Opet taja, kääntäjä. Asuu Almungessa.
Eila Tuohimaa

Syn tynyt Suomessa 1 942. M ukana "Finspångin opintoker
hossa ", jaka palkit tiin perinnekilpailussa.
l n keri Telkkinen

Syntynyt 1 929 Suomessa. M uuttanut Ruotsiin 1960. Asunut
Göteborgissa 25 vuotta ja työskennellyt SKF : n tehtaalla 23
vuotta. Palki ttiin perinnekilpailussa omaelämäkerrallises
sa sarjassa.
Seija Väisänen

Syntynyt 1939 Nivalassa ja muutti Ruotsiin 1 9 70-luvun
al ussa ja toimii nykyisin siivoojana Trollhä t tanissa.
Erkki Vittaniemi

Syntynyt 1939. Muut tanut Ruotsiin 1 960-luvun alussa. 01lut työläisenä 16 vuotiaasta lähtien, m m sähköasentajana.
Toiminut työsuojeluvaltuutettuna ja Pihka-teatterin vetäjä
nä ja näyttelijänä kahdeksan vuoden ajan. Erkki Vit tanie
meltä on ilmestynyt useampia runokokoelmia, m m "Sini
set haalarit" yhteistyössä Eric Martinssonin kanssa (1982 ) .
Helge Ängeslevä

Syntynyt 1 920 Ylivieskassa. Toiminut "paimenen renkinä'',
Kemiyhtiössä massapuuvarastolla pöllinnostajana ja kau
pungin työläisenä. M ukana myös Kemin lakossa 1949.
Muu ttanut Ruotsiin 1950, ja työskennellyt m m metalli-ja
tekstiilityöläisenä sekä kampatehtaalla ja sahalla. Ennen
eläkkeelle siirtymistään toiminut kiertävänä kirjan myyjä
nä yhteensä 12 vuoden ajan. Aktiivinen suomalaisseuralai
nen ja mukana myös Vasemmistopuolue Kommunistien
toiminnassa. Eri ammattiliittojen jäsen vuodesta 1950
lähtien. Helge sai pääpalkinnon perinnekilpailun omaelä
mäkerrallisessa sarjassa. M uistelun nimenä on "Oma elä
mäkerta. M uistelo 1949-63, 9 vuotta M etalliliitossa". Asuu
nykyisin eläkeläisenä J ärfällassa.
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2.

Piirtäjät ja kuvittajat

Aino Myllykangas

Syntynyt 1948 Oulaisissa. M uu ttanut Ruotsiin 1968. Koulu
tukseltaan lääkintävoimistelija ja kuvaamataiteilija. Työs
kennellyt Ruotsissa monissa eri ammateissa: kirjansitoja
na, monttöörinä, sairaalatyöntekijänä ja kuvaamataidon
opettajana. Aino on pitänyt useampia yksityisnäyttelyit ä ja
ollut mukana myös yhteisnäyttelyissä Tukholmassa ja sen
ympäristössä. Hänen töitään on ollut esillä m m Lilje
valchsin kevätsalongissa, ( 1984, 88 ), Körmlandsin salon
gissa ( 1985, 86, 87) ja Suomi-Galleriassa.
Markku Huovila

Syntynyt 1947 Myllykoskella. Muttanut Ruotsiin 1976. Kou
lutukseltaan diplomikielenkääntäjä ja kuvatiedottaja.
Markku on toiminut useisa eri ammateissa, mm. kielten
opettajana, teollisuustyöläisenä, sairaalatyöntekijänä, ja
nykyisin vapaana piirtäjänä ja kuvi ttajana. Markun piirrok
sia on julkaistu useissa lehdissä ja kirjoissa.
Jouko Ylen

Levyseppä, joka nykyisin asuu Angeredissa. jouko sai pää
palkinnon perinnekilpailun piirustussarjassa.
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Valokuva- ja piirrosrekisteri1

1. Aina My llykangas, Finnbodan telakalta 1987,
RSA.

2. Markku H uovila, 1989, HM. Kuvan alla oleva si
taatti on kirjasta Arnossa, B., Finskt i Sverige.
Luku 1

3. Aimo Loh in iva, 14-15 vuotiaita poikia Ounas
joen tärmällä odottelemassa uiton alkua. Va
semmalta Aapi Lohiniva, Antti Lohiniva, Aarre
Lohiniva ja Eetu Rissanen, LA.
4. Mark k u H u ovila, 1989. HM.
5. Markku Huovila, 1989. HM.
6. Aapi Lohin iva, kuvaajan kotimökki Ounasjoen
törmällä, taustalla tervakirinvaara, LA
7. M ummolan pihalla vuonna 1 942 Lohinivan k.y
lässä. Vasemmalta Vilho, Eeva, Maire, Aarre ja
Aapi Lohiniva. Aapi Loh iniva n kokoelma. LA.
Luku

2

8. SS Vikingin lastaus Korpoon satamassa 1959,
VL.

9. bja Dah lqvist, inkeriläinen Sievi ja uus
maalainen Irja polkupyöräilyllä 1954, Dl.
10. lrja Dah lqvist, Petrixen tehtaalta. "Kahvitauko
työpaikalla (5 min ) , ei siinä kahville ehtinyt,
mutta ulos ehti ja aina oli hauskoja juttuja ja
huumoria, muuten ei olisi jaksanut", Dl.
1 1 . Laivakuva, VL.
12. J u h a n i }aa kkonen, 1981.
Luku 3
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13. Kalle Teräväine11, suomalaisten ensimmaisrn
autoja Bergtorpin parakin e dustalla vu01ma
1955. LA.
14. Kuvassa 23-vuotias Esa Virta Saabin asunto
lassa, i\1A, AAS.
15. Asuntolaiva Il, alias S/S Tota. Tämä asuntolaiva
oli myösjouko Karttusen "kotina" vuosina 1969/
70. Telakalla oli myös pienempi asuntolaiva,
jonka nimenä oli "Hustit I '', GHM.

16. Elmaja Aarne Onnelan perhealbumi, Aarne On
nela ja työkaverit vanhamallisen Saabin yrnpäril
lä. Kuva mahdollisesti vuodelta 1956, LA
17. Elma ja Aarne Onnelan perhealbumi, Anita,
Taisto ja Eila Onnela vuodelta 1962, LA.
Luku 4

18. Markku H uovila, 1989, MH.
19. Arttu Paananen, Ossi Oinas ja hänen poikansa
Pekka. Paluumuutto vuodelta 1981, LA.
Luku 5

20. Bolidenin kaivosyhtiön aluetta, MA, AAS
21. Savusaunan löylyssä kesälomalla 1984, henkilöt
tunnistama ttomia,LA.
22. Aina Myllyka nga.s, 1987, kahvitauko, RSA.
23. Ja n Björling, kuvassa Sirkka-Liisa Carlson, MA,
.

SMA.
Markku H uovila, 1 989, HM.
25. Markku H uovila, 1988, HM.
24.

26. Blombergin kuvat, autonkorin hitsaus Nyköpin
gin autotehtaalla. MA, SMA.
2 7. Finnbodan telakalta 1987. MA.

Luku 6

28. Christer Robertsson, Olofströmin Volvon tehtaalta 1983, MA, AAS
29. Markku H uovila., 1989, HM.
30. Markku H uovila, 1 989, HM.
3 1 . Volvon tehtaalta, 1980-luvulta, DEM.
32. Markku H uovila, 1989, HM.
33. Juhani Saranpää valutyössä Kolsvan valimossa
vuonna 1968. LA.
.

Luku 7

34.
35.
36.
3 7.
38.
39.

1989, HM.
1989, HM.
1989, HM.
1989, Hl'vf.
1989, HM.
Newen a.b. Rönnskärin tehtaalta. MA, SMA
Marklw
Markku
Mark k u
Markku
Markku

H uovila,
H u ovila,
H u ovila,
H u ovila,
H u ovila,
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Luku

8

40. Kolsvan suomiseuranjäseniä puutalkoissa 196041
42.

luvun alussa, LA.
Aapi Lohin iva, Köpingin suomalaisen yhdistyksen Valbyn mökki, 1981, LA.
Juh a n i }a akkonen, SPRP, R.SA

43. Markku Huovila, 1989, HM.
44. Markku Huovila, 1989, HM.

Luku

9

45. Thomas
Fah la nder;
Borlänge, Domvarvet,
MA.SMA.
46. ]an -Eric Martinsson, 1982. Julkaistu myös teok
sessa "Siniset haalarit" R.SA.
4 7. Lars G. Oh lsson, Oskarshamnin telakalta,
1982,MA, SMA.
48. Markku Huovila, 1989, HM.
49. Erik Hilbert, MA, SMA.
50. Aina M;vll;vka nga.s, Finnbodan telakalta 1987,
AM.

Liitteet
51. }ou ko Ylen , 1987, R.SA.

1 Mikäli tiedot ovat olleet saatavissa rekisterissä on valokuvaaja,
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motiivi, paikkaja aika, kokoelmaja säilytyspaikka mainit ussajär
jestyksessä.

Alkuperäisaineistoa ja kirjallisuutta

1.

Alkuperäisaineisto

Tämä teos pohjautuu Ruotsinsuomalaisten metallityöläis
ten perinnekilpailuun, joka järj estettiin 1 986/87. Järjestäji
nä toimivat Ruotsinsuomalaisten arkisto, Ruotsin metalli
työväen liitto ja ABF. Kilpailua varten painettiin 20 000 esi
tettä, jotka jaettiin eri puolelle M etallin työpaikkoja Ruot
sissa. Myös Suomeen palanneet Ruotsissa aikoinaan työs
kennelleet metallityöläiset saattoivat osallistua.
Esitteessä kehotettiin tarttumaan kynään tai äänittä
mään muistoja: "n;vt voit kertoa t o t ta ja tarinaa ruotsinsuo
m a la isista metallim ieh istäja -na isista. Osa llistu metallit;vö
läisten perin nekilpailu u n . "

Yhteensä 80 henkilöä 48 eri paikkakunnalta lähetti yli
3 000 sivua aineistoa ja myös kasetteja, piirroksia ja valoku
via. Myös paikallisradiot lähettivät tekemiään ohj elmia ar
kistolle.
Tulokset julkistettiin syksyllä 1 987 työväen perinnesemi
naarissa Suomitalolla. Koko aineisto säilytetään Ruotsin
suomalaisten arkistossa, Pipersgat a n 27 nb, 1 1 2 28 Stock
holm, p u h : 08-52 42 42.

2.

Kirjallisuutta

Amossa, B, Finskt i Sverige. Abo: Svenska Litteratursällska
pets i Finland nämnd för samhällsforskning. Abo
1 978.
Beckholmen Kuno, Hundra är med Metall-Ettan. Del I l ,
1 928-84. Borås 1 986.
Jaakkola, Magdalena, Rinkebyn koululakko. Skolstrejken i
Rinkeby. Ceifo. Tukholma 1 989.
Hujanen, Taisto, Kultamaa ja kotimaa. Tutkimus Ruotsin
ensimmäisen polven suomalaissiirtolaisten Suomi ja
Ruotsi -kuvasta. Tampere 1 986.
22 ruotsinsuomalaista runoilijaa. Antologian toimittaneet
Eero Arontaus j a Leena Kuisma. Finn-kirja 1 976.
Läntisellä rannalla. Ruotsinsuomalainen runoantologia.
Toimit taneet Markku Laitinen ja Jouni Kytöano.
Finnkirj a 1 986.

23 1

Metall 100 år - en krönika. RolfJansson, Ruotsin metalli
työväen liitto, 1 988.
Metall 100 år - fem uppsatser. Arbete, miljö, studier. Ruot
sin metallityöväen liitto 1 988.
Pynnönen, Marja-Liisa, Ruotsinsuomalainen ki1jallisuus
1954-84. Lisensiaattityö. Tampereen yliopisto.
Savolainen, Maija, "jag skäms inte för att j ag är finne". Ny
byggarna i Sverige. Yngve Lithman ( red). Helsing
borg 1 987.
Siirtolaisvaiheita. Köpingin suomalaisia 1 950-80. Finlän
dare i Köping. Vastaava toimittaja Aapi Lohiniva.
Köping 1 98 1 .
Skut tnabb-Kangas, Tove, Vähemmistö, kieli ja rasismi. Hel
sinki 1 988.
Teräslilja, Stållilja. Kirjan toimittaneet projektiryhmä Mart
ta Matinlompolo etc. Avesta 1 987.
Torpet, Eriksbergs verkstadsklubb 1 979. Göteborg 1 9 79.
Verkstadsminnen: Toimittanut Mats Rehnberg. Nordiska
Museet. Stockl1olm 1 95 3 .
Verstaalla kukkii pelakuu. Toimittanut Pekka Kinnari.
Tampere.
Vittaniemi, Erkki, Martinsson, Jan Eric, Siniset haalarit.
Blåstället. Tukholma 1 982.
Vittaniemi, Erkki, Martinsson Jan-Eric, Kiertokulku. Krets
lopp. Kista 1 988.
Vi t taniemi, Erkki, Martinsson, J an-Eiic, Puro-Bäcken.
Stockl1olm 1 985.
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Kuvien arkistoviitteet

1.

Arkistot ja kokoelmat

Ruotsinsuomalaisten arkisto (RSA)
Tukholman Työväenliikkeen arkisto/Arbetarrörelsens arkiv
i Stockholm (AAS)
Göteborgin historiallinen museo- Göteborgs historiska mu
seum (GHM)
Ruotsin metallityöväen liitto- Svenska Metallindustriarbetareförbundet (SMA)
Metallarbetaren-lehti (MA J 1
Viking Line (VL )
Demokraatti (DEM)
Suomen Pesäpalloliiton Ruotsin Piiri (SPRP) "
2.

Valokuvaajat j a yksityishenkilöiden arkistot

Fahlander, Thomas
Dahlqvist, Irja (DI)
Blombergin kuvat
Huovila, Markku (HM)
J aakkonen, J uhani
. Lohiniva, Aapi (LA)
Lohiniva, Aimo
Myllykangas, Aina (AM)
Martinsson, Jan-Eric (Nl]E )
Newen a.b.
Ohlsson, Lars G
Onnela Elma ja Aarne (OEA)
Robertsson, Christer
Teräväinen, Kalle
Ylen, J ouko

1

Metallarbetanin kuva-arkistot löytyvät Ruotsin metallityöväen
lii ton ja Tukholman työväenliikkeen arkistoista.
Pesäpalloliiton arkistot ovat Ruotsinsuomalaisten arkistossa.
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KORJAUS
s . 79

Kertomuksen "Pippurikaupunkiin" te
kij ä ei ale Seija Väisänen, vaan Tauno
Frondelius.

Tauno on syntynyt Sortavalassa 1 9 1 6
ja asuu nykyisin eläkeläisenä Järtållas
sa.

akkosulautus kuului Ruotsin siirtolaispolitiikkaan vuoteen 1975 asti,
jolloin tasa-arvo, vaHnnanvapaus ja vuorovaikutus hyväksyttiin uusiksi
llhtökohdiksi. "Hltslkissa hiipii uniin" ·kirjan tekstit kuvaavat uutta siir
tolalspolltiikkaa edeltänyttä passlivisen vastarinnan aikaa 1950· ja 60-luvullla
ruotsinsuomalaisten metallityöläisten näkökulmasta. Monet aihepii1ren�•,..•:.111·
kuten muutto, parakit, liukuhihna, ammattiyhdistys- ja suomala
minta ovat varmasti tuttuja. Mutta uskomme, että teoksesta tö
ruotsinsuomalaisten yhteisön kehityshistoriaan ri;
min tähän historiaan ei ole leikah
kollektiivisen mielentila1t pakbla•"'
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Ruotsinsuomalaisten arldsto I
Sverigefinländarnas arkiv

