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Suomi oli Venäjän keisarikunnan autonominen osa vuoteen 1917 saakka. Nikolai II

menetti valtakuntansa hallinnan. Erityisesti vuoden 1905 vallankumouksen jälkeen

esiintyi korruptiota, Ohranan mielivaltaa, kapinoita..

Suomi ulottui Laatokkaan saakka. Aikaa kutsuttiin sortokaudeksi. Mm.Pohjanmaan ja

Laatokan tienoon asukkaat pohtivat vaihtoehtoja surkeille elinoloilleen.



Ellis Island

Parempaa elämää tarjosi USA. Siellä vallitsi yrittämisen vapaus ja demokratia (miehille). 

Uskonnon vapautta ja työtä oli tarjolla. Hangosta pääsi laivalla Englantiin ja sieltä 

edelleen New Yorkin Ellis Islandille.

Pohjanmaalta, Karjalasta ja koko Euroopasta lähdettiin porukalla liikkeelle.



Ylä-Michigan

Yläjärvi (superior)

Michigan järvi

Huron järvi

Vuosina 1821 –

1929 USA:han 

matkusti Euroopasta 

25 000 000 ihmistä, 

Venäjältä 3 300 000 

ihmistä ja Suomesta 

300 000 ihmistä.

Moni suomalainen

muutti Minnesotaan

ja Michiganiin –

erityisesti Ylä-

Michiganiin.

Ironwoodiin ( A) 

muutti 10 000 

suomalaista.

Englannista, 

Saksasta, Italiasta ja 

Puolasta muutti

seudulle 10 000 

ihmistä yhteensä.



Ironwoodissa tuotettiin ¼ USA:n raudan tarpeesta. Maailman suurin kaivos oli Norrie.

Palkat pidettiin “kurissa” ( 1 $ päivässä) lisäämällä siirtotyöläisten määrää.  Eri taustoista 

lähtöisin oleville ihmisille oli tarjolla mm. 12 erilaista kirkkoyhteisöä.



Yksi paremman elämän etsijöistä oli Reiskan 
isoisä Erkki (Erik) Heinola. Hän lähti Karjalasta 
Lumivaaran pitäjän Tervajärven kylästä vuonna
1906.  Matka kulki tavalliseen tapaan Hangon, 
Liverpoolin ja Ellis Islandin kautta Ironwoodiin.

Kolme vuotta myöhemmin Erkin veli Jaakko 
matkusti Ylistarosta Amerikkaan ja neljä vuotta
myöhemmin Erkin tyttöystävä Hilja Parikka
meni papan perässä “kultaa etsimään”



Ironwood 1900 - 2012 



Ironwoodissa Erkki työskenteli kaivoksessa ja Hilja ilmeisesti ruokalassa. Asuinpaikkana
oli Houk Street 143:n asuntola.

Maaperästä saatiin pääosin rautaa sekä hieman kuparia ja kultaa. Kaivoksia oli
kaupungissa ja sen alla lukuisia. Rautaa tarvittiin paljon rautateihin, rakentamiseen ja 
sotimisiin.



Isäni Tauno Erik (s.1911) ja siskonsa
Selma (s.1913) syntyivät Ironwoodissa.

Erkki ja Hilja vierailivat Suomessa
ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Heillä lienee ollut tarkoituksena
palata Amerikkaan, mutta paluu ei
onnistunut sodan alettua.

Joka tapauksessa isovanhempani
ostivat maatilan Lumivaarasta ja 
hankkivat 7 lasta lisää.

Käki kukkui ja laulu kaikui Karjalan
koivikoissa. 

Sukuni elämä oli mallillaan. Maata
viljellen saatiin toimeentulo ja 
ylellisyyttä hankittiin myymällä
Ylimääräinen vilja ja vihannekset
Lahdenpohjan ja ilmeisesti Viipurinkin
toreilla. 



Talvisota 1939 – 1940 ja ensimmäinen evakko = 430 000 pakolaista
Suomella ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolla (SSSR tai USSR) oli eri
näkemykset maiden rajoista. Itänaapurin kanssa sotimisiin osallistui kahdeksan
sisarusta, mutta se ei riittänyt.

Karjala vallattiin ja Heinolat määrättiin muuttamaan Hämeeseen Lammin ja Kosken
pitäjiin. Maaliskuussa 1940 evakon määränpääksi vaihtui yllättäen Pohjois-Suomi.
Sekamelskan lopputulos oli, että Heinolan muuttivat Liedakkalaan, Kemin
maalaiskuntaan. Isäni ja äitini tapasivat tuolloin ensi kerran. 

Takaisin Lumivaaraan
Välirauhan 1941 – 1943 aikana 280 000 ihmistä muutti takaisin Karjalaan. Lumivaaraan
muutti 4 000 ihmistä. Tuhotut rakennukset korjattiin ja pellot kylvettiin. Parempi kotona
oli kuin vieraissa nurkissa.



Jatkosota (1941 – 1945) ja toinen evakko
Tauno, Eino, Pekka, Emil, Selma, Ella, Siiri ja Elsa halusivat pitää Karjalan – ja taistella
kotiseudun puolesta. Ainoastaan Antti oli vielä liian nuori sotimaan. 

Tauno johti tykkiporukkaansa, mutta taaskaan se ei riittänyt. Suomen joukkue jäi
toiseksi. Eino ja Pekka haavoittuivat, Eino pahemmin. 

Syksyllä 1944 Karjalasta oli muutettava – ja nopeasti. Väestöllä oli 24 tuntia aikaa
pakata ja siirtyä rautatieasemalle. Junat vievät heidät Kalajoelle, Nivalaan, Ylivieskaan ja 
Alavieskaan. 

Jälleen tuli sekaannus. 
Heinoloiden uudeksi koti-
seuduksi tulikin Ähtäri.



Sara-ahon kylä Inhan Tehtaiden kupeessa Ähtärissä oli lopullinen evakkopaikka. Veikko
Vennamon Pika-asutus toimisto (ASO) järjesti sieltä pienen tilan neljälle
evakkoperheelle. Heinolat rakensivat talon, navetan, varastoja ja saunan.

Sodassa vaikesti invalidisoitunut Eino ja nuorempi veli Emil asuivat tilalla koko
elämänsä. Elsa muutti Kanadaan, neljä sisarusta muuttivat Etelä-Suomeen. Kaksi
veljestä hankki oman talon evakkotalon läheltä.

Sara-aholla oli kaksi mahdollisuutta hankkia elantonsa. Toinen oli maanviljely ja toinen
oli mennä töihin rautatehtaaseen (1850 - 1960). Tehtaan liikeidea oli liki sama kuin
Ironwoodissakin (1861 – 1967). Inhassa malmi saatiin alkuun järvistä ja soista.



Vain Elsa (96) on elossa vuoden 2017 lopussa. Hän elää Vancouverissa Kanadassa. 

Kuvassa Elsa poseeraa lastenlastensa kanssa. Yhden lapsenlapsen asunto ja erityisesti

sen sijainti näyttää varsin suomalaiselta.

Elsan perhe on ollut tiiviisti tekemisissä Meksikosta tulleiden maahanmuutajien kanssa. 


