
HANNA SNELLMAN

••	 ••
TUKKILAISEN TULO JA LAHTO



,



Scripta Historica 25
Oulun Historiaseuran julkaisuja

TUKKILAISEN TULO JA LAHTO

Kansatieteellinen tutkimus Kemijoen
metsa- ja uittotyiista

HANNA SNELLMAN

POHJOINEN

Oulu 1996



© Hanna Snellman
taitto Markku Sade

ISBN 951-749-272-3
ISSN 0358-710X

Gummerus Kirjapaino Oy
Jyvaskyla 1996



ESIPUHE

On kiitosten aika. Opettajaani ja esimiestani Juhani U.E. Lehtosta minun on
kiittaminen siita, etta olen saanut toteuttaa haaveeni: kirjoittaa kirja Kemijoki-
varren metsa- ja uittotyontekijoista. Uskon, etta harvalla on mandollisuus
saada professori Lehtosen veroinen opinnaytteen ohjaaja. Hanen puoleensa
olen voinut kaantya pienimmissakin ongelmissa, ja han on ohjannut trOtani
vaivojaan saastamatta.

Maakunta-arkiston johtaja Samuli Onnelaa minun on kiittaminen siita, etta
olen saanut tyOskennella Oulun maakunta-arkistossa, paikassa, joka on poh-
joisen tutkijan aarreaitta. Eivat yksinomaan avulias henkiliikunta ja kokoelmat
ole tehneet tyOskentelyani maakunta-arkistossa miellyttavaksi, vaan myiis
kahvitilassa tapaava tutkijayhteiso. Kiitan Oulun maakunta-arkiston henkilii-
kuntaa kaikesta avusta. Samuli Onnelaa kiitan myOs hanen vaitOskirjakasikir-
joitukseeni antamistaan parannusehdotuksista.

TyOskentely Oulun maakunta-arkistossa tutustutti minut oululaisiin historian-
tutkijoihin, mika on ollut suuri ilo virkavapaalla olevalle tutkijalle. Oulun
yliopiston Suomen ja Skandinavian historian oppiaineen piirista olen lOytanyt
tutkijatovereita, joiden kanssa keskustelu on avartanut nakiikulmaani. Erityi-
sesti haluan kiittaa ystavaani fil. maist. Marianne Junilaa, joka on ollut jaka-
massa tyOn iloja ja suruja, professori Jouko Vahtolaa, joka on suonut minulle
mandollisuuden osallistua tutkijaseminaarin istuntoihin ja fil. tri Antero Ter-
vosta, joka on auttanut monissa ongelmissa. Marianne Junilaa kiitan myOs
kasikirjoituksen lukemisesta.

Haluan kiittaa assistenttikollegojani fil. lis. Sirpa Karjalaista ja fil. lis. Sanna
Spoofia vuosien ystavyydesta, myOtaelamisesta ja avusta. Sirpa Karjalainen
on kommentoinut kasikirjoitusta, mista hanta kiitan. Kiitan mybs laitoksemme
dosentteja Leena Sammallahtea ja Osmo Vuoristoa kasikirjoituksen esitarkas-
tuksesta.

Nyt valmistunut tutkimus on tehty kansainvalisessa tutkijayhteisossa, dr. art.
Ingar Kaldalin koordinoimassa NOS-H:n (Nordiska samarbetsnamden fOr hu-
manistisk forskning) projektissa "Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder
i nyere tid". Metsamiesten SaatiOn myOntama apuraha on mandollistanut
tyOskentelyni Pohjois-Suomessa — siella missa tutkimukseni kannalta keskei-
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sin landemateriaalikin on — vapaana assistentin toimen opetus- ja hallintoteh-
tavista. Suomen Kulttuurirahastolta olen saanut apurahan kenttatiiita varten.
Kiitan edella mainittuja yhteisOja tyOni taemisesta.

Aineistonkeruuvaiheessa minulle oli apua Museoviraston, Rovalan, Kemijoen
Uittoyhdistyksen ja KemiyhtiOn henkilOkunnan myOtamielisesta suhtautumi-
sesta hankkeeseeni. Kiitan yhteistyOkumppaneitani naissa yhteisOissa. Kiitan
myOs professori Matti Leikolaa, maat.-metsat. lis. Heikki Lindroosia ja toimi-
tuspaallikkii Kristiina Vuopalaa avusta. Toiminta Oulun Historiaseurassa ja
Metsahistorian Seurassa on ollut minulle kirjoittamisvaiheessa tarkeaa, kuten
mybs se, etta tama kirja julkaistaan pohjoisessa Oulun Historiaseuran sarjassa.

Ylimetsanhoitaja Erkki Snellmania haluan kiittaa hanen monipuolisesta avus-
taan. Han on luovuttanut kayttOOni omat ja isansa ainutlaatuiset valokuvako-
koelmat seka antanut vuosien varrella monia arvokkaita tietoja. Myos hanen
piirtajan taitonsa ovat olleet ahkerassa kaytOssa hanen visualisoidessaan

joita 1960-luvulla syntyneella ei ole ollut mandollisuutta omin silmin
nanda. Se, etta han on isani, on tehnyt yhteistyOn helpoksi. Muutenkin kodin
tuki ja perheen eri alojen asiantuntemus ovat olleet tad tyOta tehdessa tarkeita.
Varsinkin puolisoni valtiot. maist. Antti Kokkonen, mutta myOs aitini agrono-
mi Toini Snellman ja sisareni fil. maist. Outi Snellman ovat auttaneet monin
tavoin. Kiitokset heille siita.

Jokivarressa minuun on suhtauduttu suopeasti. Haluan kiittaa kaikkia niita,
joita olen paassyt haastattelemaan tai joiden kirjoittamia tarinoita olen lOyta-
nyt arkistoista. Heidan nimensa lOytyvat kirjan lopusta kohdasta muistitietoai-
neisto.

Oulussa 14.10.1996

Hanna Snellman
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimustehtdvdn tausta

Kaydessaan Suomessa kevattalvella 1856 Aleksanteri II osallistui senaatin
taysistuntoon ja saneli talloin pOytakirjaan laajan uudistusohjelman, jonka
mukaan senaatin oli muun muassa kiireesti ryhdyttava kehittamaan Suomen
teollisuutta. Uuden hallitsijan myOta myiis tarkeat virkamiehet muuttuivat
teollistumiselle myOnteisemmaksi, ja jo vuonna 1860 senaatin finanssitoimi-
kunta esitti senaatille sahateollisuutta rajoittavien saadOsten osittaista poista-
mista elinkeinon kehitysmandollisuuksien turvaamiseksi. Samanaikaisesti al-
kanut noususuhdanne kansainvalisilla sahatavaramarkkinoilla aloitti Suomes-
sa sahateollisuuden lapimurron 1860-luvulla.1

Suomen ensimmainen Myrysaha kaynnistettiin vuonna 1860 Iijokisuulla. Pa-
rikymmenta vuotta mytthemmin Suomessa toimi jo yli kuusikymmenta Myry-
sahaa. Tuolloin Suomen tarkeimmat sahateollisuuden alueet sijaitsivat Poh-
jois-Satakunnassa, Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, Paijanteen ja Saimaan
vaikutuspiirissa seka Oulujoen ja Kemijoen vesistOjen alueilla. 2 Miljoonat
sahanraamien lapi ajetut tukit merkitsivat tyOta tuhansille kaadosta ja lahikul-
jetuksesta huolehtineille metsatyOntekijOille, kaukokuljetuksen hoitaneille uit-
totyOntekijOille ja tuotteet valmistaneille sahatyOntekijOille. 3 Selluloosateolli-
suuden alkaminen 1880-luvulla laajensi metsateollisuutta ja monipuolisti enti-
sestaan raaka-aineen hankintaa.4

UittovaylastO oli erdanlainen liukuhihna, jota pitkin metsateollisuuden raaka-
aine kuljetettiin "kannolta tehtaalle". Samat miehet tyOskentelivat liukuhihnan
molemmissa paissa: kaato- ja ajothissa metsassa seka kaukokuljetuksessa
uitossa. Metsa- ja uittotyOntekijOiden tarkkaa lukumadrad on mandotonta sel-
vittaa toista maailmansotaa edeltavana aikana luotettavien lahteiden puutteen
vuoksi. 5 Viela 1930-luvun alussa puutavarayhtiOissakaan ei oltu joka hetki
selvilla tyOntekijOiden lukumaarasta. 6 Erdan laskelman mukaan metsa- ja uit-
totyOta teki Suomessa ammattimaisesti vuonna 1950 noin 100 000 miesta.
Noin 10 000 heista tybskenteli Lapin laanin alueella. 7 Toisen laskelman mu-
kaan Suomen maaseudulla oli vuonna 1950 yli 300 000 metsa- tai uittotyOsta
palkkansa saavaa miesta. Heista 20 500 asui Lapin Marlin alueella. 8 Tyosuhtei-
den vakituisuutta kuvaa osuvasti se, etta jokivarren taloista saatettiin heinante-
on aikana Milted lahiseudun uittoon sadepaivien ajaksi.9
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Vuonna 1950 Mikkelin, Kuopion ja Lapin laanit erottuivat Suomen kartalta
alueina, joissa metsa- ja uittoty011a oli suuri merkitys miesten ty011isyyden
kannalta: noin puolet tilattomasta vaestOsta teki metsa- ja uittotOita ja jopa
kaksi kolmasosaa pienviljelijavaestOstakin kuului palkattuun metsa- ja uitto-
tyiivoimaan. 1 ° Metsa- ja uittotyOntekijOiden suhteellinen madra muuhun vacs-
tOiin verrattuna oli suurin Pohjois-Suomessa: 11 59 % Lapin Marlin maalaiskun-
tien miestyOvoimasta teki metsa- ja uittotOita. Kemijoen alueelta Sodankyla,
Savukoski, Pelkosenniemi ja Rovaniemen maalaiskunta erottuvat kartalla eri-
tyisind metsatalousalueina. 12 (KARTTA 1)

Pohjois-Suomessa oli ollut vesisahoja jo 1780-luvulta lahtien, mutta varsinai-
nen teollistuminen alkoi vasta Myrysahojen rakentamisen myOta. Samalla
Pohjois-Suomi liittyi — tosin vain lyhyeksi ajaksi — siihen norjalaisten puutava-
ramiesten idantiehen, joka ulottui Oslon vuonosta Varmlannin ja Norlannin
kautta Pohjois-Venajalle." Senaatti oli jo 1850-luvun lopussa yrittanyt menes-
tyksetta rohkaista suomalaisia sahanomistajia kiinnostumaan Kemijoen alueen
metsista. Norjalainen Terje Olsen ymmarsi ensimmaisena Lapin koskematto-
mien eramaametsien arvon — vesisahojen aikanahan hakkuut olivat vain muu-
tamia tuhansia tukkeja vuodessa, mutta Myrysahat mandollistivat moninker-
taisen tuotannon — ja han solmi vuonna 1871 metsahallituksen kanssa sopi-
muksen Kemijoen alueen puiden ostamisesta. YhtiO ottaisi Kemijoen alueen
kruununmetsista viiden vuoden aikana 500 000 maaramittaista runkoa ja sa-
haisi niista saadut tukit omassa sahassaan Kemijokisuulla. 14 Olsenin konkurs-
sin myEita Lapin metsateollisuuden valta-asema siirtyi suomalaisille. Suoma-
laisten sahojen lisaksi myOs ruotsalaiset sahat hankkivat osan tarvitsemastaan
puutavarasta Pohjois-Suomesta. Ensimmaisen sulfiittiselluloosatehtaan aloi-
tettua toimintansa (vuonna 1919) puuta tarvittiin yha enenevassa madrin myOs
selluloosateollisuuden raaka-aineeksi.15

Vientiteollisuuden raaka-aineenhankinta mullisti harvaanasutun alueen vats-
ton arkipaivan kokonaan. Asumattomaan eramaahan kyhattiin yht' &kid vuo-
sittain laajoja metsatyOmaita niiden jalleen autioituessa yhden tai useamman
talven kuluttua tyOmaan paattyessa. Suuri tyOntekijOiden madra nakyi tyti-
maan alkaessa ja paattyessa myOs taajamissa — esimerkiksi Rovaniemella,
Kemijarvella ja Sodankylassa — ja tyOmaille johtavilla kulkuteilla. Silloinkin
kun miehet itse olivat tyOssaan kaukana asutuksesta, nakyi heidan olemassa-
olonsa Pohjois-Suomen elamanmenossa taysina rahtikuormina, tarvitsivathan
tyOntekijat vaatteita, ruokaa ja erilaisia tarvikkeita. 16 Uitto oli jokivarsikylien
kannalta nakyvin osa metsataloutta, silla teollisuuslaitokset sijaitsivat paaasi-
assa meren rannalla ja hakkuut kaukana eramaissa. Puutavara uitettiin latva-
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KARTTA 1: Metsd- ja uittotyOntekijOiden osuus prosentteina kai-
kissa ammateissa toimivista rniehistei Suomen maalaiskunnissa
vuonna 1950. (Pulkkinen 1956, kartta 40).
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Periipohjolan uittomaisemaa 1910-luvulla. Taustalla Rovaniemen
taajavilkinen yhdyskunta. Valok. Hildur Larsson. TOK.

joilta jokisuulle, ja matkan aikana ohitettiin kymmenia jokivarren kylia. Kemi-
joen uitto oli jokakesainen tapahtuma vuoteen 1991 saakka, jolloin Kemijoella
uitettiin viimeisen kerran. Samalla paattyi viimeinen irtouitto Suomessa, silla
muualla irtouitosta oli luovuttu jo aikaisemmin.17

Koska yhteisuittona tapahtuva irtouitto oli Kemijoen alueella 1970-luvulle
saakka vallitseva puutavaran kaukokuljetusmuoto, 18 kertovat uitettavat puu-
maarat myOs metsatalouden volyymista. 1890-luvun lopulle saakka Kemijoel-
la uitettavat puumaarat olivat melko pienia. 1900-luvun ensimmaisella vuosi-
kymmenella Kemijoella uitettiin vuosittain noin miljoona runkoa. Ensimmai-
sen maailmansodan alla luku nousi kahteen miljoonaan. Sodan jalkeen seurasi
nopea lisays niin, etta sahateollisuuden huippuvuonna 1927 Kemijoella ui 5,75
miljoonaa tukkipuuta. Uitettuja tukkeja ja selluloosateollisuuden raaka-ainet-
ta, pinotavaraa, oli silloin yhteensa 1,67 miljoonaa kuutiometria. 19 vuonna
1951 Kemijoella uitettiin 1,82 miljoonaa kuutiometria puuta, vuonna 1961
ennatysmadra 2,52 miljoonaa kuutiometria ja vuonna 1971 puita uitettiin 1,63
miljoonaa kuutiometria.2°

Pohjoisella havumetsavykihykkeella on yhtalaiset ekologiset edellytykset met-
sateollisuuden harjoittamiseen. Samat yhtiOt ovat toimineet useissa maissa ja
myOs tyavoima on liikkunut valtakunnan rajoista piittaamatta. 21 Jo suomalai-
nen uittoterminologia, joka perustuu ruotsin-, venajan- ja englanninkielisiin
esikuviin, heijastaa metsa- ja uittotyOn kansainvalista luonnetta. 22 Barbro Bur-
sell on kiinnittanyt huomiota ruotsalaisten ja amerikkalaisten tie- ja vesiraken-
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Nivan vastuuta Ounasjoessa ei voinut olla huomaamatta. Valok.
T.H. Jeirvi 1912. MV. Sign. 2969:260.

tajien tytiolojen samanlaisuuteen, joka on heijastunut myOs tyOntekijOiden
ammattikulttuurin sukulaisuutena. 23 Sama ilmio on havaittavissa myiis metsa-
ja uittotyOntekijOiden keskuudessa ainakin Pohjoismaissa ja Amerikassa.

Seuraavassa on monessa kohdassa annettu aikalaisten omin sanoin kuvailla
kyseessa oleva	 tyOnjohtajan kirjeesta esimiehelleen selvida ilmapiiri,
jossa tyiiskenneltiin, ja haastateltavan kertomuksesta puolestaan se, milta
tyOnteko tuntui. Omat kokemukseni uittotyOntekijand ja dokumentoijana ku-
vailevat niita fyysisia ja sosiaalisia puitteita, joissa tyOta uiton viime vaiheessa
tehtiin. Olen tietoisesti kayttanyt runsaasti lainauksia vahvistamaan itse koe-
tun — oman tai vieraan — tuntua tekstissa. 24 Suorat lainaukset on joko sisallytet-
ty tekstiin erottamalla ne lainausmerkeilla tai sisentamalla ne tekstiosasta. Jos
tutkimustulos perustuu omiin kenttatOihini tai omiin kokemuksiini, kaytan
tekstissa mina-muotoa.

Kulttuurianalyyttisessa kansatieteessa valtetaan tietoisesti sosiaalisten, talou-
dellisten ja poliittisten taustojen yksityiskohtaista kvantitatiivista selvittamista
ilmiOiden taustatekijOina. Koska tutkimuskohteena on ihminen, yksilO (mika
ilmenee jo tyOni otsikosta), hanta ei seuraavassa piiloteta numeroiden ja lakien
taakse, vaan kuvaillaan sita ymparistba, joka on hanen oman katseensa saavu-
tettavissa ja ymmarryksensa piirissa.
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Tekstissa on lihavoituna vieraskieliset termit, jotka on esitetty suomenkielisten
vastineiden jalkeen suluissa. Vieraskieliset termit on haluttu ilmoittaa myOs

koska useassa tapauksessa niille ei ole aikaisemmin esitetty suo-
menkielista vastinetta. Murretermit on kursivoitu silloin, kun ne mainitaan
ensimmaisen kerran tekstissa tai loppuviitteessa.

1.2. Aikaisempi tutkimus

Tutkimusongelman muotoutuminen on pitkallisen prosessin tulos. Se rakentuu
dialogista tutkijan mielenkiinnon, aikaisemman tutkimuksen ja landemateriaa-
lin tarjoamien mandollisuuksien valilla. Jotta lukijalle valittyisi yleispiirteinen
kasitys siita tukimusprosessista, jonka tulosta tutkimusongelman tarkempi
hahmottaminen tassa tutkimuksessa on, tutkimusongelma tarkennetaan vasta
johdannon viimeisessa kappaleessa. Seuraavassa esitellaan keskeiset uittoa ja
metsatyOta kasittelevat teokset ja niiden tutkimusten kohdalla, joiden tulokset
ovat vaikuttaneet taman tutkimuksen kysymyksenasetteluun, referoidaan
myOs sisaltOd.

Ammattiryhmien kansatieteellisen tutkimuksen pioneerina Suomessa voidaan
kiistatta pitaa professori Ilmar Talvea, joka virkaanastujaisesitelmassaan
vuonna 1963 korosti kansa-kasitteen laajentamista maaseudulla asuvasta ta-
lonpoikaisvaestOsta kaupunkilaisiin ja muihin ammattiryhmiin. Esitelmassaan
han jopa korosti metsa- ja uitto-, saha- ja rautatielaisten seka kasityOldisten
tutkimuksen tarpeellisuutta. Edustivathan llama ammattiryhmat agraarin ja
modernin elamantavan valimaastoa. 1 Uitto- ja metsatyOntekijat olivatkin en-
simmaisia ammattiryhmia, joista Turun yliopisto kerasi aineistoa kyselylehtis-
ten (1959, 1960) ja haastattelujen (1960, 1965, 1967) avu11a. 2 Keratysta aineis-
tosta ilmestyi myOs artikkeleita: Ilmar Talve on kasitellyt metsatyOta ja uittoa
useissa yhteyksissa, 3 Jukka Eenila on tutkinut Paimionjoen uittoa4 ja Virpi
Nurmi Tornionjoen uittoa5 . Jukka Eenilan julkaisematon lisensiaatintutkimus
metsayOsta ja metsayOldisista on laajin tahan mennessa ilmestynyt metsaty6-
ta kasitteleva kansatieteellinen tutkimus. 6 Muusta kansatieteellisesta uitto- ja
metsatyOntekijOita kasittelevasta tutkimuksesta voi mainita aiemmat taman
kirjoittajan tukimukset uitto- ja metsatyOsta Pohjois-Suomessa. 7 Tapio Horilan
suomenkieleen vuonna 1936 laatima pro gradu -tutkielma "Suomalaista tukki-
laissanastoa" on nakOkulmaltaan kansatieteellinen.8

MyOs sosiaalitieteellisessa tutkimuksessa on kasitelty uitto- ja metsatr5hOn
liittyvia teemoja. Pohjois-Suomen metsatyOntekijOiden elamantavan tutki-
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muksen kannalta keskeisia ovat Knut Pippingin "Komppania pienoisyhteis-
kuntana"9 ja Sakari Sariolan "Lappi ja vakijuomat" 1°. Jukka Niemelan "Leivan
isa vastaan Lapin jatka" 11 ja Seppo Juutilaisen "Jatkasta metsuriksi" 12 ovat
myOs kansatieteellisesti mielenkiintoisia.

Pekka Haatasen "Suomen maalaiskOyhalistO tutkimusten ja kaunokirjallisuu-
den valossa", 13 Jorma Ahvenaisen "Suomen sahateollisuuden historia" 14 ja
Markku Kuisman "Metsateollisuuden maa" 15 ovat laajoina yleisesityksind
metsahistorian perusteoksia. Historian alaan kuuluu myOs Matti Peltosen "Ui-
ton historia", joka hahmottaa uittoa taloushistorian nakOkulmasta 16, ja Matti
Salon "Savottalaisten ja uittomiesten Kuhmo", jossa kuvailu on tarkealla sijal-
1a17 . Yrityshistorioista Kemijoen Uittoyhdistyksen historia 18 ja KemiyhtiOn
historiat 19 ovat olleet taman tutkimuksen kannalta keskeisia.

Kasikirjoitukseksi jaanyt YrjO Linkolan "Muistitietoja Pera-Pohjolan tukki-
liikkeesta ja Kemi Oy:n osuudesta siihen" vuodelta 1939 on kansatieteen
kannalta mielenkiintoinen, koska selvitys perustuu osin muistitietoaineistoon.
Nykyistenkin juhlapuheiden valikoimaan kuuluva pelko katoavasta kansanpe-
rinteesta valittyy kasikirjoituksen esipuheesta: "Tapasin kylla vanhuksia, jotka
olivat saapuneet Pera-Pohjolaan Terje Olsenin avarasta kukkarosta osansa
korjaamaan tai heiluneet metsissa kirves kadessa Iso-Sandbergin danen alka-
essa jyrandella Kemijarvelta kasin. Mutta naiden hopeahahtuvaisten, uupunei-
den ukkojen muisti on hauras kuin hamahakin seitti, joka katkeilee pienim-
mastakin ravistuksesta. Vakisinkin tulee ajatelleeksi kuinka paljon on mene-
tetty siina, ettei tad muistelmien kerailya oltu suoritettu vuosikymmen tai pari
sitten, jolloin nama samaiset ikamiehet yield olisivat pystyneet muistelemaan
menneita, jolloin elossa yha oli moni vuosisatojen taitteen ukkoherra- ja
tukkilaiskuuluisuus —". 2° Kasikirjoituksen haastattelulainaukset ovat kayttii-
kelpoista tutkimusaineistoa, koska muuten ei olisi kaytettavissa muistitietoai-
neistoa 1880-luvulta.

VaitOskirjoissa on uitto- ja metsatykihOn tai tyOntekijOihin aikaisemmin keski-
tytty ainakin Nils Meinanderin taloushistorian tutkimuksessa "Virkeshushäll-
ning och sagverksrOrelse i Tome, Kemi och Simo alvdalar intill ffirsta
varldskriger (1950) 21 , Matti V. Revon oikeustieteen tutkimuksessa "Oikeu-
desta uittaa puutavaraa" (1990)22, Veikko Lammassaaren vesitekniikan \faiths-
kirjassa "Uitto ja sen vesistOvaikutukset" (1990) 23 ja Tapio Hamysen historian
vaitiiskirjassa "Liikkeella leivan tanden" (1993)24.
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Kansatieteen uutta kansaa,
Luirojoen uittotyOntekijOitii,
keseilld 1960. TOK.

Ruotsissa metsa- ja uittotyOhiin liittyvaa problematiikkaa on kasitelty monissa
yhteyksissa. Suurin osa tutkimuksista on alueellisesti rajattu Pohjois-Ruotsiin,
siis aivan Kemijoen alueen naapuriin. Vuonna 1994 etnologi Ella Johansson
esitti vaitOskirjansa "Skogarnas fria soner. Maskulinitet och modernitet i non-
landskt skogsarbete" 25 Lundin yliopistossa. Vuonna 1991 julkaistiin kaksi
aihepiiria sivuavaa historiatieteen vaitOskirjaa: Johnny Hjelmin "Skogsarbetar-
na och motorsägen. En studie av arbetsliv och teknisk forandring" 26 Uumajan
yliopistossa ja Bo Perssonin "Skogens skOrdeman. Skogs- och flottningsarbe-
tareffirbundets kamp for arbete och kollektivavtal 1918-1927" 27 Tukholman
yliopistossa. Vuonna 1984 taloushistorioitsija Nils-Gustav Lundgren esitti vai-
tOskirjansa "Skog for export. Skogsarbete, teknik och ffirsOrjning i Lule alvdal
1870-1970"28 Uumajan yliopistossa. Johanssonin ja Hjelmin tutkimukset ka-
sittelevat yksinomaan metsatyOta ja metsatyOntekijOita, mutta Perssonin ja
Lundgrenin tutkimuksissa on huomioitu seka uitto- etta metsatyO. 29 Taman
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tutkimuksen kannalta Ella Johanssonin vaitelskirja on keskeinen, ja sen pohjal-
ta syntyneisiin ajatuksiin viitataan seuraavassa monessa yhteydessa.

Usein tutkimukset, jotka eivat aihepiiriltaan liity tutkimuskohteeseen, voivat
avartaa tutkimusnaktikulmaa. Amerikkalaisesta karjapaimenkulttuurista (engl.
cowboy culture) on lOydettavissa piirteita, jotka muistuttavat metsa- ja uitto-
tyOntekijOiden elamantapaa. Molethmissa on kyse miehisesta yhteisOsta, jossa
henkilO maaritellaan hanen tyOnsa kautta. Molemmissa yhteisOissa miehet
elavat eristettyind tavallisuudesta poikkeavissa oloissa, metsa- ja uittotyOnte-
kijat eramaassa ja karjapaimenet autiomaassa, ja he paimentavat muiden omai-
suutta, uittotyOntekijat leimakirveella omistajansa mukaan merkittya puutava-
raa ja karjapaimenet polttomerkilla merkittya karjaa. Molempiin kulttuureihin
on myOs totuttu liittamaan naiset ja alkoholi kulutustavarana, seka asutuskes-
kukset, joissa miehet ovat viettaneet vapaa-aikaansa joskus railakkainkin ot-
tein. Nama hetket liittyvat usein tyiin paatOkseen, jolloin viimeisetkin puut on
saatu kaadettua tai uitettua jokisuulle tai karja ajettua madranpadhansa.

Blake Allmendingerin kirjallisuustieteellisessa tutkimuksessa "The Cowboy.
Representations of Labor in an American Work Culture" tutkimuksen kohtee-
na on karjapaimenten ammattikulttuuri (engl. work culture), johon itse tykin
lisalcsi kuuluvat karjapaimenkulttuuriin liittyva taide, myytit ja metaforat.
Ammattikulttuurin kasitteen maarittelyn kannalta keskeista on se, etta karja-
paimenet maaritellaan aina heidan tekemansa tyiin kautta, ja sama pyrkimys
ilmenee myiis heidan luomissaan sana-,	 kuva- ja kasitykitaiteen tuot-
teissa. MyOs niissa keskeisella sijalla on aina karjapaimenen tekerna ty6.

Karjapaimenet esitetaan usein padmadrattOm5sti paikasta toiseen harhailevina
karjavarkaina. Kevaalla karjapaimenia tarvittiin merkitsemaan ja kuohitse-
maan lauma, kesalla paimentamaan laumaa ja syksylla ajamaan karja myyta-
vaksi. Talvella karjapaimenia ei tarvittu, joten osa tytittOmiksi jaaneista oli
pakotettuja varastamaan entisen tyOnantajansa karjaa ravinnon turvaamiseksi.
Osa karjapaimenista sai talveksi tOita, silla omistajat palkkasivat heidat vartioi-
maan omaisuuttaan karjavarkailta, siis tyiittOrniksi jdaneilta karjapaimenilta.
Molemmille ryhmille on ominaista haave jatkuvasta muuttamisesta, mika tulee
ilmi heidan valmistamissaan artefakteissa' selca heidan kirjoittamissaan ru-
noissa, lauluissa ja elamakerroissa. Samoissa karjapaimenkulttuurin tuotteissa
on keskeisend teemana orpous: karjapaimenet olivat kuvainnollisesti orpoutu-
neet muuttamalla pois suvunjatkamisen mandollistavista yhteisOista, pois pai-
koista, joissa heidan vanhempansa ja perheensa olivat asuneet. Orpous, oli se
sitten todellista tai kuviteltua, korostuu karjapaimenten kirjoituksissa.31
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Sen lisaksi etta karjapaimenet miellettiin uhaksi naisille, heidat miellettiin
myOs uhaksi yhteisOn omistavalle luokalle. PaikallisyhteisO, josta Allmendin-
ger kayttaa nimitysta ei-karjapaimen -yhteisO (noncowboy society) 32 , pyrki
suojelemaan yhteisOn naisia kontaktihakuisilta karjapaimenilta jarjestamalla
piiritansseja (square dancing), joissa erityinen tanssin ohjaaja (caller) ohjasi
tanssijoita ja nain kontrolloi miesten toimintaa.33

Susanne Lundin on kirjanpainajia koskevassa kansatieteellisessa tutkimukses-
saan sivunnut samoja teemoja tarkastelemalla sita, miten kirjanpainajien am-
matti-identiteetti ilmenee heidan keskuudestaan keratyssa muistitiedossa ja
minkalaisia symboleja kirjanpainajat ovat kayttaneet merkitakseen ja
taakseen ammattireviirinsa. Symboleina Lundin mainitsee muun muassa vaat-
teet ja ammattiryhman piirissa yleiset kertomukset. 34 MyOs Barbro Bursell on
tie- ja vesirakentajien ammattikulttuuria tutkiessaan huomannut, eta tyOnteki-
jOiden kertomuksissa — kertojan idsta ja asemasta riippumatta — esiintyy samo-
ja teemoja, jotka toimivat ammattikulttuurin rakennuspuina. Orvar Liifgren
onkin tandentanyt, etta kulttuurin sisainen nakOkulma, jossa kulttuuria tutki-
taan sen omista lahtOkohdista, on tyOvaenkulttuurin tutkimuksessa keskeista.35

Taman tutkimuksen tutkimustehtavan kannalta Johanssonin, Allmendingerin,
Lundinin ja Bursellin tutkimukset tuovat kaksi selvitettavaa ongelmaa: mitka
teemat korostuvat metsa- ja uittotyOntekijOiden ammattikulttuurissa, ja mika
oli paikallisyhteisOn kulttuurinen vastaus silloin, kun paikallisvaestOn elaman-
tapa joutui ristiriitaan metsa- ja uittotyOntekijOiden elamantavan kanssa.

1.3. Tutkimuksen lahteet ja nakOkulma

Kentteity5t

Taman tutkimuksen tarkein landemateriaali on metsa- ja uittotyOntekijOiden
keskuudessa keratty muistitietoaineisto. Ensimmaiset haastattelut tein vuonna
1983, jolloin haastattelin Kitisenjoen uittotyOntekijOita ja kokkeja. Haastatte-
lut tein teemahaastattelun periaatteella siten, etta teemat valikoituivat haasta-
teltavan kiinnostusten kohteiden mukaisesti. Tavoitteena oli selvittaa uiton
kulkua Kitisenjoella niin tyOntekijOiden kuin paikallisvaestOn kannalta. Haas-
tateltavat, jotka haastatteluhetkella asuivat Pelkosenniemen ja Sodankylan
kuntien alueilla, valitsin Kemijoen Uittoyhdistyksesta saamieni vihjeiden pe-
rusteella. Osa heista oli uiton tyOnjohtajia ja osa Pelkosenniemen Suvannon
kylan asukkaita. Haastateltavista oli miehia yhdeksan ja naisia kolme. He
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olivat syntyneet vuosien 1903 ja 1934 \Tallith.. Nauhoitin ja litteroin yhdesta
kolmeen tuntiin kestavat haastattelut. Materiaalia sailytetaan Oulun maakunta-
arkistossa.

Vuonna 1986 olin Museoviraston tyOvaenkulttuuriprojektin palkkaamana tut-
kijana dokumentoimassa nykyuittoa Kemijoen alueella. Jo silloin lehdistOssa
kasiteltiin irtouiton mandollista loppumista, ja kenttatyOt saivatkin pelastus-
tyiin luonteen, eli tarkoituksena oli kerata tutkimusaineistoa irtouitosta ennen
sen loppumista. Aineistonkeruu tapahtui havainnoimalla, haastattelemalla ja
valokuvaamalla. KenttatOiden tavoitteena oli selvittaa se, minkalaista tyOta ja
minkalaisilla tyOvalineilla uittotyOntekijat tyOtaan tekivat, mika oli tyOryhmi-
en koostumus ja tyOntekijOiden valinen hierarkia seka minkalaisissa olosuh-
teissa miehet asuivat tyOmaalla, miten heidan ruokailunsa oli jarjestetty ja mita
he tekivat tyiiajan ulkopuolella. Paapaino oli silloisen nykyhetken kuvaami-
sessa, mutta samalla selvitin mytis olosuhteiden muuttumista tyOntekijOiden
tyOuran aikana. 1 Kaikki kesakuussa joki- ja jarviuitossa tyOskentelevat tyOnte-
kijat tayttivat lomakkeen, jossa tiedusteltiin tyOntekijOiden koulutusta, aikai-
sempaa tykikokemusta ja mutta tulonlahteita. Dokumentoinnin aikana kerasin
myOs esineita Kansallismuseon kokoelmiin.

Kemijoen alue on laaja, joten tyOssa oli valittava muutama painopistealue,
joihin keskityin. Mita olivat jokiuitto Yla-Kemijoella, jokiuitto Kitisenjoella,
hinaus Kemijarvessa ja erottelu Kemissa. Kitisenjoki ja Yla-Kemijoki valikoi-
tuivat mukaan siita syysta, etta halusin tutkia irtouittoa yhtaalta rakennetussa
joessa ja toisaalta luonnontilaisessa joessa: Kitisenjoki on Porttipandan altaan
ja voimalaitosten saannOstelema rakennettu joki ja Yla-Kemijoki on rakenta-
maton, luonnontilainen joki. Uiton dokumentoiminen Keski- ja Ala-Kemijoel-
la rajoittui muutamaan valokuvaan, ja kenttatOiden aikana en kaynyt Luiro- ja
Ounasjoella lainkaan.

Yla-Kemijoella seurasin yhden tyOryhman tyOskentelya kolmessa vaiheessa:
valmistelutOiden aikana huhtikuussa, laittotOiden aikana toukokuussa ja han-
nanajon aikana kesakuussa. LaittotOiden aikana asuin tyOryhman kanssa
Leukkuhamaran uittotukikohdassa Savukoskella. Kitisenjoella nakiikulma oli
yhden tyOryhman asemesta yhdessa uittotukikohdassa; siella tarkastelin irto-
uittoon liittyvia tOita Portin uittotukikohdassa Sodankylassa valmistelutOiden
ja hannanajon aikana. Kemijarven hinausta dokumentoin kolmessa uittotuki-
kohdassa, Autioniemessa, Luuksinsalmella ja Luusuassa, joissa mplis asuin
tyiin aikana. Lisaksi olin yhden paivan seuraamassa hinaajan miehistesn ty6s-
kentelya. Kemijokisuun erottelulla havainnoin tyiita valmistelutOiden aikana
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Dokumentointi-
	

Ajankohta
kohde
	

kuukausittain

huhti	 touko	 kesâ	 heind	 elo	 syys
Yla-Kemijoki
	

16.	 12.-13.	 3.-4.

Kitisenjoki
	

16.	 31.—	 2.

Kernijarvi
	

16.	 4.-5.
10.-13.

Keski- ja
Alakemijoki
	

5.

Kemijokisuu
	

12.-15.	 28.—

KAAVIO 1: Kenttilty5ajankohdat Kemijoen uiton dokumentoinnissa
vuonna 1986.

huhtikuussa seka erottelun aikana elo- ja syyskuussa. Havainnointipaivakirjat
seka kenttatiiiden aikana otetut valokuvat ovat arkistoituna Museovirastossa.
(KAAVIO 1)

Seuraavan kerran tein haastatteluja vuonna 1988, jolloin haastattelin Sodanky-
lan ja Savukosken kuntien alueella asuvia henkilOita. Aloitin haastattelututki-
muksen tiedustelemalla mandollisia haastateltavia Sodankylan ja Savukosken
kulttuurisihteereilta ja kylatoimikunnilta. Kylatoimikunnille lahetetyssa tie-
dustelukirjeessa etsin kylista sellaisia asukkaita, jotka ovat tehneet metsa- ja
uittotOita tai joiden perheen taloudelle metsa- ja uittotyiit ovat muulla tavoin
olleet merkittavia esimerkiksi perheenjasenten tyOssakaynnin, metsanmyyn-
nin tai kaupustelun vuoksi. Kirjeessa mainitsin, etta haastateltavat voivat olla
joko syntyperaisia paikkakuntalaisia tai mykthemmin kunnan alueelle muutta-
neita. Etsin haastateltavia myOs paikallislehden valityksella. Mykihemmin laa-
jensin otantaa lumipallotekniikalla haastateltavien vihjeiden perusteella. Kos-
ka vuoden 1986 kenttatOissa tutkimuskohteena oli ollut yha tybelamassa ole-
vat uittotyOntekijat, keskityin tutkimuksen tassa vaiheessa ennen toista maail-
mansotaa syntyneisiin. Toteutin haastattelut elamakertahaastatteluina siten,
etta kaytOssani ei ollut strukturoitua haastattelulomaketta ja haastattelun aika-
na yritin olla ohjailematta liikaa haastattelun kulkua, jotta niista selviaisi mika
haastateltavien itsensa mielesta on olennaista heidan elamakerrassaan. 2 Haas-
tateltavista miehia oli seitsemantoista ja naisia kuusi. Miehet olivat syntyneet
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KARTTA 2: Tiltei tutkimusta varten inventoitujen (1986-1989) uittotuki-
kohtien sijainti.

vuosien 1903-1926 valilla ja naiset vuosien 1908-1950 valilla. Osan puolesta
tunnista kuuteen tuntiin kestaneista haastatteluista nauhoitin ja osasta tein
kasivaraiset muistiinpanot. Litteroituja haastatteluja sailytetaan Oulun maa-
kunta-arkistossa.

Haastattelututkimusta jatkettiin vuonna 1989, jolloin Helsingin yliopiston
kansatieteen opiskelijat haastattelivat johtamallani kenttatyOkurssilla elak-
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keella olevia metsa- ja uittotyontekijoita Tervolassa. Haastateltavat lOysin
jalleen kulttuurisihteerin ja kylatoimikuntien avustuksella. Koska haastattelijat
eivat tunteneet tutkimuskohteen erityiskysymyksia, heilla oli kaytOssaan
strukturoitu haastattelukaavio. Haastateltavista miehia oli 29 ja naisia yhdek-
san. Naiset olivat toimineet kokkeina ja miehet erilaisissa metsa- ja uittothissa.
Miehet olivat syntyneet vuosina 1906-1936 ja naiset vuosina 1914-1940.
Litteroidut haastattelut (827 liuskaa) ovat arkistoituna TyOkeskus Rovalan
arkistossa Rovaniemella.

Haastattelujen ja havainnoinin lisaksi olen kenttatOiden aikana vuosina 1986—
1989 inventoinut kaksikymmenta Kemin, Keminmaan, Tervolan, Rovaniemen
maalaiskunnan, Kemijarven, Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylan alu-
eella sijaitsevaa uittotukikohtaa. 3 (KARTTA 2) Mittasin ja valokuvasin uittotu-
kikohtien rakennukset ja laadin pihapiireista asemapiirrokset. Niissa uittotuki-
kohdissa, joissa paasin sisalle rakennuksiin, laadin sisatiloista pohjapiirrok-
set. 4 Inventoinnin yhteydessa otetut valokuvat ja laaditut piirrokset ovat yksi-
tyisarkistossani tai Museoviraston tyOvaenkulttuuriprojektin kokoelmissa.

Arkistoihin tallennetut leihteet

Perinnearkistoissa on runsaasti materiaalia metsa- ja uittotyOntekijOiden tyOsta
ja elamasta Kemijoen alueella, joten uittoa koskeva muistitieto ei rajoitu
haastatteluihin. Muistitietoa on keratty kyselyjen ja kirjoituskilpailujen avulla.
Turun yliopistossa kerattiin uittoon liittyvaa muistitietoa jarjestamalla keruu
entisajan uittotoista vuonna 1959 ja metsatoista vuonna 1960. Kyselyissa
toivottiin tietoja tyOtekniikkaan, tyOoloihin, majoitukseen, vaatetukseen, ruo-
kaan ja harrastuksiin liittyvissa asioissa. Taman tutkimuksen kannalta on
onnekasta se, etta osa vastaajista otti kyselyjen kysymysten tarkasta struktu-
roinnista huolimatta melkoisia vapauksia vastauksessaan tai liitti siihen saate-
kirjeen, joka valottaa vastaajan arkipaivaa yield paremmin kuin itse vastaus.
UittotyOkyselyyn tuli Kemijoen alueelta vastauksia 16 kappaletta. Kaikki vas-
taajat olivat miehia ja he olivat syntyneet vuosien 1879-1933 valilla. Metsa-
tyOkyselyyn tuli Kemijoen alueelta vastauksia 10 kappaletta. Vastaajat — jal-
leen kaikki miehia — olivat syntyneet vuosien 1887 ja 1926 valilla.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkisto jarjesti yhdessa Pos-
tipankin kanssa "Jatkat"-kirjoituskilpailun vuonna 1969. Kilpailussa ei rajattu
tarkoin aihetta, vaan vastaajilta toivottiin "kaikkea perinnetta, joka liittyy
jatkan elamaan kampilla, metsissa, kaupunkireissuilla tai kulun paalla oltaes-
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sa" ja niin "jatkaaiheiset kaskut, vitsit, tarinat, jutut, tositapahtumat, sananpar-
ret kuin laulutkin" toivotettiin tervetulleiksi. 5 Kirjoituskilpailuun tuli vastauk-
sia noin 18 000 liuskaa. Tassa tutkimuksessa on otettu huomioon ne vastauk-
set, jotka kasittelevat Kemijoen aluetta ja joista kansatieteellisen tutkimuksen
peruspilarit — aika, alue ja sosiaalinen dimensio — selviavat (665 liuskaa).
KaytannOssa otin mukaan ne vastaukset, jotka perustuivat omakohtaisiin ko-
kemuksiin ja jatin pois puhtaasti kaunokirjalliset kirjoitukset. 6 Vastaajat ovat
syntyneet vuosien 1883-1925 valilla eri puolilla Suomea ja heista miehia on
neljakymmentayksi ja naisia kuusi.

Vuonna 1987 rovaniemelainen TyOkeskus Rovala jarjesti "Savottaperinne"-
kirjoituskilpailun, jossa toivottiin Lapin metsa- ja uittotoihin liittyvaa muisti-
tietoaineistoa. Aihepiiria ei tassakaan keruussa rajattu tarkoin, mutta toivottiin
vastaajan omaan elamaan liittyvaa muistitietoa ja ohjeeksi annettiin luettelo
mandollisista aihepiireista. Naita olivat muun muassa vastaajan lapsuus,
kokemus ja koti. Kirjoituskilpailuun osallistui 136 kirjoittajaa, joista 92 oli
miehia ja 44 naisia. Aineistoa kertyi noin 4 000 sivua. Syntymaaikansa ilmoit-
taneet vastaajat ovat syntyneet vuosien 1900 ja 1937 valilla.7

Muistitietoaineisto on luonteeltaan reflektoivaa, jossa haastateltava tai kyse-
lyyn tai kirjoituskilpailuun vastaaja valitsee itse ne asiat, joita han haluaa
elamastaan kertoa. Viranomaisten laatimissa asiakirjoissa huomio on usein
erilaisissa asioissa. NakOkulman laajentamiseksi on tutkimusaineistoa keratty
myOs sisdasiainhallintoon, maa- ja metsataloushallintoon, sosiaali- ja terveys-
hallintoon, kirkollisiin arkistoihin ja yksityisiin arkistoihin liittyvasta materi-
aalista.8

Carlo Ginzburg on erdassa artikkelissaan todennut, etta oikeusviranomaisten
kuulustelupOytakirjat ovat lahteena verrattavissa antropologien kenttaty6-
muistiinpanoihin, suullinen informaatio on molemmissa siirretty kirjalliseen
muotoon. Artikkelissaan han pohtii sita, voiko kuulustelupOytakirjaa laativaa
inkvisiittoria verrata kenttatOitaan kirjaavaan antropologiin. 9 Mykis tassa tutki-
muksessa kertovia lahteita lahestytaan samasta nakOkulmasta. Viranomaiset —
esimerkiksi metsahallituksen aluemetsanhoitaja ja seurakunnan kirkkoherra —
seka yhtiiiiden tyOnjohtajat ovat raportteja laatiessaan kuvanneet tarkasteltava-
na olevaa yhteisOd havainnoijan nakOkulmasta, ja rikollisia kuulusteleva polii-
si on haastatellut kuulusteltaviaan.

Arkistolahteita kaytettaessa ongelmana on ollut se, etta esimerkiksi yhtiOiden
arkistoissa on yllattavan vahan tyOntekijOihin liittyvaa tietoa; vuosisadan vaih-
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teessa ihmisten asemesta lahteissa puhutaan uitetuista puumaarista ja kuutioja-
loista. 1° Toisaalta se kuvaa osuvasti tutkittavaa tyOyhteisija ja arvostuksia.
Koska metsa- ja uittoty6 oli kausityOta, tOrmataan samaan ongelmaan myOs
muissa arkistolahteissa. Esimerkiksi perukirjassa tai henkikirjassa ammattini-
mikkeend saattaa olla talokas, vaikka uitto- ja metsatyiilla olisi ollut henki1011e
maanviljelysta ja karjanhoitoa suurempi taloudellinen merkitys. Kun verrataan
uitto- ja metsatyOntekijOiden allekirjoituksia kirkonkirjan merkintaan, huoma-
taan, etta hyvin usein henkilO on esimerkiksi yhdistysta perustettaessa allekir-
joituksessaan ilmoittanut ammatikseen metsatyOmies tai tytimies, mutta kir-
konkirjassa ammattinimikkeena saattaa olla pientilallinen tai talollisen poi-
ka. 11 Kirkonkirjat ja henkikirjat antavatkin vaaran kuvan maaseudun elinkei-
norakenteesta, koska monet ammatit ja vaestOn moninaiset tulonlahteet eivat
naista lahteista ilmene.12

Uitto- ja metsatyOntekijOiden yhteisasunnoista on poikkeuksellisen runsaasti
landemateriaalia eri arkistoissa. Kemijoen Uittoyhdistyksen arkistossa sailyte-
taan vuonna 1947 aloitettua rakennuskiinteistOkortistoa, johon on merkitty
yksityiskohtaiset tiedot — rakennusvuosi, korjaukset, rakennustekniikka, poh-
japiirros, asemapiirros — yhdistyksen omistamista kiinteistedsta. Kortistossa on
tiedot myOs puretuista rakennuksista. Toisaalta rakennuskiinteistOkortiston
tiedoissa on myOs puutteita ja virheita. 13 MetsatyOntekijOiden yhteisasunnoista
on puolestaan lOydettavissa aineistoa metsahallituksen hoitoalueiden arkis-
toista.

Valokuva-aineistoa ei tassa tutkimuksessa kayteta yksinomaan kuvituksena,
vaan valokuvia kaytetaan myiis tutkimusaineistona, 14 ikonografinen analyysin
valineend. 15 Metodisesti ikonografinen analyysi muistuttaa kulttuurintutki-
muksessa yleistynytta tihead tulkintaa (engl. thick description), jossa ei tyy-
dyta pelkastaan kuvailemaan sita, minica silma nakee, vaan kuvailuun liitetaan
myOs tulkinta. 16 Kaija Heikkinen on soveltanut metodia siirtokarjalaisten et-
nista itsetajuntaa koskevassa tutkimuksessaan. 17 Tama tutkimus on lahempana
taidehistoriallista ikonologista analyysia siind mielessa, etta tulkitsijana on
tutkija, siis taman kirjoittaja, ei haastateltava.18

Monet uittoon ja metsatyOhOn liittyvat valokuvat on alun perin otettu sanoma-
lehtien kuvitusta varten. 19 Sanomalehdissa on vuosikymmenien aikana kasitel-
ty aihepiiria laveasti. Laajan sanomalehtiaineiston lapikayminen yli sadan
vuoden ajalta ei olisi tarkoituksenmukaista, joten tassa tutkimuksessa on kay-
tetty sanomalehtiaineistoa vain silloin, kun on haluttu selvittaa pienia, esimer-
kiksi ajoitukseen liittyvia ongelmia.
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Kaunokirjallisuus

Kaunokirjallisuutta voi — tietyin varauksin — kayttaa aikalaiskuvauksena. Kir-
jailijat voidaan Pekka Haatasen mukaan jakaa kolmeen ryhmaan. Ensimmai-
sen ryhman muodostavat ne, jotka ovat itse lahthisin siita yhteisOsta, jota he
kuvaavat, ja ovat siten itse kokeneet kuvaamansa ilmiOn henkilOkohtaisten
elamysten tasolla. Luotettavuuden suhteen heidan teoksensa ovat verrattavissa
muistelmiin; muistiaines on valikoivaa ja usein myOs tarkoitushakuista. Toisen
ryhman muodostavat ilmion tarkkailijat, joiden suhde kuvattavaan ilmi6On on
ulkokohtainen. He kuitenkin ovat nahneet kuvattavansa, vaikka eivat olisi sita
itse kokeneetkaan. Kolmatta kirjailijaryhmaa Haatanen nimittaa sosiaalihisto-
rian kuvittajiksi. He eivat kuvaa omaa elamys- tai havaintopiiridan kuin ehka
valillisesti, vaan hankkivat tietonsa tutkijoille tutuista lahteista. Kuvauksen he
voivat kuitenkin kirjoittaa taiteilijan vapaudella ilman landelcritiikin pakkopai-
taa. 20

Lapin uitto- ja metsatyOta kasitelleista kirjailijoista Jussi Lainio (Juho Lainio-
ranta, ent. Kinisjarvi) kuuluu niihin, joiden henkilOkohtaisen elaman lahtiikoh-
dat ovat samanlaiset kuin heidan kuvaamassaan yhteisOssa. Jussi Lainio syntyi
Kittilassa vuonna 1898 poromiehen ja maanviljelijan poikana ollen nuoruu-
dessaan metsatyOntekijana ja poromiehena Lapissa. 21 MyOs Rovaniemella
vuonna 1880 elainvalskarin poikana syntynyt Jussi Hagberg tunsi savottaeld-
man omakohtaisesti, silla han oli Kemi Oy:n savotoilla jarjestysmiehena vuo-
sina 1898-1907 seka poliisilaitoksen palveluksessa Rovaniemella ja Kemijar-
vella vuosina 1907-1922. 22 Aikalaiskuvauksen autenttisuudesta kertoo muun
muassa se, etta Lainion novelleissa ja Hagbergin romaanissa esiintyvat nimet
ovat mykis arkistolahteista tuttuja nimia.

Juho Koskimaa puolestaan kuuluu niihin, jotka ovat ulkopuolisena tarkkailleet
kuvaamaansa yhteisiia. Oulussa ylikonduktOOrin poikana vuonna 1891 synty-
nyt aidinkieleltaan ruotsinkielinen Juho Koskimaa (ent. DahlstrOm) toimi sa-
nomalehtimiehena ennen vapaaksi kirjailijaksi siirtymistaan. 23 MyOs vuonna
1905 Pulkkilassa syntynyt kirjailija Pentti Haanpaa kuvaili yhteiskia, johon han
ei itse kuulunut, paitsi silloin, kun kuvauksen kohteena oli pohjoissuomalainen
kylayhteisii. Vaikka Pentti Haanpaa esiintyi kirjailijapiireissa metsatyonteki-
jan asussa, ei han todellisuudessa ollut metsa- tai uittotplintekija.24

Sakari Palsin "Tukkimetsista ja uittopuroilta" (1923), Aaro Tolsan "Tukkilai-
set tulevat" (1937) ja "Ihmisen nalkaa" (1945) seka Martti Tyrkiin "Savotta-
pappina Pohjolassa" (1942) perustuvat omakohtaisiin kokemuksiin metsa- ja
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uittotyOntekijayhteisOn tarkkailijana. Sakari Palsi liikkui tyOmailla tutkijakou-
lutuksen saaneena sanomalehtimiehena, Tolsa ja Tyrkkii sielunpaimenina.
Heidan kirjojaan voi jopa luonnehtia kenttatyOpaivakirjoiksi.

Omakuva

Kansatieteellinen tutkimus on pitkaan pitaytynyt ankarasti passiivissa. 25 Vaik-
ka tutkimustulokset perustuvat monesti tutkijan omiin, usein vuosia kestanei-
siin kenttatOihin, on objektiivisuuden pelatty karsivan, jos tutkijan subjektin
on katsottu vaikuttaneen tutkimustuloksiin. Oma elamankokemus ja henkild-
kohtainen suhde tutkimuskohteeseen — yleensa vanhempien ammatti ja oma
kasvuymparistii, kuten Barbro Bursellin lasitehtaan tyOntekijOita koskevassa
tutkimuksessa —26 on monesti paateltavissa vain vapaamuotoisemman esipu-
heen kiitoksista. Sittemmin on havanduttu huomaamaan, etta koska tutkijan
ty6 on aina valintaa ja sita ohjaavat usein tiedostamattomatkin pyrkimykset, on
myOnnettava se tosiasia, etta tutkijan aikaisemmat kokemukset, havainnointi-
tapa ja lopulta kyna ovat ne kameran linssin suotimet, joiden olemassaolo on
hyvaksyttava.27

Juhani U.E. Lehtonen on pohtinut sita, missa maarin U.T. Sireliuksen itasuo-
malaisuus on vaikuttanut siihen tapaan, jolla Sirelius jakoi Suomen kulttuuri-
alueisiin. Lehtosen mukaan Sireliuksen itasuomalaisuudesta oli se seuraus,
etta han — ensin osakuntansa ja sitten huvilansa sijainnin vuoksi — tuli tehneek-
si enemman kenttatOita lid- kuin Lansi-Suomessa. Taman johdosta han eraissa
tapauksissa yleisti ilmiOn itasuomalaisen muodon kasittamaan koko Suomen
tai paasti itasuomalaisen aineiston turhankin tarkeaan asemaan.28 Oman kult-
tuurin tutkiminen onkin jatkuvaa kamppailua kotipaikkasokeutta vastaan ja
tutkijan on muistutettava itsedan siita, etta monet asiat ovat kulttuurisia ja ne
voitaisiin nanda myOs toisin. Tutkijan taytyy kehittaa omat menetelmansa
tutkimuskohteesta etaantymiseen, jotta han pystyisi analyyttiseen ajatteluun.29
Yleensa tutkimuskohteesta etaantyminen on asioiden alituista kyseenalaista-
mista ja kulttuurirelativismia.3°

Taman tutkimuksen kannalta nykyinen suuntaus on vapauttava.' Uskallan
myOntaa, etta tutkimuskohteeni valinnassa ensiarvoisen tarkeda oli se, etta
isani tyiin kautta olen seurannut Kemijoen uittoa pienesta pitaen. Asuin kaksi-
kymmenta ensimmaista ikavuottani "uiton talossa" ensin Sodankylassa ja
sitten Kemijarvella. Naiden kandenkymmenen vuoden aikana elamani merk-
kipaalut noudattelivat Lapin ymparistethistorian merkkipaaluja: synnyin ni-
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Kentteitiiitti helpotti ylOsottajan tyijkokemus Kemijokisuun erottelulla. Kuvassa
kirjoittajan 1980-luvun alkupuolen tyOmiljOii — tukkikone — 1950-luvulla. MB.

menomaan Sodankylassa, koska Porttipandan ja Lokan tekoaltaiden rakenta-
mista edeltaneet allashakkuut olivat nostaneet Kemijoen latvajokien uittomaa-
rat huippuunsa, ja sinne tarvittiin metsanhoitajaa. Perheemme muutti Kemijar-
velle sen jalkeen kun jarviuitto vaati uudistamista Kemijarven saannostelyn ja
kohonneiden uittomaarien vuoksi. 1980-luvulle tultaessa Kemijoen latvajoki-
en uittomaarat olivat pienentyneet, joten Kemijoen alueen uitosta vastaavan
Kemijoen Uittoyhdistyksen Kemijarven konttori lakkautettiin, ja perheemme
muutti Kemiin. Luonnollinen koulu- ja opiskeluajan kesaty6paikka oli kah-
deksan kesan ajan samaisen Kemijoen Uittoyhdistyksen palveluksessa.32

Tasta aitiopaikasta Kemijoen uiton hermokeskuksessa on ollut tutkimukseni
kannalta seka haittaa etta hytitya. 33 KenttatOiden jarjestaminen oli helppoa,
koska tutkimuskentta oli paikoin tuttu ja mandolliset apuhenkiliit jo etukateen
tiedossa. KenttatOihin liittyva kulttuurishokki jai minulta samasta syysta koke-
matta. 34 Dokumentoidessani Kemijokisuun erottelua kesalla 1986 havainnoin
tytita, jota olin itse muutama kesa aikaisemmin tehnyt. Tein siis kenttatOita
yhteisiissa, johon olin itse kuulunut. 35 Aikaisemmasta tyOkokemuksestani oli
kenttatiiissa konkreettista hyOtya silloin, kun kyseessa oli kiellettyyn tietoon,
esimerkiksi tyOnantajan maarayksien kiertamiseen, liittyva informaatio.
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Landemateriaalini kirjoa rikastuttaa myOs se, etta isoisani ja hanen isansa ovat
tykiskennelleet metsateollisuuden palveluksessa Pohjois-Suomessa, joten per-
heessamme on sailynyt neljan sukupolven ajalta sellaista alkuperaista tutki-
musaineistoa — valokuvia, muistikirjoja, virallisia asiapapereita ja karttoja —
joiden lOytaminen olisi muutoin ollut epatodennakOista.'

Haittapuolista merkittavin on se, etta haastateltavat ovat yleensa tienneet syn-
typerani ja nain ollen pitaneet minua ensisijaisesti tyttarena ja vasta toissijai-
sesti tutkijana. Tama asetelma ei ole voinut olla vaikuttamatta haastattelun
kulkuun. Paradoksaalisesti jotkut haastateltavista pitivat minua tuttuna, yhtend
heista, ja toiset puolestaan eri sosiaaliryhmaan kuuluvana, jopa tyOnantajan
edustajana. MyOs muissa tutkimuksissa on huomattu metsatyOntekijOiden epa-
luuloisuus haastattelijaa kohtaan; alkoholinkayttiia koskevassa sosiologisessa
tutkimuksessa osa haastateltavista epaili, etta tutkimuksen todellisena tarkoi-
tuksena oli lOytaa tyOmaan vasemmistolaiset tyontekijat. 37 Omissa haastatte-
luissani en kasitellyt puoluepolitiikkaa kuin niissa tapauksissa, joissa haasta-
teltavat itse niin halusivat.

Kenttatyot uittotyOmailla ajoittuivat ajankohtaan, jolloin uiton lopettamista
suunniteltiin. Myiis tama vaikutti tuloksiin, silla haastateltavat olivat joko niin
pelokkaita tulevaisuudestaan, etta kauhistuivat kansatieteilijan kiinnostusta
Kemijoen uittoon — he tulkitsivat kiinnostuksen ilmiselvana merkkind heidan
oman tyOnsa loppumisesta — tai hyvillaan omasta mielestaan tarkean asian
tieteellisesta kartoittamisesta. UittotyOntekijat ovat myiis tottuneet erilaisten
viranomaisten kiinnostukseen ja kontrolliin; niinpa uittotukikohdassa kayntia-
ni pidettiin joskus vain peitetarinana "tarkeammalle", esimerkiksi terveystar-
kastajan kaynnille.

Tyttaren, tyOnantajan ja viranomaisten edustajan roolien ohella tormasin kent-
tatOissani naisen, vielapa nuoren naisen, rooliin tutkimassa miesten yhteisiia.
Kansatieteellisissa tutkimuksissa, jossa sukupuoliasetelma on ollut samalla
tavalla nurinkurinen eli nainen on tutkinut miesten ammattia tai mies on
tutkinut naisten vaatetusta, ongelmaa ei ole pohdittu. 38 MyOs metodologisessa
kirjallisuudessa on yllattavan harvoin pohdittu sukupuolen vaikutusta tutki-
mustilanteeseen sellaisessa tapauksessa, jossa tutkija on nainen ja tutkimus-
kohde miesvaltainen.39 Paivikki Suojasen Lansi-Suomen rukoilevaisuutta ka-
sittelevassa tutkimuksessa tutkijan roolia pohditaan: vaikka han on nainen,
hanella oli rukoilevaispapin tyttarena ja perinnealueella asuneena mandolli-
suus paasta tilanteisiin, jotka olisivat olleet ulkoryhmalaiselta suljettuja.'
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Tutkiessaan miesvaltaista yhteised nuoren naisen ongelmana on usein miesten
isallinen ja ylihuolehtiva suhtautuminen naiseen, sisapiiriys (engl. fraternity),
joka estaa naista edes aloittamasta tutkimusta, ja ikaviakin piirteita saava
seksuaalinen hairinta. Naistutkijaa voidaan pitaa maskottina, joka elavOittad
arkista aherrusta, tai hanelle sysataan toisarvoisia tehtavia ikaan kuin han olisi
apulainen eika omaa tutkimustaan tekeva nainen. 41 Toisaalta naiseudesta voi
olla myOs apua tutkimuksessa. Se, etta naistutkijaa pidetaan usein tyttOsend,
jota ei oteta vakavasti, voi olla tutkimuksen kannalta hyOdyllista. Maskotin
ominaisuudessa voi esimerkiksi paasta tilanteisiin, joihin varteenotettavalla
miehella ei olisi paasyd. Naisia pidetaan myOs miehia useammin harmittomi-
na; heille on turvallisempaa paljastaa asioita. Seksuaalinen hairintakin voi
joskus olla niin vaaratonta, etta se ilmenee ainostaan yrityksend tehda vaikutus
vastakkaiseen sukupuoleen eli auttaa tutkijaa tyOssaan kaikin tavoin. Naistut-
kijan voi jopa olla helpompaa — jos uskaltaa ottaa sen riskin — olla keimailija
kuin nunna.42

MyOs omassa tutkimuksessani mies—nainen -vastakkainasettelusta on ollut
seka haittaa etta hykitya. Haitalliseksi tilanteen koin silloin, kun yOvyin kentta-
Widen aikana uittotukikohdissa ja miehet tyOpaivan paatteeksi lahtivat sau-
naan. Vaikka seurasin aamuheradmisesta illan nukahtamiseen saakka miesten
toimia tyOpaivan aikana, tarkea osa paivaa, rentoutuminen, jai minulta havain-
noimatta. Samaten yOpuulle valmistautuessa miesten puolelta kuului yleensa
melkoisen jurojen miesten puheensorinaa heidan paastessaan vihdoinkin
eroon innokkaasti valokuvia ottavan ja haastattelevan ulkopuolisen
lasnaolosta. Jos olisin ollut mies, olisin paassyt nakemaan myOs taman osan
miesten kulttuurista. Toinen miehisen kulttuurin linnake, jonne naisia ei hy-
vaksytty, oli keskiolutbaari. Soveliaisuus ei mielestani olisi estanyt minua
istumasta siella miesten mukana, mutta mandollisten haastateltavien mielesta
se olisi ollut sopimatonta.

Jos minun pitaisi luonnehtia sita, miten haastateltavat suhtautuivat minuun,
olisi paras adjektiivi epailematta isallinen. Seksuaalisen hairinnan kohteeksi
en joutunut kertaakaan, vaan painvastoin miehet joukolla suojelivat minua
mandollisilta epamiellyttavilta tilanteilta. 43 Suojeleva suhtautuminen poiki
myOs tilanteita, joihin mies ei olisi paassyt. Esimerkkind kerron tapahtuman
kesakuulta 1986, jolloin olin dokumentoimassa hannanajoa Savukoskella.

Olin sopinut Kemijoen Uittoyhdistyksen tyOnjohtajan kanssa osallistumisesta
hannanajoon Yla-Kemijoella Savukosken ja Pelkosenniemen valilla. Uitto-
tyOntekijat yOpyivat kotonaan, joten myOs minun oli hankittava yOpaikka.
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Koska tyOnjohtaja haki minut autolla Pelkosenniemelta, oletin myöss palaavani
yOksi tyOvuoron loputtua Pelkosenniemelle, ja varasin yOsijan paikallisesta
matkustajakodista. Kun tyOvuoro paattyi, huomasin etta tyOntekijat olivat
Savukoskelta ja minun viemiseni Pelkosenniemelle olisi edellyttanyt useiden
kymmenien kilometrin ylimadraista matkaa. Katsoin ajon varsinkin siihen
aikaan yOsta tarpeettomaksi ja kerroin menevani Savukosken matkustajakotiin
yOksi. Molemmat Savukosken majoitusliikkeet olivat kuitenkin taynna, joten
ehdotin tyOnjohtajalle yOpyvani uittotukikohdan saunassa. Tassa tilanteessa
isallinen suhtautuminen kristallisoitui: miesten mielesta oli mandotonta altis-
taa nuorta naista mandolliselle vaaralle, mutta heidan olisi ollut myOs sopima-
tonta pyytaa minua kotiinsa, olinhan nainen ja he miehia. Ratkaisin tilanteen
pyytamalla paasta erdan vanhemman miehen luo yOksi. Miehen polka
kenteli samassa tyOryhmassa ja miehen vaimo oli toisen tyOryhman kokkina.
Vanhemmilla oli hoitosyista mukana myOs perheen pikkupoika. Tullessamme
y011a VarriOn kylaan nain, miten uittothista ansionsa saava porotilallinen elad
tavallista arkipaivaansa. Jos olisin ollut mies, porotilan olohuoneen sohvan
asemesta olisin varmaankin viettanyt yOni minulle jo entuudestaan tutun uitto-
tukikohdan saunan lauteilla. Toisaalta suojeleva suhtautuminen ei hellittanyt,
silla aamuseitsemalta tyOnjohtajan esimies soitti hakevansa minut vastuste-
luistani huolimatta — olinhan paasemassa kokemaan verkkoja isantani kanssa —
kirkonkylaan mandollisimman nopeasti.

Anders Gustaysson on muistellut sita kuinka hanen kompetenssiaan tutkia
naisten kirkottamista epailtiin vaitiiskirjatytin aikana. 44 Itsekin olen joskus
joutunut perustelemaan oikeuttani tutkia metsa- ja uittotyontekijoita ja loppu-
jen lopuksi en tieda, onko silla, etta olen nainen lopultakaan yhta paljon
vaikutusta kenttatiiihini kuin said, etta olen kotoisin Pohjois-Suomesta. 45 Jako
eteldan ja pohjoiseen on monesti sukupuolieroa suurempi vedenajakaja Lapis-
sa, ja etelasuomalaisiin suhtaudutaan usein hyvinkin epailevasti ja penseasti.
Sakari Palsikin totesi savotoissa kuljettuaan, etta "etelan mies" -nimitys saa
perapohjalaisen suussa aina halventavan merkityksen ja "pohjoisen ylpeyden
tayttama jatka halveksii kaikkia etelan miehia, eika vahimmin herrasmiehia,
jotka entiseen aikaan lisaksi olivat vieraita kieleltaan ja kansallisuudeltaan-
kin".46

Tilanne ei ole paljoakaan seitsemassa vuosikymmenessa muuttunut. Ylioppi-
laslehden miespuolinen toimittaja, sosiologian opiskelija, kohtasi vaikeuksia
tehdessaan juttua Savukoskesta. Sukupuolensa puolesta hanet olisi hyvaksytty
paikalliseen keskiolutbaariin, jossa osa minunkin mandollisista haastateltavis-
tani tapasi istua, mutta hanen helsinkilaisyytensa oli esteend hyvaksymiselle.
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Toimittaja kuvailee ensikosketustaan baarissa istuviin miehiin seuraavasti:
"Kylmat vareet juoksevat selassani ostaessani keskikaljan Sau-Pirtin tiskilta.
Kuvaaja ja mina, royhkeat tungettelijat, olemme joutuneet keskelle pakaste-
westernin kapakkakohtausta: puhe taukoaa ja katse toisensa jalkeen liimautuu
tuulenpieksamiin hahmoihimme. Istumme Nytaan, selka seinda vasten ja
lahelle ovea. — EikO vieda pojat ulos ja piestaan, murisee humalainen dani
hamarasta salista." Kuvateksti "Kapakassa mies, humalassa kuin ttinkkOsuo-
lattu rasvasilli, kysyy nimeani. En viitsi summamutikassa lyOda" paljastaa,
etta tilanne ei myOhemmin paljoakaan helpottunut. MyOs artikkelin vastaanot-
to oli ristiriitainen; vaikka paikalliset paheksuivat artikkelin valittamaa kuvaa
Savukoskesta, piti alunperin etelasuomalainen rovasti artikkelia erinomaise-
na.47

Toki monet tutkijat ovat sita mielta, eta yhteisOOn kuulumattomuudesta on
kenttatOissa hyiitya. Esimerkiksi Tim Ingoldin mielesta kenttatOiden onnistu-
misen kannalta oli hyva, etta han oli Sallassa ulkopuolinen. 48 Mutta koska
Ingold on ulkomaalainen — siis todella ulkopuolinen, haneen suhtauduttiin
ehka neutraalimmin kuin etelasuomalaiseen. MyOs Sakari Sariolan tutkimus-
apulaiset olivat sita mielta, etta kenttatyOt onnistuivat hyvin, koska haastatteli-
jat olivat etelasuomalaisia. Sariolan mukaan haastateltavilla ei ollut epailysta
siita, etta tutkimusapulaisten henkilOkohtaisilla pyrkimyksilla olisi tyOssa
osuutta. 49 Sariolan tutkimusapulaiset saattoivat tehda valttamattOmyydesta hy-
veen tai sitten haastateltavista oli todella positiivista se, etta kenttatyOntekijat
olivat vieraspaikkakuntalaisia; olihan moni haastateltavistakin tullut Lappiin
muualta.

Vaikka kenttatOiden onnistumisen kannalta paikallistuntemuksesta oli minulle
hyiitya, tuotti tutkimuskohteen naennainen tuttuus paikoin myOs ongelmia.
Luulin aihepiiria tutummaksi kuin se olikaan: metsanhoitajan tyttaren arki on
lopulta kuitenkin erilainen kuin meta- tai uittotyOntekijan arki, vaikka koti-
paikka on sijainnut samalla kulttuurialueella. Itsestaanselvyyksina pitamani
asiat eivat olleetkaan niita. Tutkimuskohteen ennakoimaton vieraus auttoi
kuitenkin tutkimuskohteesta etaantymisessa.5°

Toden ja myytin ongelmat

Yleensa muistitietoaineistoa on kansatieteellisessa tutkimuksessa kaytetty lah-
teend historiallisten faktojen etsimisessa. Vasta viime aikoina on tarkemmin
pohdittu aineiston landekriittisia ongelmia ja rajoituksia. Muistitietoaineistoon
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on suhtauduttava samalla varauksella kuin sekundaarilahteisiin. 51 Haastattelu-
aineistoa — ja muistitietoa yleensa — kaytettaessa on muistettava, etta aika on se
faktori, joka suodattaa muistikuvia ja muokkaa kokemuksista muistin sopu-
koihin jaavan mielikuvan. Ihminen muistaa vain murto-osan elamansa tapah-
tumista ja ajan myOta mielikuvat tapahtumista muuttuvat. 52 Jyrkimman kannan
mukaan kenttatOiden tulokset ovat faktan asemesta fiktiota; tutkijan mielikuvi-
tuksen tuotetta. 53 Elamakertatutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen,
miten elamakerran kirjoittamis- tai haastatteluajankohta on vaikuttanut siihen,
minkalaisen elamakerran informantti on kertonut.54

Valon kulttuurihistoriallisia ulottuvuuksia tutkineen Jan Garnertin sanoja lai-
natakseni "haastatteluilla paasin lahelle muistikuvia (ruots. minnesbild), mut-
ta harvoin lahelle itse kokemuksia (ruots. upplevelser)".55

Muistitietoaineistossa on myOs ongelmana se, etta haastateltaviksi ja oman
elamakertansa kirjoittajiksi valikoituvat useimmiten menestyneet ja yhteisOn
hyvaksymat henkilOt. 56 Esimerkiksi Kemijoen alueen kunnista haastateltavia
kysellessani minut ohjattiin lahes poikkeuksetta, jos ei tyOnjohtajien tai heidan
jalkelaistensa, niin ainakin paikallisten talollisten jalkelaisten puheille. Huvit-
tavaa oli havaita myOs se, etta tiedustellessani erdasta kunnasta mandollisia
haastateltavia, listasta lOytyivat kaikki kunnallispoliitikot. On lisaksi muistet-
tava, etta raskasta tyiita tehneessa ammattiryhmassa keskimaarainen elinika ei
ole korkea. Sairauksien lisaksi runsas alkoholinkayttO ja vakivallan yleisyys
on harventanut mandollisten haastateltavien joukkoa.57

MyOs haastattelijan tai kyselyn laatijan ja kirjoituskilpailun jarjestajan rooli ei
voi olla vaikuttamatta siihen, mita ja miten kertoja haluaa elamastaan tutkijoil-
le paljastaa. 58 Tassa tutkimuksessa tutkijan merkitys aineiston sisallOssa —
hanen peilikuvansa kerayssa aineistossa — nakyy siina, miten erilaisia aineis-
toja eri tahot ovat keranneet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanruno-
usarkiston "Jatkar-kirjoituskilpailuaineistossa on esimerkiksi paljon kaskuja
ja vastaajien sukupuolielamaan liittyvad aineistoa, jotka puuttuvat kokonaan
Turun yliopiston kyselymateriaalista ja joiden madra on pieni setlementtityOta
tekevan Rovalan kirjoituskilpailuaineistossa. Haastattelutilanteessa haastatte-
lijan rooli on keskeinen haastattelun kannalta jopa siind maarin, etta aineisto
peilaa yhta paljon haastattelijan kuin haastateltavan maailmankuvaa. Tasta on
oman tutkimukseni kannalta todisteena se, etta vaikka sain kayttOOni Iijoen
alueella tehtyja uittotyOntekijOiden haastatteluja, en kuitenkaan voi kayttaa

koska niista puuttuu oman tutkimukseni kannalta keskeinen elamakerral-
linen nakOkulma.
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Muistin tarkoitushakuisuus voidaan kaantaa myOs voitoksi. Kansatieteilijan
kannalta ei aina ole valttamatOnta tietaa tapahtuiko jokin asia juuri niin kuin
henkilO sen kuvailee, vaan viime kadessa on tarkeda se, mita henkilki muistaa
eli mika on hanen elamansa kannalta keskeista. Myiis se, etta henkilO ei muista
jotakin tai etta hanen muistonsa ovat yleisesta kaavasta poikkeavia, voi tutki-
muksen kannalta olla tarkeda. Kansatieteellisissa tutkimuksessa huomio voi-
daan objektin sijasta kiinnittaa myOs subjektiin.59

Tassa tutkimuksessa muistitietoaineistoa kaytetaan kasiteltavasta aihepiirista
riippuen yhtaalta faktojen ja toisaalta metsa- ja uittotyOntekijOille tarkeiden
kokemusten etsimiseen. Kun muistitiedosta etsitaan faktoja, pyritaan kasitte-
lya teravOittamaan etsimalla arkisto-, sanomalehti- ja valokuva-aineistosta
lisatietoja. On kuitenkin muistettava, end aikalaislahteillakin on rajoituksensa.
Vaikka valokuva on otettu tapahtumahetkella ja sanomalehtiuutinen on kirjoi-
tettu juuri tapahtuman jalkeen, eivat nekaan ole taysin objektiivisia lahteita,
vaan myOs niissa valokuvan ottaja tai tekstin kirjoittaja on tehnyt valintoja
omien pyrkimystensa mukaisesti; han on rajannut jotakin pois, korostanut
jotakin, siis valinnut minkalaisen kuvan han asiasta haluaa valittaa. 6° Aina
valinta ei myOskaan ole tietoista propagandaa, vaan valinnat voivat olla tiedos-
tamattomia henkilOkohtaisista mieltymyksista tai taiteellisesta nakemyksesta
johtuvia. 61 On siis muistettava, etta ei ole taysin sitoutumatonta lehted ja
toimittajaa, ja valokuvaaja seka valokuvan sailyttaja tekee aina valintoja.62

Kaunokirjallisuus, sanomalehtiartikkelit, elokuvat ja iskelmat ovat vaikutta-
neet erityisen voimakkaasti metsa- ja uittotykintekijOiden elamantavasta muo-
dostuneeseen mielikuvaan. 63 Usein tama mielikuva uusintuu uitto- ja metsa-
tyiintekijOiden muistitiedossa. 64 Haastateltava saattaa aidosti uskoa enemman
mielikuviin kuin omiin kokemuksiinsa; onhan mielikuva ajallisesti myethem-
min tuotettuna ja vastaanotettuna tuoreempaa tietoa. Kaikki eivat edes yrita
muistella omaa elamaansa, vaan pyrkivat ikaan kuin tutkijan analyyttisella
asenteella luonnostelmaan metsa- ja uittotyOntekijOiden ammattikulttuurin.
Monesti oma elama esitetaan tylsana puurtamisena muuttuvissa tyOoloissa,
mutta tyOtoverien elamantapa esitellaan kaunokirjallisuudesta tutuin esimer-
kein.65

Eras 1950-luvun alussa Lappiin metsatOihin tullut etelasuomalainen vastaaja
kertoo — kolmannessa persoonassa metsatyOntekijOiden tarinan seuraavasti:

Kun Aka sai viikkojen tyOn fOrskottina, han nosti kytkimen ja suuntasi maaliky-

laan, joka oli tavallisesti Rovaniemi. Rovaniemella ensimmaiseksi jatka asteli
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Tukkilaisia Teuvo Pakkalan "Tukkijoella" -elokuvassa. SA.

viinakauppaan. Jo kun jatkalla oli viinaa ja rahaa, niin siipiveikkoja kylla lOytyi sen

ajan Rovaniemella. LyOttaytyipa iloiseen seuraan hamehelmojakin, jotka ammat-

tinsa taitaen, auliisti tarjosivat sulojaan. — Mutta useimmiten jatkalle tuli rakastele-
minen sangen kalliiksi ja silla oli kurja loppu: Epamaaraisissa murjuissa llama
ilolinnut tyhjensivat humalaisen Akan lompakon ja pennittOmand heittivat hanet

kylmalle kadulle. Josta poliisit yOn aikana korjasivat onnettoman juoppoputkaan ja
aamulla kirjoittivat sievoisen sakkolapun. — Seuraavana paivana *Ulla ei ollut
muuta mandollisuutta, kun pennittOmand, nalkaisena ja krapulaisena lahtea samaan

savottaan, josta oli edellisend aamuna mieli toiveita taynna lahtenyt, maalikylan
rientoihin.

Nama rahansa menettaneet jatkat olivat tytinantajalle hyvia tytimiehia. Rahaton oli

nijyra painamaan tyOta. Ei han piitannut metsan laadusta eika kysellyt taksoja.
Lentojatkissa oli paljon sellaisia, etta he vuodesta toiseen kerasivat rahaa, jolla he
aikoivat matkustaa kotisuomeen. Mutta aina he olivat sortuneet Rovaniemelle.

Ryyppasivat siella rahansa eivatka he koskaan tasta kierteesta ulos paasseet.66

Naissa kuvauksissa on usein vaikea tietaa, kuinka paljon kaunokirjallisuus on
vaikuttanut siihen mielikuvaan, joka ammattiryhmasta on myOs sen jasenille
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muodostunut. 67 Voi olettaa, etta kirjoittava muistelija on myOs lukeva muisteli-
ja, joten kaunokirjallisuuden ja lehtiartikkelien vaikutus tarinoihin on todenna-
kOinen. 68 Edellisen esimerkin tarinan juoni — metsatyOntekijan elamaan liitty-
vas alkoholin, prostituoidun ja epaonnistuneen kotiinpaluun triangeli — lOytyy
esimerkiksi Kalevan artikkelista vuodelta 1940 69 seka Jussi Lainion novellista
"Pohjolan elinkautisia" (1935). Tukinkaataja Rokuli Heikkinen pohtii elettya
elamaansa novellissa seuraavasti:

Aina joka kerta, kun olen taalla tullut kunnostautuneeksi niin paljon, etta olen
paassyt Rovaniemelle, Kemiin tahi Tornioon, olen minakin kiskonut kunnolliset
housut jalkaani. Mutta viimeistaan kolmantena paivana on minun taytynyt nylked

ne jaloistani saadakseni niilla maailman valttia joko viinan ostoa varten tai paastak-
seni takaisin naille kirotuille laitumille. Olen monta kertaa yrittanyt taalta pois,
elamaan lauhkeimmilla mailla, mutta joka kerta on matkani katkennut. Joka kerta,
kun olen yrittanyt taalta kotipuoleeni, sinne Viipurin liepeille, on viimeistaan Kemi
minut pompannut takaisin tame. Erdand talvena tein tyiita siind hurskaassa mieles-
sa, etta kesalla paasen kotipuoleen alkaakseni siella elamani ihmisten tavoin. Sain-
kin rahaa ja kevaalla menin ihmisten ohitse ummessa silmin. Vasta Kemissa pysah-

dyin ja ostin puvun ja taskukellon dupleerineen. Puolenpaivan aikana tulin sinne ja

tein ostokseni saadakseni herroiksi matkustaa saman paivan iltajunalla eteldan.
Mutta, niinkuin aina ennenkin, kavi sillakin kerralla piru veivissa ja vippasi minut

Kanasen Annaa tervehtimaan. Ja Anna piti huolen, etta silloinkin keskeytyi eteldan

menoni — entinen tuuri ja tahti — ryyppasin ja harjoitin kaikenlaista syntia Annan
kanssa. Jain kun jainkin junasta, ja kun seuraavana paivana olivat valtit havinneet
ties' mina tavalla, panttasin pukuni Annalle viidestakympista ja suuntasin kurssini

pohjoiseen. Vikajoen uittoon otettiin yield miehia ja paasin siella taas tOihin.7°

Kaikkia vastauksia ei toki voi pitaa kaunokirjallisina tuotteina ja kirjailijakin
on viime kadessa perustanut kuvauksensa siihen mielikuvaan, joka Undid
kyseisen yhteisOn jasenena on muodostunut. Monesta mina-muodossa kirjoi-
tetusta elamakerrasta lOytyy edella mainittuja teemoja ja ne ovat tuttuja myOs
tutkimuskirjallisuudesta ja arkistolahteista.71

MyOs silminnakija, vaikka han raportoisi nakemansa heti tapauksen nalitydan,
on alttiina monille heikkouksille: nakee mita han odottaa nakevansa, huomaa
vain osan nakemastaan ja silloinkin ehica tulkitsee nakemaansa vaarin seka
lopulta unohtaa tai muistaa vaarin tai tarkoituksella antaa vaaran kuvan nake-
mastaan. Hanta voidaan myOs manipuloida tai petkuttaa. 72 Etenkin sanomaleh-
tien toimittajat ovat selvasti olleet manipuloinnin kohteena ja heidat on ohjattu
paikkoihin, jotka ovat yhtion kannalta esittelykelpoisia73 . Asetelmaa kuvaa
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hyvin eras sanomalehtiartikkeli vuodelta 1960. Toimittajan kysyessa,
uittotyOntekijat joskus laskevat tukilla, metsanhoitaja maarasi — naennaisen
satunnaisesti — erdan miehen koskenlaskuun. Mies oli sattumoisin tukkilaiski-
sojen koskenlaskun mestari, mutta sita ei toimittajalle kerrottu. YhtiOn kannal-
ta oli harmittomampaa antaa toimittajan uusintaa tukkilaisromantiikkaa kuin
antaa kirjoittaa yhtiOn yrityskuvan kannalta kielteisista ilmiOista, esimerkiksi
samanaikaisista koskien perkauksista. YhtiOiden suhdetoiminnasta kielii myOs
suuri maara valokuvia erilaisista retkeilyista, joissa uitto- ja metsatyOmaita on
esitelty vieraille.74 Toisaalta yhtiOt valvoivat tarkasti, ketka paasivat tyOmaille.
Jotta tutkija ei omasta puolestaan uusintaisi myyttien luomaa kuvaa, on koko
ajan ainakin yritettava muodostaa kuva todellisista tapahtumista. 75 Poikkeavan
totuuden vertailu on erityisen tarkeda.76

1970-luvun alussa sukeutui Saksassa mielenkiintoinen keskustelu kansatie-
teen tutkimusalueesta. Tiibingenin yliopiston kansatieteilijat kritisoivat teok-
sessaan "Abschied vom Volksleben" (1970) aikaisempaa kansatieteellista tut-
kimusta sen menneisyytta ihannoivasta vireesta. Elama ei heidan mukaansa
varhempina aikoina ollut niin idyllista kuin tutkimuksissa esitetaan, vaan
harmonisen pintarakenteen alta — jos huomaa etsia — lOytyy myOs kurjuutta,
puutetta ja vihamielisyytta. Utz Jegglen ja Herman Bausingerin mukaan kan-
satieteilijat ovat jopa edistaneet nostalgista suhtautumista menneisyyteen.77
Keskustelun laineet ulottuivat — pienella viipeella — myOs Suomeen. Satu Apo
kritisoi Kotiseudussa vuonna 1984 suomalaisia kansatieteilijOita siita, etta
heidan tutkimuksissaan kansanelamasta annetaan liian ruusuinen kuva; esi-
merkiksi piian tyOnkuvassa korostetaan hilpead pestautumista seka vapaavii-
kon viettamista raa'an tyOnteon kustannuksella, ja kerjaaminen merkittavana
sivuelinkeinona on kokonaan unohdettu. YletOn viinanjuonti ja prostituutio on
Apon mukaan muun Inuassa Ilmar Talven Suomen kansankulttuurissa (1979)
lakaistu maton alle. 78 MyOs Ruotsissa on etnologeja kritisoitu todellisuuden
hauskentamisesta: kansatieteilijat ovat valttaneet elaman nurjan puolen, vaki-
vallan, murhien, karsimysten ja turmeluksen, tutkimista.79

Turmelus moninaisine variaatioineen on (kansatieteellista tutkimusta lukuun
ottamatta) totuttu liittamaan metsa- ja uittotyOntekijOihin, joten tassa tutki-
muksessa on valtettava toiseen aarimmaisyyteen menemista. On muistettava,
etta elaman nurjaa puolta ei saa korostaa liikaa, silla viina ja maksetut naiset
olivat tarkeita vain osalle tyontekijoista osan ollessa rauhallisia ja raittiita.
Toinen valteltava karikko on menneisyyden tarkastelu nykyisyyden
masta. Clifford Geertzin lanseeraaman toteamuksen "there was no fog in
London until Turner painted it" pohjoinen variaatio voisi olla esimerkiksi
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kesayOn auringon, kaamoksen ja saaskien puuttuminen Lapista ennen matka-
kuvauksia. 8° Metsa- ja uittotykintekijOiden epainhimilliset 	 ja asuinolot tai
ankara tyOnteko jo lapsena on suhteutettava kyseisen ajan elintasoon.

1.4. Tutkimustehtavd ja kasitteet

Kulttuuri voidaan ymmartaa ihmisten valisen kanssakaymisen tuotteeksi. Kun
ihmiset ovat tekemisissa toistensa kanssa, he saavat yhteisia kokemuksia,
minka johdosta heidan arvostuksensa ja tapansa tehda asioita alkavat muistut-
taa toisiaan ja vahitellen niista tulee talle ryhmalle ominainen elamantapa,
kulttuuri. l Nain kulttuurin ymmartaen Kemijoen alueen paikalliskulttuuria voi
tarkastella siita nakiikulmasta, etta irtouitto oli Kemijoen alueella kansankult-
tuurin kannalta merkittavassa asemassa satakunta vuotta, 1890-luvulta 1990-
luvulle. Tana aikana voi olettaa Lappiin syntyneen erityisen tukkilaisten am-
mattikulttuurin. 2 Yhta lailla voidaan puhua myiis uittokulttuurista tai irtouiton
aikakaudesta, uittoepookista.3

Taman tutkimuksen keskeisend tavoitteena on selvittaa taman metsateollisuu-
den ekspansion seurauksena muodostuneen ammattiryhman ammattikulttuu-
rille ja elamantavalle ominaiset piirteet. 4 Vaikka kameran etsimessa on koko
Kemijoen alue, on kuva tarkennettu Kemijoen latvoille, Kitiselle, Luirojoelle
ja Yla-Kemijoelle Sodankylan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien alueel-
le. (KARTTA 3) Tasta syysta esimerkiksi Kemijarven jarviuittoa ja Kemijoki-
suun erottelua kasitellaan tutkimuksessa vain satunnaisesti. Tutkimusaineiston
kaytOssa on se rajaus, etta naisten muistitietoa kaytetaan lahteena vain poikke-
ustapauksessa. 1960-luvulle saakka samat henkilot tekivat niin metsa- kuin
uittotiiitakin. Siksi seuraavassa kasitellaan uittotyOntekijOiden ohella tasaver-
taisesti metsatyOntekijOita. MetsatyOntekijat jaavat kuitenkin kasittelyn ulko-
puolelle siirryttaessa 1970-luvulle.

Tutkimuksen empiirinen osa jakautuu kolmeen osaan. Alussa ollaan savotalla
miesten kanssä ja selvitetaan se, minkalaisia tOita tyOvuoteen kuului eri aikoi-
na, ketka niita tekivat ja minkalaisissa olosuhteissa niita tehtiin. Seuraavaksi
siirrytaan pois tyOmaalta ja tarkastellaan tyOntekijOiden elamantapaa ja toi-
meentuloa aikana, jolloin he eivat olleet savotalla. Lopuksi tarkastellaan met-
sa- uittotyOntekijOita sellaisten ihmisten silmin, jotka eivat olleet metsa- ja
uittotiiissa eivatka myiiskaan olleet heidan perheenjaseniaan. Keskeinen tehta-
vä on selvittad se, miten Kemijoen alueen vaestii reagoi muutoksiin alueen
sosiaalisessa ymparistOssa ja pohtia sita, miten tukkilaisiin eri aikoina suhtau-
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KARTTA 3 : Bernh. Ericssonin vuonna 1890 laatima kartta Savukoskelta,
Sodankyliistei ja Pelkosenniemeltei. (Ericsson 1891).

duttiin. 5 On muistettava, etta kategorinen jako tyOyhteisOOn ja paikallisyhtei-
sOOn on tutkimustekninen, silla llama ryhmat eivat suinkaan ole "puhtaita":
Lapin luonto ei 1890-luvulla ollut koskematon vaan ihminen oli toiminnallaan
muokannut sita jo monin tavoin, ja monet metsa- ja uittotyOntekijOista kuului-
vat myOs paikallisyhteisOOn.'

YhteisO-kasitteen kannalta on mielenkiintoinen pohjoismaisessa tutkimukses-
sa esiintyva termi skogsbygd. Sind tarkoitetaan niita alueita, joissa metsalla
on ihmisten elinkeinojen kannalta suuri merkitys, ja joissa metsa nakyy maise-
massa. 7 Suomessa ei ole vastaavaa vakiintunutta termia, ja naihin alueisiin
liittyvaa problematiikkaa ei ole myiiskaan erityisesti pohdittu. Pekka Haatanen
kayttaa Suomen maalaiskOyhalistOd koskevassa tutkimuksessaan metsapitaja-
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Kokin apulainen — heinkin mies — paloittelemassa lihaa uittopuomin
paalla Luirojoella tuomenkukinnan aikaan 1960. TOK.

kasitetta8 sita kuitenkaan tarkemmin maarittelematta. 9 Lauri Heikinheimo ja
Toini Ristimaki kayttavat termia metsatalousalue, ja heidan maaritelmassaan
metsan ty011istavalla vaikutuksella on keskeinen merkitys. 1 ° Ty011isyys on
nakiikulmana myOs Pertti Rannikon kayttamassa kasitteessa "metsatyOmies-
pienviljelijaalueella sijaitseva metsaytimieskyla".11

UittotyOntekijOilla ja uittotyOvaella tarkoitetaan tassa tutkimuksessa niita mie-
hia, jotka saivat palkkaa uittotyiista ja metsayiintekijOilla ja metsatydvaella
niita miehia, jotka saivat palkkansa puun kaatoon ja ajoon liittyvista tehtavista.
Satunnaisesti heista kaytetaan myOs nimityksia tukkilainen, jotka, kulkumies,
kulkuspoika, lentojdtkii ja metsuri. Kulkumiehella, kulkuspojalla ja lentojat-

tarkoitetaan tyiipaikalta toiselle kuljeksivaa tykintekijaa, joka yleensa
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oli saapunut Lappiin etelaisemmasta Suomesta. Vaikka tukkilaiset on useim-
miten liitetty uittotyathiin ja jatkat metsaty6hOn, on naiden ammattiryhmien
erottaminen toisistaan useimmiten laws mandotonta; 1960-luvulle saakka osa
metsa- ja uittotyOntekijOista kiersi — vertauskuvallisesti — paimentolaisen ta-
voin ty6paikasta toiseen tyiivuoden syklia noudattaen. Koko tasta puutavara-
yhtiOiden hakkuu-, ajo- ja uittotOiden kokonaisuudesta kaytetaan kansan-
omaista savotta-termia. 13 MetsatyOn ammatillistuminen alkoi 1960-luvulla, ja
silloin metsatyOntekijOista alettiin kayttaa metsuri-nimitysta. Naiset ovat ra-
jautuneet naiden kasitteiden ulkopuolelle, silla he ovat uitto- ja metsatyOmailla
erottelua lukuun ottamatta osallistuneet yleensa ainoastaan huoltotehtaviin.

Kemijoen alueella tarkoitetaan tassa tutkimuksessa sita vesistbaluetta, jonka
550 kilometric pitka, Tunturi-Lapista alkunsa saava ja Pohjanlahteen Kemin
kohdalla laskeva Kemijoki sivujokineen kattaa. Kemijoen paavayla ja sen
sivujoet muodostavat tihean kudelman, joka kasittaa Mies kokonaisuudessaan
Saariselan tunturivyOhykkeen etelapuolella olevan Lapin laanin. Taman ku-
delman vahvimmat saikeet ovat Ounasjoki, Kitisenjoki, Luirojoki seka Kemi-
joen padvayla, joka jakaantuu Yla-Kemijokeen, Keski-Kemijokeen ja Ala-
Kemijokeen. Ounasjoki laskee Kemijokeen Rovaniemen kaupungin kohdalla
seica Kitisenjoki ja Luirojoki laskevat Kemijokeen Pelkosenniemen kohdalla.
Yid- ja Keskikemijoen valissa sijaitsee Kemijoen vesistOalueen suurin jarvi,
Kemijarvi. Kemijarvesta Kemijoki virtaa Keski-Kemijoki -nimisen5 Ounasjo-
kisuuhun saakka, jonka jalkeen sen nimend on Ala-Kemijoki. 14 (KARTTA 4)

Kemijoen alueesta kaytetaan tassa tutkimuksessa toiston valttamiseksi myOs
nimitysta Lappi puhuttaessa Ounasjoen, Kitisenjoen, Luirojoen ja Yla-Kemi-
joen kattamasta alueesta ja nimitysta Perapohjola puhuttaessa Ala- ja Keski-
Kemijoen seka Kemijarven alueesta. Kummallakaan kasitteella ei ole vakiin-
tunutta madritelmad, joten jaottelu perustuu kirjoittajan omaan kasitykseen
Lapin ja Perapohjolan rajasta. 15 Se taas pohjautuu yhtaalta pohjoissuomalais-
ten kasityksiin siita, mika on Perapohjolaa ja Lappia, mutta toisaalta kasityk-
sella on myOs maisemallisia ja historiallisia taustatekijOita.16

Vuonna 1931 julkaistussa "Suomenmaassa" pohdittiin Lapin ja Perapohjolan
rajaa tavalla, joka hyvin kuvaa Lapin silloisen vaestOn kasityksia maakuntansa
rajoista:

Lapin eteldosain asukkaat ymmartavat Lapilla vasta perimmaista, lappalaisten

asumaa ja leivattinta Lappia, jonka asukkaat ajattelevat Kittilad ja Sodankylaa jo
'Suomena' tai 'lannanmaana', ja etelan asukkaitten kuvitelmissa, missa Lappi
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esiintyy kaukaisena, sadunomaisena lappalaiskotien, tunturivuorien, susien ja saas-
kien, pitkien kesapaivien ja talvioiden maana, raja pyrkii siirtymaan liikaa ete-
Man."

Anssi Paasin mukaan Lappi-kasite kytkeytyykin enemman "Lapin ideaan"
sosiokulttuurisena aluekokonaisuutena kuin varsinaisille asukkailleen selkeds-
ti hahmottuvana aluekokonaisuutena. 18 Yhteiskuntatieteilijan tapa maaritella
Lappi samaksi alueeksi kuin vuonna 1938 perustettu Lapin Mani ei tunnu
tarkoituksenmukaiselta; 19 jo vuosia kestanyt eripuraisuus uuden laanin perm-
tamisesta kertoo, kuinka monimutkaisesta asiasta on kyse. 2° Kuten Samuli
Onnela on osoittanut, ei edes Suomen pohjoisimman laanin nimi ollut itses-
taan selvyys, puhumattakaan sen rajoista: kuka haaveili "Pera-Pohjolan ja
Lapin laanista", kuka "Pera-Pohjolan", "Pera-Pohjan" tai "Yli-Pohjan" laanis-
ta, kuka sellaisesta "Lapin laanista", johon kuuluisi vain Petsamo, Utsjoki ja
Mari muun Pohjois-Suomen kuuluessa Oulun laaniin. Erdassa ehdotuksessa
alue olisi jaettu "Rovaniemen laaniksi" ja "Lapin laaniksi", toisessa visioitiin
Iijoen pohjoisenpuolisesta "Ylipohjan laanista" ja kolmannessa Ylitornio —
Rovaniemi — Kuusamo-linjan pohjoisenpuolisesta "Ylimaan laanista".21

Kansatieteellisessa tutkimuksessa Perapohjolan ja Lapin rajanvetoon ei ole
otettu kantaa, mika osaltaan johtuu siita, etta aluetta koskeva muu kuin saame-
laisvaestOd koskeva kansatieteellinen tutkimus on toistaiseksi ollut vahaista.
Yleensa Pohjois-Suomi, jonka etelaraja piirtyy Oulun etelapuolelta Suomus-
salmelle, katsotaan kuuluvaksi laajaan Ita-Suomen kulttuurialueeseen, koska
sinne ovat kotiutuneet itasuomalaiselle kansankulttuurille tyypilliset tyOvali-
neet ja rakennukset. 22 Suomen maisema-alueiden jaottelussa Kemijoen alue
kuuluu maisemallisesti yhtendisiin Lapin ja Vaara-Suomen suuralueisiin seka
Perapohjolan, Metsa-Lapin ja Tunturi-Lapin maakuntiin. 23 MaantieteilijOiden-
kaan keskuudessa Perapohjolan raja ei ole vakiintunut, mutta vuonna 1993
julkaistussa Suomen maisema-alueiden jaottelussa Lappi rajataan Perapohjo-
lan jokimaan ja Kemijarven-Sallan vaaraseudun pohjoispuolelle.24
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2. SAVOTAN TYOT

Ammattikulttuurin kasitteen madrittelyn kannalta on keskeista se, etta ammat-
tiryhman jasenet madritellaan heidan tekemansa tykin kautta. 1 Nain ollen ty6
on ammattikulttuurin kivijalka niin taloudellisessa kuin sosiaalisessakin kat-
sannossa. Se, minkalaisia toita metsatalous pystyi tarjoamaan, loi metsa- ja
uittotyOntekijOiden elamantavan perustan. Metsa- ja uittotyOt etenivat vuodes-
ta toiseen saannOnmukaisesti kuin kellonviisarit roudan ja tulvan mukaan, ja
tyboloissa tapahtui muutoksia vain harvakseltaan. 2 1800-luvun lopussa saw-

tan vuosikalenteri3 eli se, minkalaisia With eri vuodenaikoina tehtiin, jakaantui
selkeasti tukkien kaato- ja ajothihin lumen aikana ja tukkien uittoon tulvan
aikana. 1900-luvun kuluessa vuosikalenteri monipuolistui, mika heijastui
myiis uusina tyOmandollisuuksina. Seuraavassa on tarkoitus kuvailla tad savo-
tan vuosikalenteria ja tyOntekijOiden tyonkuvan muuttumista kolmessa aikata-
sossa 1890-1960-luvuilla. Toiston valttamiseksi tytit kaydaan yksityiskohtai-
sesti lapi vain yhtend vuonna, vuonna 1935. TyOnkuvan muuttuminen punou-
tuu metsa- ja uittoteknologian innovaatioiden ketjuun, mutta innovaatioita ei
seuraavassa tarkastella metsatalouden uudenaikaistumisen indikaattoreina
vaan tykiyhteisiin sosiaalisen rakenteen perustana.4 Tarkastelu paatetaan 1960-
luvulle, koska silloin metsatyb ammatillistui ja metsa- ja uittotyantekijOiden
ryhmat eriytyivat toisistaan.

2.1. Vuosikalenteri 1890

Kemin tarkastuspiirin ylimetsanhoitaja Carl Nummelin 5 kuvaili Suomen poh-
joisinta metsahallituksen tarkastuspiiria Finska Forstffireningens Meddelan-
den -aikakauskirjassa tavalla, joka valottaa Kemijoen alueen metsapitajien
oloja 1890-luvulla. Nummelin aloittaa kuvauksensa "Ett °eh annat fran nor-
den" kiinnittarnalla lukijoiden huomion Pohjois-Suomen valtionmetsien suu-
reen maardan. Edelleen Nummelin kehuu eramaiden metsavarojen sijaintia
uittovaylien varrella, Kemijoella, Ounasjoella, Raudanjoella, Luirojoella ja
Kitisenjoella. Han kiinnittaa huomiota myOs vesistOjen merkitykseen kulku-
vaylina — Kemijoen alueella oli tallOin vain muutama tie — ja elannonlahteend
runsaiden lohisaaliiden ansiosta. Metsa- ja uittotyOsta Nummelin mainitsee
vaikeudet palkata ammattitaitoista tyOvoimaa ja saada hevosille heinia. Ty6-
olosuhteista han mainitsee, etta tyOntekijat yOpyvat talvisaikaankin taivasalla
jopa neljankymmenen asteen pakkasissa. Ahkeran saunomisen ansiosta vaka-

45



Ajo on kilynnissei ja tukkikuormaa viedaan lanssiin. TOK.

vat paleltumavammat olivat kuitenkin harvinaisia. 6 Vuodelta 1885 sailynyt
kirje tukee karua kuvaa tyOskentelyolosuhteista: "Pdaskyjarven suuntaan, mi-
hin parhaiten vastaisen tukinajon suhteen nayttaa sopivan, saa patroni Nord-
blad laittaa asento saunan, jossa tyOvaki voipi sulana pysyd."7

Varsinaisiin savotan tOihin Nummelin ei kiinnita huomiota, ja muutoinkin
kuvaukset 1800-luvulta ovat vahaisia. Vuonna 1891 Sodankylassa tyOnsa
aloittaneen metsanhoitaja G.W. ForsstrOmin julkaistusta paivakirjasta saa hie-
man viitteita savotoiden organisoimisesta 1890-luvulla. Ennen kuin varsinai-
set savottatyiit saatettiin aloittaa, oli puunhankinta-alue leimattava, silla aino-
astaan leimatut puut sai kaataa. 8 Rekikelien mykita ilmestyivat leimikon tukit
ostaneen puutavarayhtiOn metsayOntekijat eli ForsstrOmin sanoin tukkijatkat
talvihakkuille poistuen paikkakunnalta kevatkesalla eli samaan aikaan kuin
joessa uivat tukitkin.9

Savotan organisoinnissa oli otettava huomioon kaksi tekijaa: miten sovittaa
ty6 luonnon asettamiin ehtoihin ja miten huoltaa sadoiksi nouseva tyOntekijOi-
den madra kaukana eramaassa. Kemijoen alueella talvisavotat alkoivat yleensa
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Puutavaraa mitataan lanssissa 1910-luvulla. Saksimies mittaa tu-
kin, kylmlin pawn mies piteid mittanauhan pdatd tukin tyvessa ja
ylOsottaja merkitsee mitat ylos saksimiehen huudon mukaan. Kuvas-
ta puuttuvat mittasakkiin kuuluvat merkkimiehet. Valok. Hildur
Larsson. TOK.

jouluun mennessa ja paattyivat paasidiseen mennessa. 1 ° Ennen lumen tuloa oli
kuitenkin tehtava syysty6t, joihin kuului varautuminen seuraavan kevaan uit-
toon ja talven tukkisavottaan." Kun lunta oli tarpeeksi ja pakkanen oli jaadyt-
tanyt maapohjan ajokuntoon, alkoivat hakkuu ja ajo.

Savottaan tulevalle ajomiehelle osoitettiin palsta, eli se alue, josta hanen oli
kuljetettava kaadetut tukit reella uittovaylan varrella sijaitsevaan puiden varas-
tointipaikkaan eli lanssiin. YhtiO palkkasi ajomiehen eli hevosmiehen, joka sai
palkan lanssiin tuodun tukkien maaran perusteella. Hevosmies puolestaan
palkkasi kaatomiehet, jotka olivat tOissa viikkomaksulla hevosmiehen evaissa.
Ennen varsinaisten puunkaatotOiden aloittamista miesten oli itse raivattava
seka lanssit eta savotan paatie eli varsitie ja palstatie varsitielta omalle pals-
talleen. Mytis asuntojen rakentaminen oli tyOntekijOiden oman viitselidisyy-
den varassa. Kaatomiehen eli hakkurin tyiivalineend oli kirves niin tukin
kaatamisessa, latvan katkaisemisessa kuin karsimisessakin.12
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PIIRROS 1: Kanden miehen vedettilviin tukkisahan eli justeerin
terdmalleja. Malli A oli yleisin Pohjois-Suomessa. Piirros on ruotsa-
laisesta metsdalan hisikirjasta "Skogsteknisk handbok" (1908).
Kirja kuului ainakin KemiyhtiOssil 1910-1920-luvuilla tyOskennel-
leen metsiinhoitajan kirjastoon. (Ekman 1908, 40).

1890-luvun alkuun saakka yhdesta rungosta tehtiin yleensa vain yksi tukki ja
latvat jatettiin metsdan maatumaan. Sittemmin puut ruvettiin ottamaan tayspit-
kind eli useammari tukkimitan pituisina. Sellaisina ne ajettiin rantaan ja sellai-
sina ne uitettiin jokisuun sahoille. Lanssissa kaadetut puut tarkastettiin ja
mitattiin, ja niihin lyOtiin merkkikirveella yhtiOn merkki. Merkkaaminen oli
tarkeda, jotta yhtiO lOysi omat puunsa uiton paattyessa.13

Vuoden 1896 tienoilla tukkien kaato maarattiin tehtavaksi kanden miehen
vedettavalla tukkisahalla, justeerilla. (PIIRROS 1) Ammattikieleen kirveen
perintO jai kuitenkin pysyvasti, silly edelleen kaatomiehla nimitettiin hakku-
reiksi, vaikka sahalla ei kirveen tavoin hakatakaan. 14 TyOntekijat eivat pitaneet
muutoksesta ja niinpa he vastustivat sita kovasti, 15 kuten seuraavasta tyOnjoh-
tajan kirjeesta esimiehelleen ilmenee:

Thalia taaskin tahtoi tulla tyOlakko, vaan ei siind tarkoituksessa kuin talvella. Jatkat

on niin suivaunu sahuuseen, ettei hevosmiehet ennaan saanu tarpeeksi *kid. Niin
me mietittiin parhaaksi antaa kirveella kaataa nuo loput puut, eta jatkat saavat
levata. Ja muutenkin se meni kannattamattomaksi kuin piti olla neljakin miesta
yhta hevosta kohti ja kolme vahintaankin. Mutta sill y puheella, etta kanto on
tehtava lyhyt. Ja se keino antoikin uutta intoa miehille ja nyt luullaan saatavan tyti
loppuun. Ei ne ennaan tahtonu ruveta millaan muulla keinoin huilaamaan. On
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arvioitu etta on yield ehka kolme tuhatta puuta pystyssa. Kelikin on kiusannu

monta paivaa melkein tyOtamme ja sekin on vasyttanyt yhtelta puolen ajomiehia.

Saa naiad kuinka jatkat on herroiksi kuin jaapi suuri joukko jouten. Ne on kiistany
kovin palkan y.m:n paalle.16

Uittojen alkaminen riippui kevaantulosta, ja joskus jokien vapautumista jou-
duttiin odottamaan pitkaan. Niin tyOntekijOiden kuin tyiinjohdonkin odottavia
tuntoja kuvaa hyvin erdan tyOnjohtajan kirje yhtiOn metsapaallikkille:

Kaikki on kevattytit tehty ja joka paiva on odotettu kesan tuloa vaan turhaan tahan
saakka. Jatkia on toista sataa ja niita olis joka paiva tarjolla vaan en ole enda ottanu
vastaan. Ne vaan tahtovat sytita ylos. — — Kun ois tullu kesa, niin kylla taalta

lahettaisiin liikkeelle — Meidan onjarvet taalla kaikki tuhkattu etta kuin tulis suvi
niin kylla se pian aukiaisi.'7

Uiton kulkua Kitisenjoella Sodankylassa vuonna 1896 voi seurata erdan Ke-
miyhtiOn tyOnjohtajan raporteista esimiehelleen. Toukokuun viidentend paiva-
na Vikevissa paivatyssa kirjeessa han kirjoittaa, etta paikalla on jo 250 miesta
odottamassa Widen alkamista, ja uusia tulee koko ajan.' 8 Viikon kuluttua
tilanne ei ole juurikaan parantunut:

Nythan taisi tulla aivan ihmeet, kun ei nayta kesda tulevankaan. Miehia on noin 300

ja tarjolla hyvinkin on ollut toisen verran, mutta kaikki vaan vahingoksi, kun ei

paassyt tukkeja solittamaan. Nayttaa, end llama Korpijoen tukit on niin kirotussa
paikassa, ettei taida saada millaan ehdolla pois. Olen ollut harmimielella, niinkuin
K. Herra hyvin arvaa, etta ennenkin semmoisen miehistOn kanssa ei voi paasta

mitenkaan vahingotta. Ja yield toiseksi ruokatavarain puolesta on nyt taas
sessa paikassa monta puolta. -19

Kesakuun ensimmainen paiva Vikevissa paivatyssa kirjeessa tunnelma on jo
optimistisempi, koska uitto on paassyt alkuun, ja osalle tyontekijoista on voitu
maksaa jo lopputilikin:

— — kun nyt on miesten lOysays', joita on jo paastetty toista sataa ja hetiaikoin
pitaa lOysata' samoin. Tukit kohta alkaisi olla Kitisenjoessa, mutta kun on ollut
mandottoman suuri veden paljous, jonka tanden ei ole voinut puita paastaa, vaan

nyt on ollut pakosta alkaa vahittain laskea, muuten tukit jaisi taasen tulematta. Nyt
on yield aivan pelko jos vastuu kestaa tai ei, vaikka on varustettu lujasti. Kantolaan

ei ole saatu vastuuta veden paljouten tanden yield — —.20
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Miehet solivat tukkeja uittopadon yleipuolellaYki-Seiyndjiissei Rova
niemellei vuonna 1923 . Valok. Sakari 	 MV. Sign. 1936:88.

Tammenvahti uittopadolla Ylei-Seiyneijeissei vuonna 1923. Valok. Sa-
kari Pa/si. MV. 1936:74.
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Ruotareilla jelykilksi sidottu vastuu, jonka kielipuomi on avoinna.
Miehet purkavat vastuulle muodostunutta korvallissumaa. Tiillainen
vastuupuomi oli kiinteii uittolaite, joka oli keiytOssei vuodesta toi-
seen. Valok. Hildur Larsson. TOK.

Hevosponttuu jiirvelld. Lapin metsdmuseon arkisto.
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Kesakuun seitsemantena paivana Vikevissa paivatyssa kirjeessa tyOnjohtaja
raportoi helpottuneena, etta kaikki tukit on saatu uitettua purolta Kitisenjokeen
ja Kantolan vastuu on saatu valmiiksi. 21 Seuraavana paivana Kalkkikalliossa
paivatyssa kirjeessa han raportoi, etta sadalle miehelle on voitu jo antaa
lopputili ja seuraavalle tyOntekijaryhmalle annetaan lopputili Suvannon kylas-
sa. Edelleen han mainitsee, etta uiton hdntei eli viimeiset puut ovat ehtineet
Akankoskelle ja puiden paastaminen vastuulta on voitu aloittaa. 22 Kolmastois-
ta kesakuuta Kantolassa paivatyssa kirjeessa tytinjohtaja kertoo tarvitsevansa
rahaa lopputilin antamiseen lopuille miehille.23 Parissa viikossa Kitisenjoen
puut on saatu Kemijokeen, ja uusi tyOnjohtaja tyOntekijOineen ottaa huolehti-
aakseen uittamisen vaivat. TyOnjohtajan kirjeessa mainitulta Kantolan vastuul-
ta alkoi Kemijarven uitto. Jarve115., jossa virta ei riittanyt kuljettamaan puita
samalla tavalla kuin joella, puutavara kuljetettiin seuraavalle joelle mies- tai
hevos' ponttuulla. Hevos- ja miesponttuun toimintaperiaate oli sama, ainoas-
taan voimanlande muuttui.24

Uitto oli kalastukselle aiheutuvan haitan vuoksi Ala-Kemijoessa sallittua ke-
vaalla vain kolmisen viikkoa, mutta syksylla sentaan paikasta riippuen kuu-
kaudesta Mies kahteen kuukauteen. 25 Jotta Kemijokisuun sahat saisivat kai-
paamaansa raaka-ainetta, laskettiin Ounasjoelta tukit kiinteissa lautoissa26.
Kevattulvan mukana lautan saattoi laskea Rovaniemen ylapuolelta Kemiin
saakka muutamassa vuorokaudessa. Keski-Kemijoki sen sijaan ei soveltunut
lautanlaskuun lukuisten koskiensa vuoksi. 27 Edella mainitussa esimerkissa
uitto saatiin latvajoilla paatOkseen parissa viikossa. Nain ei kuitenkaan ollut
aina, vaan uitto saattoi pitkittya loppukesaan, tai jopa seuraavaan vuoteen.
Latvajoilla uitto oli sallittua silloin kun luonnonolosuhteet sen sallivat.28
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KAAVIO 2: Savotan vuosikalenteri Kemijoen latvoilla 1890-luvulla.
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2.2. Vuosikalenteri 1915

1900-luvulle tultaessa puumaarat olivat kasvaneet huomattavasti, joten Widen
teettaminen oli organisoidumpaa ja tehokkaampaa. Vallitsevaksi uittamista-
vaksi Kemijoella oli vakiintunut-irtouitto, mika tarkoittaa sita, etta puut kulki-
vat irrallaan virran mukana ja niita hinattiin puomien ympare.oimissa lautoissa
vain jarvialueilla. l Yhteisuittona tapahtuva Kemijoen irtouitto paattyi Kemijo-
kisuulle. Siena Kemijoen vesistOssa uitettu puutavara lajiteltiin oikeille omis-
tajilleen ja siirrettiin sahoille. 2 Kemijoen alueella Kemijoen Uittoyhdistys
huolehti kaikkien yhtiOiden puutavaran uittamisesta yhteisuittona laajalla alu-
eella. Niilla alueilla, jotka jaivat yhteisuittoalueen ulkopuolelle, uittamisesta
vastasivat puutavaran kaadosta ja ajosta huolehtineet yhtibt.3

Uitettavien puumaarien kasvaessa myOs uittoteknologiaa oli kehitettava.4 Uit-
tovaylia parannettiin ampumalla koskista kivia ja asettamalla ohjepuomeja
niin koskiin kuin suvantoihinkin puun kulun helpottamiseksi. MyOs vastuu-
puomit tehtiin entista vahvemmiksi. UittotyOntekijan tarkeimmat tyOkalut oli-
vat edelleen uittokeksi (PIIRROS 2-3) ja kanki, mutta kuusennareesta valmis-
tettujen karhakoiden ja koivunvitsasta valmistettujen vitsasten lisaksi uittolait-
teiden kiinnittamisessa kaytettiin jo rautalenkkejakin. (PIIRROS 4) 1900-
luvun ensimmaisina vuosina otettiin kayttOkin myOs tehdasvalmisteiset venei-
siin asennettavat kelut, joiden avulla ohje- ja vastuupuomien siirteleminen oli
helppoa. 5 Itse valmistetut sarvikelut olivat myOs edelleen kaytOssa, esimerkik-
si koko Kitisenjoella oli yield 1940-luvun puolivalissa vain yksi tehdasvalmis-
teinen kelu.6

Ty6 oli organisoidumpaa myos tukkisavotassa. Puutavarayhtikit olivat ottaneet
huolehtiakseen lanssien ja varsiteiden aukaisemisen seica niiden kunnossapi-
don. Vuosina 1905-1906 keksittiin aloittaa varsiteiden jaadyttaminen, minka
johdosta ajettavat tukkikuormat kasvoivat yhden ja kanden tukin kuormasta
korkeiksi lcOysilla sidotuiksi 30-40 tukkia kasittaviksi kuormiksi. Kuorman
kasvaessa tyOreesta kehittyi ty6hOn paremmin soveltuva tukkireki. 7 Samasta
syysta hevosmiesten oli hankittava hevosilleen kengat, jotka olivat olleet sii-
hen saakka harvinaisia. Mykis talven aikana kaytettavien yhteisasuntojen ra-
kennuttaminen oli siirtynyt tyOnantajan huoleksi. 8 Koska tytimaan huolto ja
tyOnjohto oli keskitettava yhteen paikkaan, ei pelkka yhteisasuntojen raken-
nuttaminen riittanyt. Siksi savotan hermokeskukseksi rakennutettiin erityinen
huoltokeskus tyonjohdon asunto- ja konttorirakennuksineen seka moninaisine
huoltorakennuksineen.
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PIIRROS 2: Eri mallisia uittokeksejii. Kemijoella kiiytettiin puro-, jeirvi- ja
jokiuitoissa toisena vasemmalla olevaa rengaskeksiii ja Kemijokisuun erotte-
lulla deirimmdisend vasemmalla olevaa holkkikeksiti. (Metsateknologia 1950,
695).

PIIRROS 3 : Uittokeksin varren pad-
hein veieinnettiin solmu, sutinpurikka.
(Sundqvist 1967,  86).

PIIRROS 4: Kuusenniireestei valmis-
tettujen karhakoiden ja koivunvitsas-
ta valmistettujen vitsasten ohella uit-
tolaitteiden kiinnittilmisessil alettiin
kilyttild rautalenkkejei.Yleisintei puo-
minkytkenteilukkoa nimitettiin lintu-
lukoksi. Ylinna hjoen lenkin lukko,
sen alla vanhemman mallinen lintu-
lukko ja alinna uudempi malli. (Met-
sateknologia 1950, 702).
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1900-luvulle tultaessa savotan vuosikalenterissa oli uusi tyOvaihe, justeeraus.
Tayspitkien tukkien uittaminen oli ollut tavattoman hankalaa, silla ne ruuh-
kautuivat helposti. Sen vuoksi tukit katkaistiin jo ennen uittoa. Ty45, rantajus-
teeraus, tehtiin ajon aikana tai useammin kevaalla lanssissa juuri ennen uittoa.9
Esimerkiksi Sattasen tyOmaalla Sodankylassa kaksitoista tyiiparia sai ty6-
paivan kuluessa justeeratuksi 1 500 runkoa.'°

Jan Garnert on kiinnittanyt huomiota siihen, miten ulkotyOt 1800-luvulla
poikkesivat sisatOista ennen kaikkea siina, eta tyo oli riippuvainen luonnonva-
losta." Valon puute leimasi talvisia metsatOita, oli hamara hamarad vasten,
kuten tavattiin sanoa. Uitossa ei sen sijaan Kemijoen alueella karsitty — kiitos
Lapin kesayOn auringon — luonnonvalon puutteesta muuta kuin erottelulla,
jossa toita tehtiin syyspimeillakin ja merkkien nakeminen vaati valaistusta.12
Asia korjattiin melko varhaisessa vaiheessa, silla Kemijokisuulle paatettiin
hankkia sahkOvalaistus jo vuonna 1912.' Omasta kokemuksestani tiedan, etta
auringonlasku ja sita seuraava valojen syttyminen joen pa gle rakennetulle
"tehtaalle" sykandytti arkipaivaisyydestaan huolimatta joka yo yield 1980-
luvun alussakin.
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KAAVIO 3: Savotan vuosikalenteri Kemijoen latvoilla 1910-luvulla.
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2.3. Vuosikalenteri 1935

1920-luvulla savotan vuosikalenteriin tuli merkittava muutos, kun osa tukki-
tyOmaista muuttui yhdistetyiksi tukki- ja pinotavaratyOmaiksi. Sahat saivat
raaka-aineensa tukkityOmailta ja kemiallinen metsateollisuus pinotavaraty6-
mailta. Rannikon laheisyydessa pinotavaratyOmaita eli p011isavotoita, kuten
niita yleisesti nimitettiin, oli jarjestetty jo 1880-luvulla ja ylempana Kemijoel-
lakin jo 1910-luvun keskivaiheilta lahtien. Ty011isyyden kannalta pinotavara-
tyOmaiden yleistyminen oli merkittava asia, koska pinotavaratyOmaat olivat
kaynnissa myOs kesalla. 1 Toinen muutos vuosikalenterissa oli se, etta rantajus-
teerauksesta siirryttiin metsajusteeraukseen eli kaataja katkaisi tukin jo met-
sassa. 2 Seka pinotavaratytimaalla etta tukin katkaisemisessa kaytettiin uutta
tyOkalua, jannesahaa. 3 (PIIRROS 5)

Syysty5t

Minkalaisia tOita savotassa sitten tehtiin? Ennen kuin varsinaiset kaatotyOt
voitiin aloittaa, oli tyOmaa perustettava. Ensimmaisena oli leimikko eli hakat-
tavaksi leimattu alue palstoitettava. (PIIRROS 6) Alueen korkeimmalle koh-
dalle, esimerkiksi vaaran laelle, tehtiin rajalinja eli selkeipilkoitus.
tukselta lahtivat tyOalueet, palstat, niin etta hevosella ei koskaan jouduttu
ajamaan vastamakeen. Palstan koko, 40-100 metric leveys- ja 0-2 kilometric
pituussuunnassa, riippui maastosta seka puuston tiheydesta ja oksaisuudesta.
Yhdella palstalla kaadettavien runkojen lukumadra vaihteli 30-400 rungon
valilla. Palstoituksen suunnittelivat ja tekivat kuukausimiehiksi nimitetty tyOn-
tekijaryhma tyOnjohtajan opastuksella. Heidan tehtavanaan oli myOs pilkoit-
taa lanssit seka varsiteiden ja asuntojen paikat. 4 Varsiteiden sijainti suunnitel-
tiin siten, etta vahintaan kymmenen hevosmiesta pystyi kayttamaan samaa
tieta. Soisessa maastossa tie oli poljettava miesjoukolla tiiviiksi. 5 Rakentami-
sessa veden laheisyys oli madradvand tekijand: lanssien tuli olla uittovaylan
varrella ja majapaikoissa oli turvattava veden saanti kohtuullisen kantomatkan
paasta.6

Ennen lumentuloa oli valmisteltava myOs seuraavan kevaan uittoa. Koska
irtouitto perustui kevattulvaan, oli veden riittavyyden takaamiseksi kevaalla
tehtava jo syksylla valmiiksi uittopato eli tammi. Aina kun oli mandollista,
tammi tehtiin sellaiselle paikalle, etta sen muodostamalle allasalueelle voitiin
ajaa mandollisimman suuri osa tai mieluiten kaikki savotan puuthara. Nain
saastyttiin uiton aikana vyOrytyskustannuksilta. Syksylla oli myOs tulevan
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kevaan uittopuro raivattava puhtaaksi pensaista ja kaatuneista puista, kosket
perattava suurimmista kivista seka jyrkkiin koskiin tehtava joskus puusta
useampia satoja metric pitkia uittokouruja helpottamaan tulevaa uittoa. Puro-
jen pahimpia mutkia oikaistiin kaivamalla kanava niemen poikki. Samalla
tukittiin padolla vanha puro veden kaantamiseksi uuteen uomaan. Jos purolla
oli jo aikaisemminkin uitettu, olivat valmistelutyOt vahaisemmat, mutta
useimmiten niita oli kuitenkin tehtava jonkin verran. Tarkean osan syystOista
muodosti seuraavana uittokautena uittolaitteiden rakentamisessa kaytettavien
karhakoiden ja vitsojen hankkiminen seka vaantO. Syksylla tehtiin useimmiten
myOs tarkeimpien tyOvalineiden, uittokeksien ja tukkikankien, varret valmiik-
si kevatta varten.7

TyOntekijOiden asuntojen ja ruokahuollon jarjestaminen vaati melkoisen orga-
nisaation. Savotan perustamistyOt jouduttiin tekemaan usein vauhdilla, ja jos
jossakin tingittiin, oli se yleensa tyOntekijOiden asunnoissa. Kuuluisan Laski-
kapinan savotan perustamista on oikeusasiakirjoissa kuvattu seuraavasti:

Metsahallitus maarasi leimauksen toimitettavaksi Yla-Kemin hoitoalueesta

jokeen laskevan Siurujoen latvoilta. Kemi Oy sai vasta syyskuussa [vuonna 1921]
tietoon paikan, jossa paperipuut leimattaisiin. MyOhainen vuodenaika tOita aloitta-
essa tuotti vaikeuksia, sill y kaikki ruokatarpeet ja tyOkalusto oli sauvottava veneilla

Pelkosenniemesta saakka kuivaa jokea pitkin, matkan ollessa n. 170 km, josta n. 70

km ennen kokonaan perkaamatonta Varriti- ja Siurujokea. Muutamassa viikossa
olisi pitanyt saada yli 100 km koskista, mutkaista jokea peratuksi, rakennetuksi
kaksi suurta tammea ja asunnoita n. 700-800 miehelle ja 250 hevoselle, hakatuksi

tiet ja lanssit, vahaisimmista toista puhumattakaan. Ennestaan ei ollut valmista
mitaan, silly ty6paikka oli sijoitettu keskelle Suomen suurimpaa asumatonta era-

maata.8

Huollon mittakaavasta antaa osviittaa yhden yhtiOn Inarin ja Paatsjoen alueelle
vuoden aikana (1.9.28-31.8.29) hankkimat ruokatarvikkeet: 9 leipaa 15 900
kiloa, voita 5 000 kiloa, margariinia 850 kiloa, Amerikan laskia 6 000 kiloa,
suomalaista laskia 1 000 kiloa, makkaraa 3 150 kiloa, lihaa 21 500 kiloa,
kuivattuja hedelmia 3 000 kiloa, palasokeria 10 700 kiloa, hienoa sokeria
3 300 kiloa, kahvia 4 800 kiloa, maltaita 1 700 kiloa, perunajauhoja 1 600
kiloa, herneita 3 000 kiloa, vehnajauhoja 3 800 kiloa, kauraryyneja 2 200
kiloa, mannaryyneja 500 kiloa, riisiryyneja 3 150 kiloa, suolaa 1 700 kiloa,
maitojauhetta 9 100 kiloa ja perunoita 21 000 kiloa. Kaupan oli myOs muun
muassa 30 000 rasiaa (a 25 grammaa) suomalaisia savukkeita, 3 000 rasiaa
(a 45 grammaa) norjalaista piipputupakkaa ja 1 800 nippua purutupakkaa.1°
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On muistettava, etta esimerkissa on vain yksi yhtiO yhden kunnan alueella;
samalla yhti011a oli savotoita myOs muissa pitajissa, ja Lapissa operoi myiis
kymmenia muita yhtioita. Esimerkiksi vuonna 1938 yksinomaan Kemijarven,
Sodankylan ja Kittilan kuntien alueella tykiskenteli ammattientarkastajien lau-
suntojen mukaan yli kaksi tuhatta metsatyOntekijaa. 11

P011isavotta

Kun aikaisemmin savotan kaatotyOt olivat alkaneet jouluun mennessa rekikeli-
en aikaan, alkoivat ne nyt pinotavaratykimaana kevaalla heti kun lumi oli vahan
sulanut. TyOmaa saatettiin keskeyttaa uiton ajaksi, mutta Wild jatkettiin taas
kesalla. 12 Kesakuumalla Wild tehtiin yleensa y011a ja paivat nukuttiin saaskilta
suojassa rankisissa, valkoisesta kankaasta tai harsosta valmistetuissa yhden
hengen teltoissa.13

TyOvalineend pinotavaratyOmaalla oli yhden miehen jannesaha eli pokasaha
puun kaatamiseen ja katkaisemiseen, mittakeppi mittaamiseen, kirves puun
karsimiseen ja kolorauta14 puun kuoren poistamiseen. Eteld-Suomesta kotoi-
sin olevan metsatyOntekijan erotti siita, etta han kaytti kuorimisessa petkelet-

PinotavaratyOmaalla ei ollut tyOryhmia vaan miehet tyOskentelivat yleen-
sä yksin kukin omalla palstallaan: "Pokalla pukattiin puu nurin, lyothiin mitta-
keppi Ogle ja kahen metrin patkiksi, karsittiin ja sitten nostettiin pukille,
parkathiin ja lyotiin ristikolle".16

PinotavaratyOmaalla kaadettavat p011it oli parkattava — eli kuorittava — puun
kaatamisen jalkeen. Kuorimista varten kaatomies teki kuorimapukin, jota mal-
lista riippuen nimitettiin esimerkiksi sarvipukiksi, lehmdpukiksi tai valoku-
vauskoneeksi. Jotta puu olisi uittokelpoista, se oli kuivattava ennen uittoa.
Kuivaaminen tapahtui latomalla kuoritut puut ristikolle: kaksitoista puuta la-
dottiin kolmion muotoiseen rakennelmaan (kolmio), mutta jos puita oli enem-
man, ladottiin ne neliOn muotoiseen kasaan, nelioksi. Tiheaksi ladotussa hirsi-
latoa muistuttavassa laverissa saattoi olla satakin

Lukumies kierteli metsassa tarkastamassa ristikot ja lyOmassa niihin merkki-
kirveella merkit. Puut eivat saaneet olla lahoja eivatka kayria ja niiden piti olla
hyvin karsittuja ja kuorittuja. Kayryys piti katsoa silmamaaralla ja toivoa, etta
lukumies ei hylkaa vaivalla kaadettua, kuorittua ja kasivoimin ristikolle siirret-
tya puuta. Jos ristikko ei kelvannut lukumiehelle, potkaisi han sen nurin. Jos
tyo kelpasi lukumiehelle, pudotti han yhden paallimmaisista p011eista pystyyn
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POlhjeitkei parkkaamassa koloraudalla pollia. Kuoritut p011it asetel-
tiin ristikolle kuivumaan. TOK.

merkiksi siita, eta ristikko on luettu. Palkka maksettiin lukumiehen kirjanpi-
don mukaan kaatomiehelle hyvaksyttyjen puiden kappalernadran mukaan sen
jalkeen kun palsta tuli valmiiksi. Kohtalaisiin ansioihin paaseminen edellytti
vahintaan seitsemankymmenen p011in paivavauhtia.'8

Ristikot jatettiin palstalle kuivumaan, said ne ajettiin lanssiin vasta seuraavana
tai sita seuraavana talvena. Ristikoiden muoto takasi sen, etta ne lOytyivat
talvella myOs runsaan lumen aikana. 19 Syksyn muuttuessa talveksi pinotavaran
tekijat vahenivat ja hevosmiehet seka tukinkaatajat tulivat tilalle.2°

Tukkisavotta

Vaikka koneellista kuljetusta oli jo kokeiltu, 21 oli tukkisavotan alkaminen
edelleen ensisijaisesti riippuvainen lumesta ja maapohjan jaatymisesta. Tukki-
savotassa puiden kaato ja ajo tehtiin edelleen tyOryhmissa, johon kuului yhtiOn
palkkaama hevosta ajava ajomies ja yhdesta kolmeen kaatomiesta. Kaatomies-
ten madra riippui palstan vaikeusasteesta ja siita, kuinka pitka matka palstalta
oli lanssiin. Tavallisimmin ajomiehella oli kaksi kaatomiesta, ja han ehti tehda
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kaksi matkaa lanssiin yhden paivan aikana. TyOntekoa valvottiin tarkasti.
Niinpa palstalla kavi paivittain metsanhiihtajd tarkastamassa, etta ty6 tehtiin
hyvin. Leimaamattoman puun, peuran22 , kaatamisesta sakotettiin ankarasti
palkanmaksun yhteydessd.23

Leimikosta oli rantaan raivattu tie, jota pitkin ajomiehet pdasivat kukin omaan
lanssiinsa purkamaan kuormansa. Tata vesitettyd varsitieta ei saanut kayttad
tyhjalla reella ajettaessa, vaan paluumatkaa varten oli vesittamatiin paluutie.
Jos jainen varsitie oli liian liukas, siihen levitettiin jarruksi esimerkiksi multaa
tai hevosen lantaa, ja raiteen kuluessa tehtiin tiehen raidekuokalla uusi raide.
Tuiskuja varten savotalla oli neljdn tai kuuden hevosen vetamd yhdistetty aura-
ja tiehOyld, jolla varsitiet kunnostettiin. Varsitien huoltamiseen ei ajo- eika
kaatomiesten tarvinnut puuttua, koska sita varten oli palkattu erikseen omaa
henkilOkuntaa.' Tiet omasta palstasta varsitielle tyOryhman oli kuitenkin itse
raivattava. 25 Puutavaraa saatettiin varastoida myCss valilanssissa, josta ne
hemmin siirrettiin uittovdyldn varrelle.26

Leimikon rajat, selkapilkotus27 ja annonraja eli annonlaita28, ovat kasitteitd,
joihin tykintekoaan muistelevat metsdtyOntekijdt toistuvasti palaavat. Selkdpil-
kotus, joka usein sijaitsi vaaran laella, jakoi leimikon kahteen alueeseen.
Annonrajalla tarkoitettiin sita kohtaa leimikossa, jossa jo tehtdvdksi annettujen
palstojen alue leimikosta loppui. Selkdpilkotuksen takana odotti toinen maail-
ma — kuolemaakin kutsuttiin selkdpilkotuksen taakse poistumiseksi — ja an-
nonraja symboloi yhtddltd toivoa paremmasta ja toisaalta pelkoa huonommas-
ta tulevaisuudesta. 29 Tottuneet tyOntekijat saattoivat vitkutella tyOnteossaan
varmistaakseen sen, etta seuraava palsta olisi mandollisimman hyvd. Hyvin
usein tyiit aloitettiin sellaisista paikoista, joissa tyOnteko oli vaikeinta. Kun
odotteli tarpeeksi kauan aikaa, annonraja siirtyi sellaiseen paikkaan leimikos-
sa, jossa tuotto oli maksimaalinen. Jos hakkuu ja ajo aloitettiin leimikon
parhaasta pdastd, oli vaarana, etta osa tytintekijOista poistui paikalta annonra-
jan siirtyessa heikon tuoton

Kaatomiesten tykind oli kaataa puut justeerilla, karsia kirveelld, mitata mittake-
pilld, katkaista pokasahalla ja tehdd hakkuumerkki kirveella sekd auttaa hevos-
miesta kuormanteossa. Puun tyviosasta saatiin tukki ja latvasta nokat eli pino-
tavara. Talvella pinotavaraa ei kuorittu metsassa, vaan se tehtiin vasta ajon
pdatyttyd lanssissa.' Pinotavara ajettiin lanssiin vasta sitten kun tukit oli ajettu
omaan lanssiinsa. Jos alueella oli aikaisemmin ollut pinotavaratykimaa, ajoi
hevosmies ennen tukkien ja kuorimattoman pinotavaran ajamista ristikolle
kuivumaan jatetyt p011it omaan lanssiinsa.32
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Hakkurit tyOssiiiin kaatamassa puuta justeerilla. MB.

Hevosmiehen paiva alkoi neljan viiden maissa aamulla, jolloin han syOtti ja
juotti hevosensa ensimmaisen kerran. MyOs ilta kului hevosta huoltaessa.
Aamuheradmisen kannalta kaatomiehilla oli helpompaa, mutta tytiskentely
pimeassa Lapin talvessa toi omat epamukavuutensa. Paivanvaloa riitti vain
lyhyeksi ajaksi, joten tyiita tehtiin yleensa hamarassa "kasikopelolla". Mytis
lumi oli haittana: lumi putoili hakkureiden paalle puun heiluessa justeerisahan
tandissa. Koska ruumiinlampii sulatti vaatteille pudonneen lumen, oli hikinen
mies pian lapimarka. Vaatteet saattoivat olla jo aamulla marat huonojen kui-
vausolojen vuoksi.33

Hevosmiehen lahtiessa viemaan kuormaa lanssiin jaivat kaatomiehet kaata-
maan puita seuraavaan kuormaan. Lanssissa oli lanssimies, joka valvoi kuor-
mien purkamista, ja mittausporukka, joka kiersi mittaamassa, merkkaamassa
ja kirjaamassa lanssiin tuodut puut. Puutavaran mittauksesta vastaavassa ty6-
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Puu kaatuu! MB.

ryhmassa saksimies mittasi tukin paksuuden ja pituuden, kylmein pdiin mies
merkitsi mitat kolikynalla puun tyveen, merkkimiehet loivat merkkikirveellei
merkit puun paihin ja puun pinnalle ja lopuksi ylOsottaja merkitsi mitat yhtiOn
kirjanpitoa varten. Kontrollimittauksia tehtiin niin yhtiOn, metsahallituksen
kuin uittoyhdistyksenkin puolesta. 34 Kuorma oli kuitenkin ajomiehen yksin
purettava: "El ollu apuna ku kymmenen kyntta. Kasin se otettiin, pantiin
kaljuille ja vieritettiin.""

Kaatomiehen ammattitaito ilmeni kaatotavasta: tukit oli kaadettava juonnolle,
jonoon palstatien molemmin puolin, jolloin kuorman tekeminen oli helpom-
paa. Palatessaan tyhjan reen kanssa lanssista, hevosmies ajoi juontoa seuraten
palstan peralle, josta uuden tukkikuorman tekeminen aloitettiin. Puiden siirte-
lyssa kaytettiin apuna kirvesta ja tukkikankea. Kuorman leveytta kasvatettiin
tekemalla koysien avulla riippoja: "[Parirekeen] pantiin kaksi puuta pohjalle
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Kuormantekoon osallistuivat sekd hakkuri ettei ajomies.TyOnjohtaja
David Kuneliuksen kuva-albumi, Sirkka Koukkarin kokoelmat.

Ajomies tyOsseiiin viemeissii kuormaa lanssiin. MB.
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ja ne kbytettiin yhteen. Sitte pantiin riippapuut molemmin puolin kOyden
mutkiin. TallOin voitiin panna kymmenenki tukkia yhteen kuormaan. Mys5-
hemmin (1930-luvulla] tuli kaytantOOn pyOrOpankko, johon voi panna niin
monta tukkia kuin siihen sopi ja hevonen jaksoi vetaa."36

Rantaparkkaus

Tukkisavotat kestivat yleensa kolmisen kuukautta, joulukuun alusta helmi-
kuun loppuun. 37 Auringon pehmittaessa lumen ajon jatkaminen suurilla kuor-
milla oli mandotonta. Tukkisavotan paatyttya, ja joskus jo sen aikanakin,
aloitettiin tukkisavotan aikana tehdyn pinotavaran kuoriminen lansseissa. Tyii-
vaihetta, joka yleensa kesti kuukauden paivat, nimitettiin rantaparkkaukseksi.
Kuoriminen tapahtui samoilla tyOvalineilla kuin kesan pinotavaratyOmailla-
kin: koloraudalla tai petkeleella. Oksat silpaistiin pois kirveella. Kuorittua
puutavaraa ei valttamatta uitettu samana kevaana, vaan se saatettiin jattaa
odottamaan seuraavan kevaan uittoa."

Keveitty5t

Rantaparkkauksia tehtiin aikana, jolloin oli yield lunta. Samoin oli uiton
kevattOiden laita: veneet korjattiin ja tervattiin, keksit laitettiin varsiin seka
tehtiin ohjepuomeja, airoja, perameloja, sauvoimia ja tukkikankia seka vaan-
nettiin karhakoita ja vitsoja tulevaa uittoa varten. MyOs uittotyOntekijOiden
majoittdmiseen kaytettavia kaksipuolisia kotarakennuksia tehtiin jo kevattal-
vella. Koska uitot perustuivat runsaaseen kevattulvaan, yritettiin kevaantuloa
edistaa levittamalla multaa, tuhkaa, soraa tai muurahaisenpesia heikkovirtai-
siin suvantopaikkoihin jouduttamaan jaan sulamista.39

Purouitto

Niin pian kun jää- ja vesiolot sen sallivat, yleensa toukokuussa, aloitettiin
puron laitto. Puro rakennettiin erilaisilla uittolaitteilla uittokelpoiseksi joko
veden saannOstelemiseksi tai estamaan puiden paasy 	 Uittopuron
laskuvayla tehtiin koskissa tarkoituksella niin kapeaksi, noin puolentoista
metrin levyiseksi, etta puu mahtui uimaan siind vain pituussuunnassa. Uittopa-
don ylapuolelle tehtiin kanden tai kolmen tukin levyiset tyiiskentelysillat eli
kaplaat laskureian molemmille puolille. Vahavirtaisessa paikassa kaplas saa-

3 Tukkilaisen...
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Talvella kaadettu pinotavara, nokat, kuorittiin vasta ajon peieityttyei
lanssissa. TOK.

tettiin tehda myOs tammen alapuolelle. Silloin uittomiehet saattoivat liikkua
nopeasti joen kummallakin puolen solimassa sumaa, antamassa keksivirtaa,
ettei mitaan uittoa hidastavaa pullonkaulaa paasisi syntymaan. Tammen ala-
puolella paikoissa, missa purouoma oli tarpeeksi syva, rannat otvitettiin eli
kiinnitettiin sumasta otettuja puita latvapdasta rantaan karhakalla tai vitsalla
estamaan uitettavien puiden paasy rannalle. Koskipaikkoihin laitettiin otvia
suomukseen eli tiheampaan ja useampaan kerrokseen, jolloin alimmaiset puut
jaivat veden alle. Runsasvetisissa koskissa otvia oli niin tiheassa, etta ne
muodostivat seinan eli kossan. Matalissa koskissa kossat tehtiin "lampimiksi"
tilkitsemalla ne sammaleella ja turpeella, jolloin uittovayla kapeni ja vesiker-
ros tuli vahvemmaksi. Uittolaitteet kiinnitettiin rantaan kiinnikkeilla eli poolil-
la. Ne lyOtiin maan sisaan takomalla niita koivusta tehdylla puunuijalla. Yhta
kiinniketta lOi yleensa kaksi miesta vuorotellen junttalaulujen tandissa. 41 Ma-
talavetisten jokirantaniittyjen kohdalle saatettiin laittaa tilapaisia ohjepuome-
ja, lehmapuomeja, sitomalla sumasta otettuja tukkeja toisiinsa perakkain vit-
saksilla.42

Kun puro oli laitettu ja isoilta paajoilta saatiin laskulupa, alkoi varsinainen
uitto eli lasku. Tyontekijoista muodostettiin tyOryhmia, joista kaytettiin nimi-
tysta roikka: yksi tyOryhma oli tammen ylapuolella solimassa eli tyOntamassa
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Lanssit sijoitettiin monesti tammen niskalle eli uittopadon yleipuo-
lelle paljon tyiivoimaa vaativan vyOrytyksen valttamiseksi. Kun lumi
ja jaa sulivat kevaalla, lanssissa olevat puukasat hajosivat

ja puutavaran uittaminen saattoi alkaa. TOK.

Uittopuroa otvitetaan Norvajoella vuonna 1923.  Valok. Sakari
si. MV. Sign. 1936.78
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keksilla puita virran mukana kaplailla seisten kohti tammen laskureikaa, ja
toiset maarattiin puronvarteen huolehtimaan siita, etta puut eivat ruuhkaudu.
Koskiin maarattiin vonkamiehet, jotka valvoivat puun kulkua. Vonkapaikan
miesvahvuus riippui paikan vaikeudesta; kovissa koskissa, jotka kaikista lai-
toista huolimatta olivat pahoja ruuhkautumaan, saattoi olla kymmenenkin
miesta. Yleensa paikassaan oli aina vahintaan kaksi miesta ja aina nakOetai-
syydella toisistaan.43

Nakijetaisyyden sailyttaminen oli tarkeda siita syysta, etta pystyttiin naytta-
maan tai huutamaan toisille merkkeja. Tybpaiva paatettiin huutamalla "kello
soi!" mies miehelle, jotta kaikki kuulivat levon alkavan. 44 Puroilla harrastettiin
muitakin huutoja. Ruuhkan syntyessa huudettiin "lasku seis!" jalleen mies
miehelta, ja kun ruuhka oli saatu puretuksi, huudettiin "antaa pOlkyn juosta!".
Koskipaikoissa huutoa ei olisi kuullut, joten haluttaessa lopettaa puun tulo,
nostettiin keksi tai kanki molemmin kasin paan ylapuolelle merkiksi. Kun
laskua sai jatkaa, pyOritettiin lakkia paan ylapuolella. Vastuuvahti seurasi
merkinantoa avaten ja sulkien kielipuomin tarpeen mukaan.45

Jokiuitto

Jos puita ei talvella ollut varastoitu niin, etta ne olisivat olleet kevaalla valmiik-
si vedessa, oli ne uiton alkaessa vyOrytettava veteen. Se tapahtui kasivoimin
jokitOrmalle asetettuja aluspuita pitkin. MyOs puukankia kaytettiin tarvittaessa
tyOssa apuna. Vieritysty6t, jotka yleensa teetettiin urakalla, aloitettiin jokilat-
voilla heti jaiden alkaessa liikkua. Puutavara oli saatava jokeen mandollisim-
man pian, joten ty6 kesti korkeintaan pari viikkoa.46

Puutavaraan oli merkitty lanssissa merkkikirveella omistajan merkki, mutta
joskus pintamerkki lyOtiin vasta uiton jo alettua. (LIITE 1) Ty6 tapahtui
uittotammen ylapuolella merkkisaapponilla, joka oli tehty niin, etta puron
kapeimmassa kohdassa sumasta vedettiin tukkeja kaplastuksen paalle poikit-
tain portaaksi niin ylos, etta uitettava puutavara mahtui liukumaan alta. Siind
istui kolmesta neljaan miesta iskemassa merkkikirveella tukkeihin pintamerk-
keja. Merkkisaapponin kaytted perusteltiin silla, eta puun ollessa vedessa se
oli lOytanyt paikkansa ja erottelulla ei puita tarvinnut pyOritella merkin etsimi-
sessa.47

Jokiuitoissa joen laitto ei ollut yhta tyOlasta kuin purouitoissa, eika satoja
kilometreja pitkaa jokea olisi edes voitu rakentaa yhta tehokkaasti kuin pie-
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Korvaukset Raudanjoen Permantokoskessa vuonna 1912.  Uitetta-
van puutavaran annettiin paikoin ruuhkautua uiton helpottamiseksi.
Ruuhka purettiin hdnneinajon yhteydessei. Valok. T.H. Jeirvi. TOK.

nempid puroja. Veden sdastaminenkdan ei jokiuitossa ollut tarkedd, pikemmin-
kin oli odotettava pahimman tulvan laskeutumista, jotta puutavara ei kuivuisi
rannoille tulvan laskeuduttua. Myos luonto teki osan laittothistd: puutavaran
annettiin paikoin ruuhkautua koskissa, jolloin ruuhkautuneet puut muodostivat
korvauksia ja jaljempana tulevalla puutavaralla olisi valjemmat vedet huilata
keskijoessa. Korvaukset purettiin vasta hannanajon yhteydessa.48

Jokiuitoissa kaytettiin uittolaitteina ohjepuomeja ja vastuupuomeja. Kuten jo
nimesta kdy selville, oli ohjepuomin tarkoitus ohjata puut kulkemaan haluttua
reittid ja estad puiden levidminen metsiin, niityille ja karikoille. Ohjepuomit
kiinnitettiin yleensd maalle niita varten rakennettuihin kiinnityspaikkoihin tai
kasvaviin puihin. Jos ohjepuomi oli kiinni maalla vain toisesta pdastadn,
nimitettiin sita lentopuomiksi. Puomin toinen pad suunnattiin haluttuun koh-
taan liittamalla siihen siiviksi nimitettyja tukirakennelmia.49

Koko joen ylittavalla vastuupuomilla, joka saattoi olla paikasta riippuen kah-
deksankin puomin levyinen, voitiin tarvittaessa pysayttad puun kulku.

vastuita, hankoja, piti jokeen rakentaa esimerkiksi silloin, kun uitto siihen
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laskevalla purolla oli saatava kayntiin, mutta jokea ei ollut yield laitettu tai
tulva oli yield liian korkea uiton aloittamiseksi

Kun joki oli laitettu, alkoi varsinainen uitto. Vastuisiin tehtiin laskureidt, joista
puita ohjattiin alavirtaan sita mukaan kuin alempi vastuu saattoi ottaa niita
vastaan. Alimpana oli erottelun vastuu Kemijokisuulla, joka saatiin kuntoon
yleensd juhannuksen tienoilla. Jos kevaantulo oli myOhassa tai kevattulva
tavallista korkeampi, alkoivat myOs uitot mytthemmin.

Kun kaikki joen ylimpien lanssien puut oli saatu vyOrytetyksi, ldhdettiin
hantad ajamaan latvoilta kohti jokisuuta. Osa miehista siirsi ohjepuomien
paikkaa tarpeen mukaan ja puhdisti rantoja — uittokeksien ja kankien avulla —
niille kuivumaan jaaneista puista. Viimeksi mainittua tyOvaihetta nimitettiin
katimiseksi. Vastatuulessa ja akanvirrassa sumaa vedettiin takapuomilla: puo-
min toinen pad oli kiinnitettynd veneeseen, jota liikuteltiin soutamalla tai
sauvomalla, ja puomin toista padtd vedettiin iskemalla keksit puomiin tai
vetamalla sita koydesta rannalla kavellen. 'Makin tykita rytmitettiin lauluilla ja
"op-hii, op-hei" -huudoilla tyOn tehokkuuden lisdamiseksi.51

Vonkamiehia ei isolla joella juuri tarvittu, mutta vastuilla oli vastuuvahteja
paastamassa puuta lapi sen verran kuin oli tarpeellista. Kun hanta oli saatu ohi
vastuusta, liittyivat vastuulla tyOskennelleet miehet hiinndnajajien joukkoon.
Latva- ja sivujoilla laitto oli vandistd, joten uitto rysaytettiin usein rymylasku-
na jokisuulle. Ruuhkat saattoivat etenkin nailla osuuksilla olla pahoja.52

UittotyOntekijOilla oli oma nimityksensd kaikille mandollisille luonnon aihe-
uttamille kiusoille. Esimerkiksi selkeiruuhkalla tarkoitettiin ruuhkaa, joka ei
vastannut mistdan kohdasta rantaan, ja korvauksella ruuhkaa, joka jostakin
kohdasta oli maassa kiinni. Erilaiset ruuhkat vaativat erilaisia tyOskentelytapo-
ja. Jos ruuhkan aiheuttaja oli iso kivi tai kallio, saatettiin sen purkamisessa
kayttad apuna ampumista, jotta paikka ei tulevina kesind ruuhkautuisi uudel-
leen. Karikon aiheuttamassa ruuhkassa ampumisesta ei olisi ollut apua, joten
ruuhkan laukaisemiseen oli ryhdyttava miesvoimin kankia, uittokeksejd ja
kirveita apuna kayttaen."

Uittotiiita saatettiin teettaa urakalla esimerkiksi kevat- ja syystOita tehtdessd tai
vaikean ruuhkan purkamisessa. Kokonaisen joen uittokin voitiin antaa tehtd-
vaksi urakalla, jolloin miehet olivat usein kotoisin samasta kylastd. 54 Yleensd
palkka maksettiin kuitenkin tuntipalkkana. Kevdttulva ei kunnioittanut sun-
nuntailepoa, jonka vuoksi tyOviikko oli seitsenpaivainen. Samasta syysta ty6-
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Uitto perustui virtaavan veden voimaan, ja puiden kulkua ohjattiin
ohjepuomeilla. Valok. Hildur Larsson. TOK.

Heintaroikka katimassa rantoja ja purkamassa ruuhkia.TyOnjohtaja
David Kuneliuksen kuva-albumi, Sirkka Koukkarin kokoelmat.
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paiva venyi niin pitkaksi kuin se vain oli mandollista, saann011isesti jopa
kuudestatoista kandeksaantoista tuntiin. Vonkamiehet saivat tuntipalkan koko
vuorokaudelta ja he nukkuivat vuorotellen herattaen toisensa tarpeen vaaties-
sa. TyOnjohtajille annettiin yleensa maarays teettaa niin kauan toita kuin
miehet vain jaksavat. Palkka maksettiin aina vasta sitten kun tyOt loppuivat
kokonaan. Ennakkoa eli kottia oli kuitenkin mandollista saada.55

Uittoty6hOn liittyvista kuvauksista on lOydettavissa kaksijakoisuus kiireen ja
vaarallisen tyOn seka odottavan ja rauhallisen tyOn valilla. Jokiuitot olivat
usein leikkia kuoleman kanssa, silla ruuhkia jouduttiin purkamaan vaarallisis-
sa olosuhteissa. LaittotyOt jaidensekaisessa kevattulvassa olivat yhta vaaralli-
sia. Monet haastateltavista kertoivatkin kuolemaan johtaneista tapaturmista
jokiuittojen aikana. 56 Kyseessa ei ole yksinomaan vaarallisen tyOn ja sankaril-
lisuuden korostaminen,57 silla myiis arkistolahteissa ja sanomalehdissa on
tietoja hukkumisonnettomuuksista.58

Rirviuitto

Jarviuitoissa puutavara koottiin puomien ymparOimiksi lautoiksi, jotka kulje-
tettiin keluveneilla, hevosponttuilla tai miesponttuilla maaranpaahansa. Kemi-
jarvella puutavara kuljetettiin Myrylaivoilla varppaamalla 1890-luvulta lahti-
en Kemijarven yli Yla-Kemijoelta Keski-Kemijoelle. Varppaaminen tehtiin
samalla periaatteella kuin mies- ja hevosponttuidenkin aikana, mutta lihasvoi-
man oli korvannut Myrykone, vorokin vinssi ja hamppukOyden vaijeri. 59 Tuk-
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kilauttojen varppaus alkoi yleensa kesakuussa ja sita jatkettiin elokuun alkuun
saakka.6°

Muut Kemijoen alueen jarvet olivat pienempia, mutta niita saattoi olla tiheas-
sa. Kun puro tai joki laski jarveen, oli puron tai joeh suulle asetettu yksinker-
tainen puomi mutkalle. Kun puominmutkaan oli kertynyt tarpeellinen maara
puutavaraa, irroitettiin puominpaat maalta ja sidottiin yhteen lautaksi eli py-

ja annettiin sen laskeutua jokivirran painosta jarvelle. Laskukohtaan
asetettiin heti uusi puomi, ja jo valmis lautta siirrettiin hevosponttuulla tai
keluveneella jarven yli seuraavalle joelle.61

Lajittelu

Lajittelu eli erottelu Kemijokisuulla alkoi yleensa juhannuksen tienoilla ja
paattyi syyskuun alkuun mennessa. 62 Periaatteena tyOssa oli se, etta puuhun
lyOdysta merkista katsottiin omistaja, ja puu vedettiin keksilla yhti011e kuulu-
vaan karsinaan. Tukkien erottelijat seisoivat veden ylapuolella olevilla silloilla
ja pinotavaran erottelijat veteen upotetuissa tynnyreissa. Karsinoista johtivat
ohjepuomit sivummalle, jossa puutavara kerattiin puomien ymparOimiksi lau-
toiksi ja hinattiin teollisuuslaitoksiin.63

TyOssaan taysin luonnonoloista riippuvaisen tyOyhteisOn tapa tuoda kello — oli
se sitten vellikello64 tai tehtaan pilli — eramaan purouittoihinkin on mielenkiin-
toinen.65 Koska eramaassa ei varsinaista kelloa ollut, korvattiin se purouitoissa

73



Kuukausi

huutamalla "kello soi" tyiipaivan paattyessa. Kemijokisuun erottelulla sen
sijaan oli metallista valettu kello, jota kilkuttamalla ilmoitettiin ty6paivan
alkaminen, loppuminen ja lepotauot. Mytthemmin, lajittelun koneellistuttua,
ruokakellon aani ei olisi ylittanyt koneiden aanta, joten se korvattiin kovem-
man danen tuottavalla sireenilla."

Rilkity5t

Uiton viimeisend tyOvaiheena niin puro-, joki- ja jarviuitoissa kuin erottelulla-
kin oli uittolaitteiden purkaminen. Purouitoissa uittolaitteet purettiin ja uitet-
tiin hannan mukana edelleen, mutta jokiuitoissa ja erottelulla kaytettiin vuo-
desta toiseen samoja laitteita, jotka varastoitiin talveksi. Mytis samat kiinnik-
keet olivat vuodesta toiseen kaytOssa. Viimeiseksi sauvottiin veneet uittotuki-
kohtiin odottamaan seuraavan kevaan uittoja.67

TyOtehtav5

pinotavaratytimaa

syystyOt

hakkuu ja ajo

rantaparkku u

kevattytit

uitto

KAAVIO 4: Savotan vuosikalenteri Kemijoen latvoilla 1930-luvulla.
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2.4. Vuosikalenteri 1965

Toisen maailmansodan jalkeinen aika toi suuria muutoksia Kemijoen alueen
metsa- ja uittotoihin. MetsatyO koneellistui nopeassa tandissa; puupainen po-
kasaha oli monella vaihtunut 1950-luvun alussa kokonaan tehdasvalmisteisek-
si kaarisahaksi ja kanden miehen justeeri yhden miehen justeeriksi eli pukku-
riksi. (PIIRROS 7) 1960-luvulle tultaessa namakin tyOvalineet olivat syrjayty-
massa, silly nyt ty6 tehtiin moottorisahalla. Puiden siirtelyyn kaytettiin kirveen
ja puukangen asemesta nostokoukkuja.1

MyOs kuljetus koneellistui, sill y hevosten ohella kuormien lahikuljetukseen
alettiin kayttaa ensin siimakoneella varustettuja maataloustraktoreita ja sitten
tehtavaan paremmin soveltuvia metsatraktoreita. 2 Kaukokuljetuksessa yleis-
tyivat kuorma-autot. 3 Esimerkiksi metsahallituksen Sallan hoitoalueella jarjes-
tettiin ensimmainen traktorityiimaa vuonna 1955. Savotassa ei kaytetty hevo-
sia lainkaan, silly puutavara ajettiin suoraan kannolta uittovaylan varteen.4
Kaksi vuotta myOhemmin jo yli 50 % puutavarasta ajettiin traktoreilla. 5 Muu-
toksen nopeutta kuvaavat Kuusamon kunnan ammattientarkastajan lausunnot:
vuonna 1963 han toteaa, etta "yleensa metsatyOt ovat muuttumassa konesavo-
toiksi" ja vuonna 1965, etta "metsatyOt ovat muotostuneet enimmakseen kone-
savotoiksi". 6 Tytimaan dani- ja hajumaailma oli koneiden my-Ota muuttunut
kokonaan. (KAAVIO 5)

Vuosi

1948-49
1952
1954-55
1957-58
1961-62
1963-64
1965-66
1970

Tyiivdline

ensimmâiset kaarisahat ja pukkurisahat tyOmaille
ensimmainen moottorisaha tyOmaille
kaarisahat yleistyvat tytimailla
moottorisahat yleistyvat tytimailla
kaikilla miehilla moottorisaha
maataloustraktorit tyOmaille
metsatraktorit
metsatraktorit yleistyivat

KAAVIO 5: MetseityOn koneellistumisen aikataulu Rovaniemen seu-
dulla.
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Puunkaatoa tehdasvalmistei-
sella kaarisahalla. MB.

Puunkaatoa
moottorisahalla. MB.
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Traktoreita Suoltijoen savotan pihapiirissa Sallassa. Valok. Heikki
Lindroos 1957. Heikki Lindroosin valokuvakokoelmat.

Kun hevosella ajomatka palstasta lanssiin oli yleensa ollut 0-6 kilometric,
saatettiin traktorilla ajaa kolmekymmentakin kilometria. 7 1960-luvulle tultaes-
sa ei enda oikeastaan voi puhua savotan vuosikalenterista; metsatyCot eivat enda
olleet samalla tavalla riippuvaisia maan jaatymisesta ja lumen sulamisesta.8
Tukkisavotat loppuivat yleensa jo helmikuussa jatkuen pinotavaratyOmaina
heinakuussa. Ty011isyyssyista pienia pinotavaratytimaita jarjestettiin mykis ke-
vaalla.9

Muutoksiin suhtauduttiin aluksi penseasti, ja esimerkiksi moottorisahan kayt-
to kohtasi samanlaista vastustusta kuin justeerisaha vuosisadan alussa. Monet
ihastuivat ensin moottorisahaan, mutta pettyivat niiden reistaillessa. TyOvali-
neiden korjaaminenkin vaati sellaisia taitoja, joita monellakaan kirvesvarsia
ikansa veistaneilla miehilla ei ollut. Oli tavallista, etta verotussyista tyOntekija
ilmoitti tekevansa tyOt moottorisahalla, mutta siita huolimatta tykiskenteli
edelleen kasisahalla. 1° (KAAVIO 6)

TyOajat ja palkkaus muuttuivat rinta finnan koneellistumisen kanssa: Ty&a ei
tehty tyOryhmissa kuten aikaisemmin, ja yhtiO maksoi kaikkien tyOntekijOiden
palkat. Toki paikoin yhtio oli maksanut kaikkien tyOntekijOiden palkat jo
1920-luvulta lahtien. 11 Metsahallitus alkoi vakinaistaa tykintekijOitaan vuonna
1964, ja muut tyOnantajat seurasivat pian perassa. TyOntekijOista tuli ammatti-
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KAAVIO 6: Kaatomiehen tyOveilineiden muuttumisen aikataulu.

PIIRROS 7: Toisen maailmansodan jeilkeen Pohjois-Suomen metsei-
yleistyneet kaarisaha ja pukkuri lOytyveit ruotsalaisesta

metsilteknologian keisikirjasta jo vuosisadan alussa. Piirroksessa
pukkuri. (Ekman 1908, 41— 42).

koulutuksen saaneita metsureita. 12 Eras haastateltava kuvasi prosessia seuraa-
valla tavalla: "Metsuri-nimitys tuli Liflanderin aikana 1960-luvulla. Tama
muuttuu metsuri-hommaksi, sanottiin. Tehtiin metsuritalo 13 , kuljettiin autolla
ja jatka nimi jai pois." 14 Tassa prosessissa moni metsa- ja uittotyOsta elantonsa
saanut mies jai tyOttOmaksi.15

Yksi asia, joka ei kohdannut vastustusta, oli asunto-olojen parantuminen. Nyt
ne, joilla oli toita, asuivat huolella rakennetuissa yhteisasunnoissa 16, ja jokai-
sella tyOmaalla oli yhtiOn palkkaama emanta seka yhteisasunnon lammittami-
sesta vastaava talonmies. 17 Nyt miehet saivat kolme lamminta ruokaa paivassa
ja halutessaan myOs evaat tyOmaalle. 18 Kaamosajan paiva ei kuitenkaan piden-
tynyt tyOolosuhteiden muuttuessa, joten yleensa miehilla ei ollut varaa pitaa
pitkia ruokailutaukoja tybpaivan aikana. 19 Yhteisasunnoissa asuminen vaheni
vasta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa kotiinkuljetuksien yleistyessa. 2° Ivalon
kunnan ammattientarkastaja totesi vuosikertomuksessaan vuonna 1967, etta
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Runsaasti ty5voimaa vaativa
vyOrytteiminen korvautui
konevoimalla. VyOrytteimistil
puskutraktorilla Vaulojoella
Sodankyliissii toukokuussa
1964. Valok. Erkki
Lapin metsdmuseon arkisto.

metsatyOvoiman kuljetus ty6paikalle on huomattavasti lisaantynyt, ja vuonna
1969, etta kotiinkuljetusten yleistyttya majoitustytimaita ei enda suuremmissa
maarin ole.21

Uitto perustui edelleen kevattulvaan, ja koneellistuminen muutti uittotyOta
paaasiassa vain jarviuitossa ja erottelulla. Tehtaiden koneelliset kuorimisme-
netelmat olivat kehittyneet niin, etta 1960-luvulle tultaessa myOs pinotavara
uitettiin kuorimattomana ja rantaparkkaus jai historiaan. Lyhyend valikautena
1950-luvun lopussa parkkaaminen tehtiin koneellisesti ennen uittoa. 22 MyOs
voimalaitosten rakentaminen ja Kemijarven saannostely toivat muutoksia ra-
kennetulle Kemijoelle. Traktorikuljetuksiin ja kuorma-autokuljetuksiin siirty-
minen oli tehnyt purouittojen jarjestamisen kannattamattomaksi. MyOskaan
vyOrytys ei enda vaatinut miestyOvoimaa, koska ty6 tehtiin puskutraktoreilla.23

Toisen maailmansodan jalkeen uittovaylia oli parannettu: koskista oli poistettu
puskutraktoreilla uitolle haitallisia kivia, rakennettu kiviseinamia seka paikoin
vaylia oli oikaistu, syvennetty ja kavennettu. Taman ansiosta ruuhkat jokiui-
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Betoni korvasi puun
uittopadon rakennusmate-
riaalina. Kuva Ala-
Vaulajoen tammelta 1967.
Valok. Erkki
Lapin metstimuseon
arkisto.

Vonkamies huolellisesti
uittokuntoon laitetulla
Kienajajoella 1957. Valok.
Erkki Reinniili. Lapin
metsiimuseon arkisto.
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toissa olivat aikaisempaa maltillisempia. Uittopatoja ja -kouruja tehtiin edel-
leen, mutta osin betoni oli korvannut vanhat rakennusmateriaalit. Samaten
ohjepuomien kayttO oli yleistynyt myOs latvajoilla. Esimerkiksi Yla-Kemijoel-
la aloitettiin ohjepuomien kayttO suuressa maarin vasta 1950-luvulla. Jokiui-
toissa ei myiiskaan enda turvauduttu perinteisiin karhakoihin ja vitsoihin sito-
misessa; oli siirrytty lopullisesti rautalenkkien ja rautalangan kayttOOn.24

Rauta-aikaan oli siirrytty myiis veneissa. Keskimoottorilla varustetut rautara-
kenteiset veneet, rautarovit, ja peramoottorilla varustetut puuveneet olivat
syrjayttamassa soutamalla liikuteltavat keluveneet ja tyiiveneet. Samalla ve-
neen tyOntekijOiden madrad ja yhden tyOnjohtajan alaisen tyOryhman kokoa
oli pienennetty. Puurakenteisen tyiiveneen malli oli edelleen muuten samanlai-
nen kuin aikaisemmin, mutta veneen pera oli teravan asemesta tasainen pera-
moottorin kiinnitysta varten. Esimerkiksi Yla-Kemijoelle hankittiin ensimmai-
nen peramoottori vuonna 1964, ja seuraavana kesana peramoottorilla varustet-
tuja veneita oli jo useita. 25 Vanhanaikaisia sarvikeluja ei nakynyt enda missaan,
said tehdasvalmisteiset rautakelut ja moottorikelut olivat korvanneet ne koko-
naan 1950-luvulla. 26 Muutokset eivat kuitenkaan olleet yhta dramaattisia kuin
metsatOissa, silly ty6 sailyi 1990-luvulle saakka tyOvoimavaltaisena uittokek-
sin ja kangen sailyessa uittomiehen tarkeimpina tyOkaluina.27

1960-luvun alussa Kemijarven yli uitettavat puumaarat alkoivat jyrkasti kas-
vaa. Se pakotti uudistamaan Kemijarven jarviuiton kokonaan: puutavara hinat-
tiin Kemijarven yli dieselaluksilla noin 700 metric pitkissa ja 80 metric leveis-
sä avolautoissa, tarakoissa. Kemijarven saannOstelyn vuoksi hinausmatka oli
aikaisempaa pidempi.28

Myiis erottelu oli pitkalle koneellistettu. Yhteiserottelussa erottelu ei tapahtu-
nut merkilleen kullekin omistajalle vaan maarderotteluna, jossa uittajat saivat
perille tulleesta puumaarasta uittoon panemansa osuuden. 29 Kuvaavaa on se,
etta vuonna 1955 tarvittiin erotteluaikana paivaa kohti tyOvoimaa noin 53
prosenttia vahemman kuin vuonna 1951, ja siita huolimatta erottelu saatiin
paatOkseen viikkoa lyhyemmassa ajassa.3°

Informaation kulku tyOyhteisOssa oli muuttunut. Tarkeimmista paatOksista oli
suuremmilla joilla tiedotettu jo 1900-luvun alusta lahtien puhelimella, 31 ja
1960-luvulle tultaessa puhelin oli syrjayttanyt rannoilla juoksevat pikkupojat,
polkupyOralahetit ja merkinannot huuto- tai kasimerkein kokonaan. 32 Orvar
LOfgren on kiinnittanyt huomiota radiopuhelimien sosiaaliseen funktioon:
mitaan ei voi tehda salassa, ja radiopuhelimet mandollistavat jutustelun ryh-
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Kehdlauttaa eli tarakkaa hinataan Autioniemestei Kemijiirven Luu-
suaan. TOK.

man jasenten, LOfgrenin esimerkissa kalastajien, valilla. 33 Uittothissa radiopu-
helimet tulivat kayttOOn Kemijarven hinauksessa 1960-luvulla samanaikaisesti
kun Myryaluksilla varppaamisesta siirryttiin dieselaluksilla hinaamiseen.

Dieselhinaajissa oli radiopuhelimet, joilla laivojen kuljettajat kommunikoivat
toimistossa tyOskentelevan tyOnjohtajan kanssa. Rupattelu laivasta toiseen
radiopuhelimen valityksella oli kiellettya, mutta aika ajoin joku uskaltautui
uhmaamaan madrayksia ja kayttamaan radiopuhelinta myOs vapaamuotoisem-
paan jutusteluun. TyOskennellessani koulutyttOnd 1970-luvun lopussa Kemi-
jarven uiton radiopuhelinkeskuksena sain kuulla — etenkin Oiseen aikaan,
jolloin ei ollut pelkoa tyOnjohtajan kuuntelusta — niin korttipelitulokset ja
kalansaalit kuin muutkin arkirutiinia katkaisevat uutiset radiopuhelimesta.
Radiopuhelin koettiin kuitenkin paaasiassa kontrollin valineeksi, joka leimasi
sen sosiaalista funktiota negatiiviseen suuntaan. Kun toin ty6paikalleni mag-
netofonin hauskuuttamaan omaa arkirutiiniani, levisi henkilOkunnan keskuu-
teen varoitus, etta "konttorin tyttii" danittad (metsanhoitajan maarayksesta)
kaikki asiaankuulumattomat puheet. Radiopuhelin koettiin kahleeksi, mild. se
epailematta olikin.

TyOtehtava
	

Kuukausi

hakkuu ja ajo

uitto 

KAAVIO 7: Savotan vuosikalenteri Kemijoen latvoilla 1960-luvulla.
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3. SAVOTAN TILAT

3.1. MetsätyOntekijOidenyhteisasunnot

Vuonna 1921 suurin osa (78 %) Kemijoen alueen metsayOntekijOiden yhteis-
asunnoista oli pienikokoisia, satulakattoisia hirsirakennuksia, joissa oli yksi
asuinhuone. Osittain maan sisaan rakennetussa, metsdsaunaksi nimitetyssa
asumuksessa oli lammOnlahteend nurkassa luonnonkivista muurattu avotakka,
piisi, ja yhteisend vuoteena seinanvieria kiertava makuulava, ritsi eli peska.
Irtohuonekaluja ei ollut. 1 Yhdessa metsasaunassa asui yleensa muutama he-
vosmies hakkureineen. Metsasaunat sijaitsivat ympari hakattavaa leimikkoa
niin, etta miehilla oli mandollisimman lyhyt matka omaan palstaansa. Ne,
jotka eivat asuneet metsasaunoissa, asuivat metsapirteissa tai joskus harvoin
yhtiOn vuokraamissa taloissa ja torpissa. Tarkeimpana erona metsapirtin ja
metsasaunan valilla oli se, etta ensin mainitut olivat kooltaan suurempia —
asukkaita saattoi olla monta kymmenta — ja yleensa ne olivat rakennustaval-
taan huolitellumpia. 2 Sisaankaynti metsasaunaan oli rakennuksen paddyst5.
Rakennuksen yhteydessa oli yleensa talli, tallukka, joka toimi sekasontanave-
tan periaatteella: lantaa ei lampOtaloudellisista syista luotu koko talvena.3

Muistitietoaineistossa metsasaunasta hahmottuu seuraavanlainen kuva:

Talvioloissahan kamppa piti aina teha vesipaikan lahelle. Sitten piti maa olla

sellaista, etta voi kaivaa maan pois siita keskilattian kohalta ja sitten kaksi hirsiker-

taa seinda ja paatya vahan ja sitten vahva harjahirsi. Sitten kirveella halottiin

kattopuut, sitten laitettiin net katoksi ja turvetta paalle. Sitte yield hakoja paalle ja

hevostalli vahan samaan tyyliin. Siihen kampan lattialle halottiin kirveella samoin

ritsipuut. Nyt se keskilattian kohta oli kaivettu, niin net ritsien kohtat oli kaivamatta

niin sen maan paalle laitettiin ne ritsipuut. Ritsin reunalla pystyi istumaan ja

keskilattialla seisomaan. Sitten siind oli jossakin nurkassa piisi ja siind sitten itse

kukin karisti laskia ja lihaa.4

1920-luvun lopussa metsatyOntekijOiden asuntojen rakennuttaminen tuli laki-
saateiseksi, 5 ja asumismukavuus niissa parantui huomattavasti. Samalla alet-
tiin kokeilla ruuanlaitosta vastaavien emantien palkkaamista. 6 Rakennukset
olivat suurempia ja valoisampia, niissa saattoi olla erilliset pOyclat ikkunan
edessa ruokailua varten. Piisi ei valttamatta enda riittanyt lammOnlahteeksi ja
uusissa rakennuksissa sen oli korvannut asuinhuoneen keskelle sijoitettu pelti-
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Peska ja ritokapOytei metsiipirtissaa. Valok. Sakari Peilsi 1923. MV.
Sign. 1936:54.

KeiytOstei pois jiieinyt tukkikiimppei Naruskajoella taustanaan Jaura-
tustunturi. Valok. Heikki Lindroos 1956. Heikki Lindroosin valoku-
vakokoelmat.
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YhtiOiden palkkaamat emiinniit ja ruuanlaittoon piisiei paremmin
soveltuvat pOmpelit ilmestyiveit metseitylimaille yhtei aikaa. TOIL.

kuorinen kamiina,pOmpeli. Valoa saatiin myOs kaasulampuista. Keskusjohtoi-
suuden myOta yhteisasunnon nimitykseksi vakiintui nimitykset kiimppii, ajo-
kiimppei, metseikamppd tai tukkikiimppii. 7 Tallia ei yleensa enda rakennettu
asuinrakennuksen yhteyteen, vaan se sijaitsi erillisend pihapiirissa. Tassa vai-
heessa ei yield rakennettu erillisia kaymalOita; tallin takana oleva tunkio oli
kaymalana niille, jotka viitsivat siirtya kampan ovelta kauemmaksi. Savotan
loppuessa paskapolku ulottui useimmiten tunkiolta kampan ovelle saakka.8
Keskusjohtoiset maaraykset edustivat asumisihannetta, joka ei kuitenkaan la-
heskaan aina toteutunut; metsasaunoiksi maariteltavissa asunnoissa asuttiin
yield 1930-luvulla ja jopa 1950-luvulla aivan yleisesti varsinkin silloin, kun
tyOmaa oli pieni ja asukkaat keskenaan tuttuja.9

Toisen maailmansodan jalkeen metsatyOntekijOiden yhteisasunnot alkoivat
vastata keskusjohtoista ihannetta. Kamppien koko kasvoi ja niihin rakennettiin
- lainsaadannOn ohjaamana erilliset kuivaushuoneet varusteiden kuivattamis-
ta ja saunat peseytymista varten. Asunnoissa saattoi olla keskuslammitys ja
valot. Emannat saivat omat huoneensa, joista he olivat yhteydessa miehiin
eleimanluukun (noin 30 x 60 cm:n aukko seinassa) kautta. 1° Keskusjohtoisilla
maarayksilla pyrittiin myiis takaamaan tietty hygienian taso ja suomaan yksi-
tyisyytta yhteisasunnon asukkaille. Kuvaavaa kuitenkin on se, eta vasta vuo-
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den 1967 laki metsa- ja uittotyOntekijOiden yhteisasunnoista turvasi tyOnteki-
jalle oman vuoteen, patjan, tyynyn ja peitteen yhtiOn puolesta. 11 Aikaisemmin
tyOntekijat saattoivat kantaa mukanaan tyhjaa patjapussia, jonka he tayttivat
kuivilla oljilla. Olkia ei yleensa riittanyt kaikille, joten lampaantaljasta tehdyt
vallyt tai porontalja sai useimmiten riittaa pehmikkeeksi. Osa miehista nukkui
paljaalla puulla "nyrkki tyynyna ja tuppivy6 peitteend".12

MetsatyOmaan yhteisasunnon pihapiiriin kuului asuinrakennuksen ja tallin
lisaksi ainakin kaymala ja usein myOs sauna.° Todellisuus ei kuitenkaan aina
vastannut ihannetta," kuten seuraavasta kankaanpaalaisen miehen kuvaukses-
ta Tulkaselan tyOmaalta Rovaniemen maalaiskunnasta vuonna 1952 ilmenee:

Tuleva leipapuuni ei ensinakemalta kovinkaan "kultakuumettani" nostanut eika

mielialaani kohentanut. Hirsista kyhatty parakki kyyhOtti metsan keskella. Kuun

valaisema pakkasmittari nurkan paassa osoitti 30 astetta pakkasta. Hieman edem-

pana oli toinen rakennus, jonka Topi sanoi olevan teravanpaan. — — Kolmas suu-

rempi rakennus oli talli, jossa parikymmenta vasynytta hevosta naykki apetta.

Metsanreunassa oli savotan puhtauslaitos. Saunan lammOssa jatkat saivat iltaisin

puhdistautua ulkoisesti, myEis sisainen mieli virkistyi makoisissa savusaunan lOy-

lyissa. Mytis hyvin oleellinen tarkea paikka oli metsanreunassa: Se oli vaa-

kasuoraan asetettu riuku ja riun alle oli kaivettu kuoppa, johon jatkat laskivat

loppuun kaytetyt energian tuotteet.'5

Tyiimaa oli avattu vuoden 1950 kevaalla ja yhteisasuntojen kelvollisuudesta
vastuussa ollut tyOnjohtaja muisteli samaisen tyOmaan rakennuksia hieman
toisenlaisesta nakiikulmasta:

Tallainen suuren savotan perustaminen vaatii paljon alkuvalmisteluja. Syksylla

sahattiin ensinna lautoja vanhojen kamppien korjaukseen, jotka olivat kolmekym-

mentaluvulta yield seinat pystyssa, mutta kaikki katot olivat pudonneet alas sisalle

ja muutenki lahonneet lattiat ja ritsit ja tallit samoin. Ison Hirvasjarven rannalta

korjattiin sing syksyna Kiviperan kamppa ja Ison Hirvasselan puolella oleva kamp-

pa, myEis tallit mukaan luettuna. Sitten tyOnjohdon asunnoksi korjattiin Kirkkonie-

men kamppa. Hirvasjokivarressa oleva tammikamppa oli jokseenkin asuttavassa

kunnossa pienia korjauksia lukuun ottamatta, talli sinnekkin tehtiin ja saunaa

korjattiin. Sorkonperdan pystytettiin iso parakki, johon tuli asumaan traktorimiehet

ja mittasakki, joka toimi mytis lanssinhoitoporukkana. Paapirttina toimi Tulkalan

pirtti, josta vedettiin puhelinlinjat Sorkonperdan ja Hirvasjarven Kirkkoniemeen.

Tama oli sisaista puhelinliikennetta varten, ulkomaailmaan oli puhelin Tulkalan

pirtilta. — — Kokkeja oli tyOmaalla parisenkymmenta, silla jokaisella kampalla oli

omat ruokaporukkansa.16
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Toisen maailmansodan jalkeen rakennetut yhteisasunnot tehtiin yleensa malli-
piirrosten perusteella. Esimerkiksi Olavi Maatelan vuonna 1946 laatimassa
yhteisasunnon mallipiirroksessa on yksi varsinainen asuinhuone. Siind on
yhteisvuoteessa tilaa 27 miehelle ja huoneesta on erotettu emannan nurkkaus.
Lisaksi rakennuksessa on kuivaushuone. 17 (PIIRROS 8) Samalta suunnitteli-
jalta on mallipiirros yhteisasunnosta, jossa on kolme huonetta: asuinhuone 26
miehelle, kuivaushuone ja erillinen keittiO. 18 (PIIRROS 9) Saman rakennus-
mestarin toisessa suunnittelmassa on emannalla oma huone. 19 MyOs muiden
suunnittelijoiden piirustukset noudattivat samanlaisia tilaratkaisuja. 2° Tarvitta-
essa rakennuksen kokoa kasvatettiin tuntuvasti. Niin sanotussa kaksoisktim-
piissii oli rakennuksen molemmissa paissa asunto 24:11e tai 25 miehelle seka
rakennuksen keskella kuivaushuoneet, emannan huone ja keittiO. 21 (PIIRROS
10) Rakennukset saattoivat olla myOs tehdasvalmisteisia: levyparakki koottiin
jalaksien varaan irrallisista levyelementeista, ja viipaleparakki muodostettiin
valmiista tilaelementeista. Samanlaisia parakkeja kaytettiin myOs tietiiissa ja
voimalaitostyOmailla. 22 Keskeisend periaatteena tilaratkaisussa oli se, etta la-
pikulku pyrittiin minimoimaan. Tasta syysta rakennuksissa oli useita ulko-
ovia.23

Yhteisasunnoista kaytetty terminologia on monenkirjavaa. Muistitietoaineis-
tossa seka metsahallituksen ja puutavarayhtiOiden asiakirjoissa tyOnjohtajien
yhteisasunto- ja konttorirakennuksesta on yleensa kaytetty ruukinpirtti, puu-
laakin pirtti ja paapirtti -nimityksia. Termit ovat vaikeaselkoisia niiden moni-
mielisyyden vuoksi: ruukinpirtilla, puulaakin pirtilla ja paapirtill5 tarkoitettiin
samanaikaisesti seka tyOnjohdon yhteisasunto- ja konttorirakennusta etta sita
kokonaisuutta, jonka tama rakennus siihen liittyvine huoltorakennuksineen
muodosti. Jussi Lainio kayttaa novellissaan metstikylii nimitysta, joka lienee
myOs ollut kaytOssa.' Seuraavassa kaytetaan paapirtti nimitysta tyOnjohtajien
yhteisasunto- ja konttorirakennuksesta ja ruukinpirtti nimitysta paapirtin ja
siihen liittyvien huoltorakennusten — tallin, kaupan, rehuvarastojen, saunan,
liiterin, kellarin ja kaymalan — muodostamasta kokonaisuudesta.

1880-1930-luvuilla rakennettuissa paapirteissa 25 oli yksinkertaisimmillaan
vain yksi huone, mutta yleensa niissa oli ainakin kolme erillista huonetta:
tyOnjohdon huone, keittiO ja paivapalkkaa saavienpiiiveileiisten pirtti. TyOnjoh-
don ja paivalaisten tilan valissa saattoi olla ovi samoin kuin tyOnjohdon ja
keittiOn valissa. Sen sijaan keittiOn ja paivalaisten pirtin valiin ei koskaan tehty
ovea, vaan ainoa yhteys oli elamanluukun kautta, josta kokki tarjosi ruoka-
annokset miehille. Naiden perustilojen lisalcsi paapirttiin saattoi kuulua varsi-
nainen ruokailutila ja tyOnjohdolla saattoi olla useampi huone. TyOnjohdon
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PIIRROS 12: Olavi Maatelan laatima peitipirtin mallipiirros vuodelta 1946.
OMA. Sign. H VIII a:1 .

puolta rakennuksesta nimitettiin tereiveiksi peiiiksi ja tyOntekijOiden puolta
tylseiksi peitiksi. Paivalaisten pirtin sisustukseen kuuluivat piisin ja lieden lisak-
si yksi- tai kaksikerroksiset makuulaverit, pOydat ja penkit. Kokit ja tyOnjohta-
jat nukkuivat erillisissa laudasta kyhatyissa vuoteissa. KeittiOssa oli lisaksi
ruuanvalmistukseen liittyvia huonekaluja ja tyOnjohdon huoneessa arkut tai
kaapit tilikirjoille ja rahoille. Oven vieressa oli niin sanottu tinkauspenkki,
jolla istuen tyiimies sopi ukkoherran kanssa palkkansa.26
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Keskusjohtoinen lainsdadanniin ohjailema rakentaminen johti mallipiirustus-
ten kayttin yleistymiseen myOs paapirtteja rakennettaessa. Piirustuksia on
sailynyt runsaasti, mutta seuraavassa tyydytaan esittelemaan keskusjohtoiselle
arkkitehtuurille tyypilliset piirteet yhden suunnittelijan laatimien mallipiirros-
ten avulla. Olavi Maatelan vuonna 1946 laatimassa paapirtin mallipiirustuk-
sessa on rakennuksen toisessa paassa kamiinalla ja peskalla varustettu 25
miehen asuinhuone, johon on oma sisaankaynti eteisen kautta ulkoa. Raken-
nuksen toisessa paassa on keittiO ja konttori, joista molemmista on oma ulko-
ovi ulos. Niin keittiOn ja asuinhuoneen kuin keittiOn ja konttorinkin valilla on
elamanluukku. 27 Saman suunnittelijan toisessa paapirtin mallipiirroksessa on
edella mainittujen tilojen lisaksi erillinen paallikOiden asuinhuone, jossa on
kolme erillista vuodetta. 28 (PIIRROS 11)

Toisen maailmansodan jalkeen rakennetuille paapirteille on ominaista suuri
koko ja tilanjaon pitkalle viety eriyttaminen. Kolmannessa Olavi Maatelan
laatimassa paapirtin mallipiirroksessa on rakennuksen toisessa paassa kaksi 13
miehelle tarkoitettua yhteisvuoteella varustettua asuinhuonetta, joilla molem-
milla on oma eteisensa, mutta yhteinen kuivaushuone. Asuinhuoneista on ovi
yhteiseen ruokailuhuoneeseen, mista on elamanluukkuyhteys rakennuksen
keskella sijaitsevaan keittikiOn. KeittiOsta on eteisen kautta yhteys ulos. Raken-
nuksen toisessa paassa on konttori ja paallikOiden asuinhuone. Viimeksi mai-
nitusta on elamanluukkuyhteys keittiOOn. MyOs rakennuksen tassa paassa on
oma ovi ulos. 29 (PIIRROS 12)

Joskus tilojen eriyttaminen meni vielakin pidemmalle, ja huoneita saattoi olla
jopa kandessa kerroksessa. 3° Suoltijoen tyiimaan ruukinpirtilla oli vuonna
1960 kamppatarkastuslomakkeen mukaan kaksi lautarakenteista kaksikerrok-
sista asuinrakennusta, jotka oli rakennettu vuonna 1953. Ruokala- ja hallinto-
rakennuksessa oli ensimmaisessa kerroksessa ruokailuhuone, keittiO ja eman-
nan huone seka toisessa kerroksessa tyOnjohdon ja mittamiesten huoneet,
ruokailuhuone, keittio, emannan huone ja vierashuone. Ruukinpirtilla oli
myOs erillinen metsayOmiesten yhteisasunto, jossa oli ensimmaisessa kerrok-
sessa nelja 25 miehen miehistOhuonetta ja yksi kuuden miehen miehistOhuone
seka yksi kuivaushuone. Toinen kerros oli samanlainen kuin ensimmainen
kenos.'

Kaikille edella mainituille asuinrakennustyypeille on ominaista ulko-ovien
runsaus. Toisenlaista ratkaisua edustaa Kurttasaarijarven paapirtti. Siind tilo-
jen eriyttaminen on toteutettu kaytavamaisten eteisten avulla: rakennuksessa
on vain yksi ulko-ovi, josta paastiin L:n muotoiseen eteiseen, mista puolestaan
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Kerrosvuoteita ja ruokapOytd Suoltijoen savotan miehistOrakennuk-
sessa. Valok. Heikki Lindroos 1956. Heikki Lindroosin valokuvako-
koelmat.

oli kulku erilliseen kuukausimiesten huoneeseen, konttoriin, keittiOOn, ruokai-
luhuoneeseen, kuivaushuoneeseen ja kahteen 25 miehen miesten asuntoon.32

Toisen maailmansodan jalkeen ruukinpirteille rakennettiin mita erilaisimpia
funktiota toteuttavia rakennuksia. (PIIRROS 13) Esimerkiksi edella mainitulla
Suoltijoen tyOmaan ruukinpirtilla oli vuonna 1960 kamppatarkastuslomakkeen
mukaan edella mainittujen asuinrakennusten lisaksi kaksi tallia, sauna, kauppa-
rakennus varastoineen, traktorien kunnostushuoneena toimiva levyparakkira-
kennus, aggregaattikoppi seka kaymalOita, varastoja ja halkokatoksia. Ruukin-
pirtin rakennusten lisaksi Suoltijoen tyiimaalla oli muita majoitusrakennuksia
ja niihin liittyvia rakennuksia. Jalaskylassa oli kolme kandeksan miehen asun-
tovaunua ja nelja tehdasvalmisteista vaunua, jotka toimittivat keittiOvaunun,
saunavaunun, yhden hevosen tallivaunun ja moottorisahojen sailytysvaunun
virkoja. Tuohivaarassa oli tehdasvalmisteinen levyparakki 24 miehen majoitta-
mista varten, hirsirakenteinen sauna ja kaksi yhden hevosen tallivaunua. Tarik-
kajarvella metsatyOmiesten asuntona oli piisilla varustettu hirsirakennus, jossa
oli emannalle erotettu lavitsasta levyseinalla oma makuukoppero. Sen vieressa
oli hirsirakenteinen sisaanlampiava sauna ja hirsirakenteinen kanden hevosen
talli. Maltiossa oli 48 miehen kampparakennus, kanden hevosen talli, moottori-
sahan kunnostuskoppi, varasto, sauna ja kaymalarakennus .33
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PIIRROS 13: Siikajeirven ruukinpirtti (Kemijarvi) vuonna 1960. OMA.
Sign. H VIII a:1.

Suoltijoen savotan ruukinpirtti Sallassa: vasemmalta oikealle ruokala-
ja toimistorakennus, miehistOrakennus ja kauppa. Valok. Heikki Lind-
roos 1956. Heikki Lindroosin valokuvakokoelmat.
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3.2. UittotyOntekijOiden yhteisasunnot

Koska uittoty6 oli liikkuvaa, ei yhden asunnon rakennuttaminen koko tytisken-
telykaudeksi riittanyt kuin poikkeustapauksissa. Vuonna 1921 Kemijoen alu-
een uittotyOntekijOiden tavallisimpia asumuksia olivat hirresta rakennetut uit-

tokodat, joihin mahtui nukkumaan 20-25 miesta. Satulakattoisen rakennuksen
katto ei ollut umpinainen, silla asumuksen lammOnlahteend oli asumuksen
keskelle kandesta paallekkain asetetusta kelohongasta tehty rakotuli. Asumuk-
sessa ei ollut minkaanlaisia vuoteita, joten miehet yOpyivat kuusenhavujen
paalla tyOvaatteissaan jalat kohti rakotulta. 1 Jos kyseessa oli pieni tyOryhma,
riitti asunnoksi viistokattoinen lakka eli laavu ja sen eteen sytytetty rakotuli tai
pelkka rakotuli. 2 UittotyOntekijat saattoivat asua myOs hirsiseindisessapirriko-
dassa, jonka keskella oli savupiiputon avoin tulisija ja ymparilla makuulavat.3
Rakennusmalli on harvinainen ja sen kayttO rajoittui todennakOisesti paaasial-
lisesti Lansi-Lappiin.4

Samantapaiset kota- ja laavurakennukset olivat aikaisemmin olleet kaytOssa
myOs metsatOissa talvella, mutta 1900-luvulle tultaessa niiden kayttO oli va-
hentynyt. Edelleen niita kaytettiin p011isavotassa, jos varsinaisia kamppara-
kennuksia ei ollut kaytettavissa. 5 Talvella kaytettava kaksipuolinen kotaraken-
nus oli rakennettu uittokotaa tiiviimmaksi ja siihen oli tehty asuinhuoneen
reunoille makuulavat. 6 Samanlaisia asumuksia Lapissa syntyneet haastatelta-
vat olivat tottuneet kayttamaan esimerkiksi metson ansapyynnissa liikkues-
saan. 7

Kemijoen alajuoksulla tyOntekijat asuivat mandollisuuksien mukaan talojen
pirteissa, kun taas syrjaisella Kemijoen ylajuoksulla siihen oli mandollisuus
vain harvoin. Muutamissa paikoissa oli kaytOssa telttakankaiset majat. 8 Toisen
maailmansodan jalkeen majoittamiseen alettiin kayttaa armeijan puolijouk-
kueen — 15-20 miehen — telttoja. 9 Kemijarven jarviuitossa asuttiin vuosisadan
vaihteeseen saakka ponttooneille rakennetuissa majoissa, sitten varppausaluk-
sissa ja lopuksi hinaajissa. 1 ° Kemijokisuun erottelu oli vuodesta toiseen samas-
sa paikassa, joten tyOntekijOille rakennettiin pysyvat yhteisasunnot tai he yO-
pyivat proomujen paalle rakennetuissa siirrettavissa asumuksissa, sohoissa.11

Paapirtit ja kampparakennukset saattoivat sijaita uittovaylan varrella, jolloin
niita voitiin kayttad kevaalla ja kesalla uittotyOntekijOiden asuntoina. Paikoin
rakennettiin tahan tarkoitukseen erityisia uittopirtteja. Uittopirtteja rakennet-
tiin lahinna joki- ja jarviuitossa jatkuvaa valvontaa vaativiin paikkoihin. Joki-
uitossa uittopirtteja rakennettiin jokisuulle, vastuulle tai kosken partaalle ja
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Uittokota Norvajoen rannalla vuonna 1923. Valok. Sakari Peilsi.
MV. Sign. 1936:103.

Kylan naiset ovat tulleet tapaamaan uittomiehiei jokivarteen. Puu
huilaa, joten vonkamiehillii on aikaa kortinpeluuseen laavun suo-
jassa. Etualalla miesten tyOkalut, uittokeksi ja kanki. Valok. Hildur
Larsson. TOK.
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jarviuitossa varppauksen kannalta tarkedan paikkaan. Jos tytimaa oli lahella
uittopirttia, yOpyivat miehet siella.5n oli kuitenkin vain harvoin mandolli-
suus, ja silloinkin osa miehista joutui tilanpuutteen vuoksi yOpymaan pihalla.12

Tilaratkaisultaan uittopirtit muistuttavat paapirtteja, mutta ne olivat yleensa
kooltaan pienempia ja niiden arkkitehtuuri oli viimeistellympaa. Milan oli
syyna se, etta uittopirtteja kaytettiin vuodesta toiseen toisin kuin paapirtteja,
jotka olivat kaytOssa vain niin monta vuotta kuin tyOmaata kesti. Uittopirttien
rakentamisen aloittaminen on ajoitettu vuosiin 1900-1904, jolloin Kemijoen
alueen uittovaylien kunnostaminen aloitettiin. 13 Ensimmaisten uittopirttien
asema oli paapirttien kaltainen: ne toimivat samalla huoltokeskuksina ja tyOn-
johdon asumuksina. Uittopirttien yhteyteen rakennettiin huoltorakennuksia ja
nain saatiin uittotukikohtia. 14 (LIITE II)

Vuonna 1905 Kemijoen alueella oli yhdeksan puhelimella varustettua uitto-
pirttia15 ja vuonna 1923 niita oli jo kaksikymmenta 16 . (KARTTA 5) Vuonna
1928 saadetyn kamppalain mytita myiis uittopirttien rakennuttaminen vilkas-
tui ja niita rakennettiin kaikkien Perapohjolan kuntien alueille. 1940-1970-
luvuilla uittopirtteja oli eniten Rovaniemen maalaiskunnassa, Kittilassa, Ke-
mijarvella ja Kemissa. Uittotoiminnan ollessa laajimillaan 1960-luvun alussa
jokivarsilla oli erdan lahteen mukaan 68 uittopirttia Kemijoen Uittoyhdistyk-
sen omistuksessa. Naiden lisaksi puutavarayhtiOilla oli uittopirtteja yhteisuit-
toalueen ulkopuolella.17

1900-1920-luvuilla rakennetut uittopirtit olivat yleensa yksi- tai puolitoista-
kerroksisia satulakattoisia lamasalvosrakennuksia, joissa alunperin oli pare-
katto ja kaytavamainen koko rakennuksen pitkaa sivua noudatteleva pulpetti-
kattoinen avokuisti. 18 Alunperin ainakin osa uittopirteista maalattiin valkoisek-
si, mutta mytthemmin ne punamullattiin, jolloin vain rakennuksen yksityis-
kohtia korostettiin valkoisella varilla. Osa uittopirteista oli lautavuorattuja ja
osa vuoraamattomia. TyOntekijat nukkuivat pirtissa, jossa heilla — kerralla jopa
neljallekymmenenella miehell5 — oli vuoteenaan katonrajassa sijaitseva ma-
kuulava. RuokaNyta penkkeineen oli makuulavan alla. TyOnjohtajat nukkui-
vat kamarissa erillisissa vuoteissaan. Tulisijana oli yleensa tiilista muurattu,
rapattu ja kalkittu avotakka eli piisi, joka pirtissa sijaitsi huoneen sisaseinalla
ja kamarissa huoneen nurkassa. Pirtissa piisin yhteydessa saattoi olla liesi.
Piisi on seka lampOtaloudellisesti etta moan valmistamisen kannalta huono
ratkaisu, joten joskus se korvattiin uunilla varustetulla piisiuunilla" Kamarei-
hin, joissa tulisijalla ei ollut ruuanlaittofunktiota, saatettiin muurata myOs
pystyuunej a."
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PIIRROS 14: 1920-luvulla rakennetut Jaatilan, Riikonkosken ja
Luuksinsalmen uittopirtit. (KU. RakennuskiinteistOkortisto).

Yksinkertaisin uittopirtin pohjakaavatyyppi oli yksihuoneinen: rakennuksessa
oli ainoastaan nelion muotoinen pirtti. 21 (PIIRROS 14) Samassa tilassa valmis-
tettiin ruoka, ruokailtiin, nukuttiin ja vietettiin vapaa-aikaa, jos sellaista sattui
jaamaan. Tallaisia uittopirtteja rakennettiin kivikkoisten koskien rannalle, ja
muihin paikkoihin, missa jatkuva valvonta ja muutaman miehen lasnaolo oli
tarkeda. TOiden niin vaatiessa suurempikin miesryhma tykiskenteli pirtin lahei-
syydessa, mutta yOpyjien madras oli aina pieni.22

99



0	 0 00

Tervola 1:140                                                                                                                                                                                                     

3                                                 
03                                     

00  0                                                                                                                                                        

Taivalkoski	 1:140

PIIRROS 15 : 1900-luvun alussa rakennetut Tervolan ja Taivalkos-
ken uittopirtit. (KU. Rakennuskiinteistijkortisto).

Useimmiten uittopirteissa oli useampia huoneita ja rakennukset olivat kool-
taan, suurempia. Suurin osa ennen vuotta 1933 rakennetuista uittopirteist5
noudatti rivirakennuksen tai eteiskamarillisen tuvan pohjakaavoja. Yksi uitto-
pirteista noudatti parituvan23 pohjakaavan muunnelmaa. Eteiskamarillisessa
tuvassa oli rakennuksen rungon levyisen pirtin lisaksi eteinen (tai keittiO) ja
sen takana kamari.24 Pohjakaavamuodon voi tulkita myOs rivirakennukseksi,
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PIIRROS 16: 1900-luvun alussa rakennettu Runkauksen uittotukikohta.
(KU. Rakennuskiinteistaortisto).

koska pirttiin ja eteiseen ohi erilliset sisaankaynnit kaytavamaiselta kuistilta.25
(PIIRROS 15) Rivirakennuksessa 26 huoneet olivat rivissa: kuhunkin huonee-
seen oli oma sisaankayntinsa kaytavamaisen kuistin kautta, eika huoneiden
vaiissa ollut ovia. Sisatilojen valiovet puuttuivat useimmiten myOs eteiskama-
rillisen tuvan pohjakaavaa noudattavista rakennuksista. (PIIRROS 16)
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PIIRROS 17: Olavi Maatelan laatima uittopirtin mallipiirros vuo-
delta 1945.  OMA. Kemijoen Uittoyhdistyksen arkisto.

Kun ennen vuotta 1933 rakennettujen uittopirttien arkkitehtuurille oli omi-
naista kaytavamainen kuisti, rivirakennuksen pohjakaava ja katonrajassa si-
jaitseva makuulava, puuttui vuosina 1934-1947 rakennetuista uittopirteista
seka kaytavamainen kuisti etta katonrajaan sijoitettu makuulava kokonaan.
Piisi oli usein korvattu kamiinalla tai valurautaliedella, ja keittiOn seindan oil
puhkaistu el4manluukku. Vuoden 1948 jalkeen uittopirtteihin ei enda raken-
nettu makuulavoja ja ne eivat enda noudattaneet rivirakennuksen eivatka yksi-
huoneisen tuvan pohjakaavoja. Muutokset johtuivat lainsdadannOn maarayk-

LainsdadantO vaikutti myOs uittotukikohtien rakennuskantaan vakiin-
nuttamalla jo vallinneen kaytannOn: saunan, kaymalan ja kellarin rakentami-
nen tuli pakolliseksi. Vaikka hirsirakenteisia uittopirtteja rakennettiin yield
1950-luvun lopussa, lauta ja lautaelementit syrjayttivat hirren uittopirttien
rakennusmateriaalina heti toisen maailmansodan jalkeen, ja uittopirttiarkki-
tehtuuri muuttui samalla pelkistetyksi.28

Ensimmainen sailynyt Kemijoen Uittoyhdistyksen uittopirtteja koskeva malli-
piirros on vuodelta 1928 eli samalta vuodelta kuin ensimmainen laki29 metsa-
ja uittotyiintekijOiden asumuksista. Kolmenkymmenen hengen majoittami-
seen tarkoitetusta "uittotuvasta" on sailynyt ainoastaan julkisivu- ja leikkaus-
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piirrokset. Pirtissa on uuni ja kaksi ponttilaudasta tehtya makuulavaa paallek-
kain. 3° Mallipiirrosten kayttO yleistyi vasta toisen maailmansodan jalkeen,
jolloin jalleenrakennustoiminnan ja uusitun kamppalain vaatimusten vuoksi
rakentamisen tarve oli suuri. Jalleenrakennusaikana paria poikkeusta lukuun
ottamatta kaikki uittopirtit rakennettiin Olavi Maatelan vuosina 1945 ja 1947
laatimien mallipiirrosten perusteella. Molempien mallipiirrosten pohjakaava
noudattaa eteiskamarillisen tuvan pohjakaavaa: vuonna 1945 laaditussa suun-
nitelmassa on kuistista oma sisaankaynti seka eteiseen tai keittiOOn etta pirt-
tiin. Lisaksi rakennuksessa on kamari. 31 (PIIRROS 17) Vuonna 1947 laadittu
mallipiirros noudattaa eteiskamarillisen tuvan perustyyppia, jossa kuistista on
sisaankaynti eteiseen. Eteisesta paastaan seka pirttiin etta eteisen takana ole-
vaan kamariin.32

Myiis Kemijokisuun erottelua varten tehtiin mallipiirustuksia. Vuodelta 1948
on sailynyt metsanhoitaja Seppo Nikinmaan laatimat mallipiirustukset 24
miehen asuntoproomua varten. Satulakattoinen ja lautarakenteinen asunto on
proomun paalla ja siten helposti liikuteltavissa. Mallipiirroksessa on mykis
kalusteet, jotka noudattelevat uittopirteissakin yleista sisustusjarjestysta: pir-
tissa on kerrosvuoteet 24 miehelle, pOytia penkkeineen ja pesupaikka. Ela-
manluukun valityksella huone on yhteydessa keittioon, jossa on tarvittavat
ruuanvalmistukseen liittyvat kalusteet. KeittiOn vieressa on kokin asuinhuone,
tyOnj ohtaj an asuinhuone ja kuivaushuone.33

Vaikka tyOntekijOiden majoittaminen oli uittopirttien rakennuttamisen ilmei-
sin funktio, tarkein syy Kemijoen ensimmaisten uittopirttien rakennuttamiseen
ei ollut niinkaan asuinolojen parantamisessa. Eivathan laheskaan kaikki tyOn-
tekijat mahtuneet uittopirtteihin nukkumaan, ja uittopirtteja oli vain uiton
toiminnan kannalta tarkeissa paikoissa. Voi kysyd, etta miksi uittopirtteja
nimitettiin rakennuttajan suunnitelmissa tydvdenasunnoiksi, vaikka kyseessa
oli pikemminkin hallinnollinen konttorirakennus, jonka tarkein esine oli puhe-
lin.

Nimityksen taustalla 91i 1800-luvulla kansainvalisestikin herannyt huoli
vaen huonoista sosiaalisista oloista, niin sanotusta tyOvaenasuntokysymykses-
ta. 34 Puhuttiinpa jopa erityisesta metsatyOntekijaasuntokysymyksesta. 35 Nor-
jassa julkaistiin vuonna 1895 ensimmainen tutkimus metsa- ja uittotyOnteki-
jOiden	 asunto- ja palkkaolosuhteista. 36 Tutkimuksessa ilmenneiden epa-
kohtien seurauksena metsdalan tyOnantajille lahetettiin kiertokirje, jossa ke-
hoitettiin rakennuttamaan kunnollisia asuntoja tyomaille. 37 Ruotsissa ensim-
maisen kerran metsayOntekijOiden asunto-oloihin kiinnitettiin julkisesti huo-
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Kuvan maisemaa hallitseva
uittopirtti lienee palanut sota-
aikana tai purettu voimalaitok-
sen rakentamisen vuoksi. KU .A.

miota vuonna 1907, jolloin Sundsvallin ladicarikokouksessa kritisoitiin voi-
makkaasti metsayOntekijOiden asunto-olosuhteita. 38 Niin Norjassa kuin Ruot-
sissakin julkaistiin jo varhain myOs mallipiirustuksia.39

Pohjois-Suomen lehdissa kirjoiteltiin vuosisadan vaihteessa innokkaasti saho-
jen ja metsatyOmaiden asuntotilanteesta ja sen vaikutuksista tytintekijOiden
viihtyvyyteen. Samanaikaisesti KemiyhtiOn vuosikertomuksissa valitetaan
Lapin metsa- ja uitttytimaiden epavakaista tilannetta.4° Koska wrightilaisen
tyOvaenliikkeen ajatusten mukaisesti uskottiin, etta tydvaestOn asuntojen pa-
rantaminen edistaa tyOrauhaa enemman kuin korkeat palkat, oli luonnollista
nimittaa jokivarteen rakennettuja tukikohtia tykivaenasunnoiksi. 41 Talla sym-
bolisella eleella haluttiin todennakOisesti rauhoittaa lakkoiluun taipuvaisia
tyOntekijOita.

Samasta syysta Kemijoen alueen ensimmaisten uittopirttien arkkitehtuurin
esikuvat lOytyvat teollisuusarkkitehtuurista. Uittopirteissa yleisen kaytava-
maisen kuistin ja rivirakennuksen pohjakaavan mallina lienee ollut tyOvaen-
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asuntokasarmina yleinen luhti- eli sivukaytavakasarmi. Sivukaytavakasarmil-
le on ominaista rakennuksen pitkalla sivulla kulkeva luhtikaytava, josta on
kaynti jokaiseen huoneeseen. Rakennukset noudattavat yleensa rivirakennuk-
sen pohjakaavoja. Tassa lienee syyta muistaa se, etta kansanomaiset luhti- ja
aittarakennukset ovat olleet kasarmirakennusten esikuvina.42

MyOs uittopirttien valkoinen van korosti niiden erityista luonnetta. Kemijoen
alueen maaseudun asuinrakennukset joko jatettiin kasittelematta tai ne puna-
mullattiin, ja ainoastaan kirkonkylien julkiset rakennukset olivat muun varisia.
MyEthemmin, kun uittopirttien teollisuusrakennuksen luonteen korostaminen
ei enaa ollut thin tarkeda, vanhatkin uittopirtit punamullattiin.

Syy uittopirttien teollisuusrakennuksen luonteen korostamiseen lOytyy Kemi-
joen alueen sosiaalisista ja taloudellisista oloista ensimmthsten uittopirttien
rakennusaikana. Kemijoen tOrmalle maisemaa hallitsemaan rakennetut paikal-
lisesta rakentamistavasta poikkeavat uittopirtit herattivat tahallisesti huomiota:
ne olivat industrialistisen ajan symboleja lahes luontaistaloudessa
Kemijoen alueen asukkaille aikana, jolloin puutavarayhtiOt taistelivat oikeu-
desta uittaa puutavaraa Kemijoessa. Kalastus oli Kemijoen alueella 1800-
luvulla padelinkeino karjanhoidon rinnalla. Lohenkalastus perustui vuotuiseen
aikatauluun, joka oli yhteydessa lohen kayttaytymiseen ja erilaisiin pyyntime-
netelmiin. Sama aikataulu ja pyyntitavat toistuivat vuodesta toiseen hairiyty-
matta 1870-luvulle saakka, jolloin kasvava metsateollisuus ja puutavaran uitto
alkoivat haitata kalastusta. 1800-luvun viime vuosikymmenet olivat yhta riitaa
ja karajOintia Ala-Kemijoen lohitalonpoikien ja puutavarayhtiOiden valilla.
Vuoden 1900 lauttaussaannOssa uittajien oikeuden kasvoivat huomattavasti,
mutta vasta vuonna 1933 kiista ohi lopullisesti paattynyt.43

Kemijoen ensimmaisten uittopirttien nayttOfunktio korostuu, kun verrataan
niita saman yhtiOn rakennuttamiin ruukinpirttien paapirtteihin. Paapirtit olivat
monessa suhteessa uittopirttien esikuvia. Suurin ero ohi kuitenkin siina, etta
paapirteissa arkkitehtuurin nayttavyyteen ei kiinnitetty samanlaista huomiota
kuin jokivarren uittopirteissa. Kiista metsateollisuuden asemasta kulminoitui
nimenomaan puutavaran uittoon.
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4. SAVOTAN VAKI

4.1. Tehdas eramaassa

Pohjois-Kemijarven hoitoalueen aluemetsanhoitaja totesi vuonna 1911, etta
"lahempia tietoja tyOrniesten ja vetojuhtien luvusta ei lOydy, kuitenkin niita on
ollut tarpeeksi jollei liikaakin". 1 Kaikki eivat ole olleet aivan yhta ylimalkaisia
tyOntekijOiden lukumaaria ilmoittaessaan, mutta tyOmaiden tarkkaa kokoa on
yleensa mandoton selvittaa. Varmuudella voi kuitenkin sanoa, etta tukkisavo-
tat ja uittotyOmaat olivat Lapin oloissa suuria ty6paikkoja, tehtaita eramaassa.2

TyOmaiden koosta antaa osviittaa KemiyhtiOn metsanhoitajan kirjeenvaihto
vuodelta 1915 seka hanen samanaikainen muistikirjansa, jossa on laskelmia
metsa- ja uittotOiden kustannuksista Sodankylassa. Vuojarven tyOmaalla oli
tammikuussa ajossa 50 hevosta ja maaliskuussa ajossa 80 hevosta, mista voi
paatella, etta myOs hevosmiehia oli sama madra ja hakkureita noin kaksinker-
tainen madra. TyOntekijOita olisi ollut tarjolla enemmankin niin tammi- kuin
maaliskuussakin, mutta asuntojen puutteen vuoksi heita ei voitu enempaa
palkata. Muuta vakea tyOmaalla oli "tyOnjohtaja, kirjanpitaja, kolme
kOd, vesihevosen ajaja ja kaksitoista paivalaista". Viimeksimainitut tyOskente-
livat tammikuussa tallien rakennustOissa seka varsiteiden kunnostuksessa ja
maaliskuussa rantajusteerauksessa.3

Naapurissa, Paksuselan tyOmaalla, varsiteiden yhteispituus oli 34 kilometric,
josta vesitettavaa tieta oli 22 kilometric. Vesityksesta vastasi 12 miesta kuudel-
la hevosella seka kunnossapidosta 17 tieinsin5Oriii. Muita paivalaisia oli savo-
tassa yhteensa 36. Hevosmiehia oli 80 ja hakkureita lienee ollut jalleen kaksin-
kertainen madra. Lahella sijaitsevilla tyOmailla oli Moskuvaarassa 60, Petku-
lassa 46 ja Sattasessa 110 hevosta seka hakkureita taas noin kaksinkertainen
madra. 4 Edella oleva esimerkki osoittaa, etta vuonna 1915 pelkastaan yhdella
puutavarayhti011a oli pienella alueella tukkisavotoissa yli tuhat tyOntekijaa.

Uittothissa tarvittiin miehia vielakin enemman. Metsanhoitajan muistikirja
kertoo, etta yhtio vei Sattasjoelle kaksi keluventta, seitseman tyOvenetta, yh-
den tavaraveneen ja 250 uittokeksin tekotarpeet, Paksuselkaan kuusi keluve-
netta, kolme tyiivenetta, yhden tavaraveneen ja 300 uittokeksia, Kalkkikallion
vastuulle yhden keluveneen ja kaksi tyOvenetta, Vuojarvelle nelja keluvenetta,
kandeksan tyOvenetta, yhden tavaraveneen ja 300 uittokeksia, Akkunusjoelle
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nelja tyiivenetta, yhden keluveneen, 80 uittokeksia ja 60 kirvesta seka Vuot-
soon yhden keluveneen, yhden tyOveneen, 60 uittokeksia ja 15 tyOkirvesta.5
Jos lasketaan, etta veneessa oli yhdesta kuuteen miesta ja kullakin keksilla ja
kirveella oli kayttajansa, saadaan alueen uittotyOntekijOiden ma5raksi reip-
paasti yli tuhat miesta.

MyOskaan tyOvoiman kokonaismadrad ei ole pystytty selvittamaan lahteiden
puutteen vuoksi. Toistuvasti tutkimuksissa kerrotaan, eta vuosisadan vaih-
teessa yli 10 000 miesta kulki joka vuosi Rovaniemen kautta ylamaihin savo-
toille ja takaisin. Tieto perustuu vuodelta 1921 olevaan sanomalehtiartikkeliin,
joten sita ei voi pitaa luotettavana.6

Sita, kuinka paljon Kemijoen alueen uitto- ja metsatyOmailla oli omaa ja
kuinka paljon muualta tullutta \faked, on myOs mandoton sanoa. 1880-luvulla
poistetut muuttorajoitukset olivat luoneet vapaan tyOvoiman, joka liikkui tyOn
perassa.' Esimerkiksi eradn vuonna 1912 syntyneen tervolalaisen metsa- ja
uittotOita elamantyiindan tehneen haastateltavan isa oli tullut Pohjois-Karja-
lasta Tervolaan 1800-luvun lopussa veljensa kanssa metsa- ja uittotOihin.
Lahtiessaan pohjoiseen he olivat jo tottuneita ammattimiehia. Kun metsateolli-
suuden raaka-aineen hankinta siirtyi pohjoisemmaksi, lahtivat miehet talveksi
tukkisavottaan Kemijarvelle tai Sallaan ja palasivat joka kesa uitettavan puuta-
varan kanssa Kemiin. Koti miehilla oli Tervolassa.8

Yksinomaan KemiyhtiO ty011isti erdan arvion mukaan vuonna 1910-1911
Kemijoen ja Torniojoen alueilla Mies 11 000 miesta. 9 Kulkumiesten osuutta
heista on vaikea arvioida, koska Kemijoen alueella toimi muitakin puutavara-
yhtibita, ja vuonna 1910 mytis paikallinen vaestO oli tottunut liittamaan metsa-
ja uittotyOt vuosikalenteriinsa. Erdan arvion mukaan kaksi kolmasosaa Lapin
savotoiden tyOntekijOista hakkuukaudella 1910-1911 oli tullut Kemijoen alu-
een ulkopuolelta. 1° GOran Rosanderkin ajoittaa trOvaellusten huippuvuodet
aikaan, jolloin metsateollisuuden raaka-aineenhankinta laajeni voimakkaasti
nun alueellisesti kuin maarallisestikin.11

Puutavararayhtibilla ei tiettavasti ole toista maailmansotaa edeltavalta ajalta
sailynyt henkilOkortistoa tai muuta vastaavaa landetta, josta tyOntekijOiden
rekrytointialueen voisi selvittaa. Aikalaiskuvauksista voi kuitenkin selvittaa
yleisia suuntaviivoja. YrjO Linkola kuvailee tytivoiman rekrytointia 1880-
luvulla seuraavasti: "Monet Pohjois-Pohjanmaan miehet lativat syystalvella
hevosineen ylimaiden metsatykimaille, ajoivat aikansa ja palasivat takaisin
kotiseudulleen peltotOiden heita kiirehtiessa. Jalkamiehet sitavastoin jaivat
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uittotOihin ja kotiutuivat vasta myohemmin lopputilin saatuaan tai puiden
pysahtyessa vastuille syyslaskua odottamaan. Moninverroin suurempi oli nii-
den etelanmiesten luku, jotka osallistuivat pelkastaan uittoon."12

Arkistolahteet tukevat muistitietoaineistoon perustuvia kuvauksia. Esimerkik-
si Rovaniemella oli Autissa vuonna 1888 yhden tyOnjohtajan alaisuudessa
uittothissa 66 tyOntekijaa (7.5.-14.8.), joista vain viisi oli henkikirjoitettuna
Rovaniemella. Voi olla, etta heista osa oli henkikirjoitettuna lahikunnissa,
mutta sukunimien perusteella voi olettaa, etta suurin osa heista oil muualta
kuin Rovaniemen ymparistOsta. 13 Kun Savukoskelle suunniteltiin hakkuita
vuonna 1891, otettiin jo tytin suunnittelussa lahtOkohdaksi se, etta tyOvaki
tulee muualta. "Kansa on silla suunnalla vetoon harjaantumaton", toteaa tykin-
johtaja raportissaan.14

Puutavarayhtibiden arkistoissa on sailynyt runsaasti tybpaikan tiedusteluun tai
varmistamiseen liittyvia kirjeita eri puolilta Suomea. 15 Kuvauksia on myOs
yksityisessa kirjeenvaihdossa: "Paivisin on taalla [Rovaniemella marraskuussa
1922] kuin markkinoilla, silla kansainvaellus Pohjolaan on alkanut ja ihmisia
juoksee konttorissa alituiseen. Kylla nakyy tyOldiset ainakin joka kolkalla
Suomea tietavan, etta taalla on suuret tukkityOt kaynnissa, silla miehia tulee
Viipurin seudulta saakka. Ikava vain, etta taaskin on ruvennut liildcumaan
laumoittain puolialastomia kaupunkilaishamppareita, joista ei ole kuin vastus-
ta ja harmia metsatOissa."16

Hyvind aikoina etelasta tulleet saivat toita, ja heita jopa houkuteltiin Lapin
savotoille. Vuonna 1892 tyOvoimaa yritettiin saada Rovaniemen ja Sodankylan
seudun uittoihin ainakin Iisalmesta, Nurmeksesta, Kuhmoniemelta, Sotka-
mosta, Ristijarvelta, Hyrynsalmelta, Suomussalmelta, Puolangalta ja Pudas-
jarvelta. 17 Mikkelin Sanomien, Uuden Savon, Kainuun Lehden, Kaiun ja Lou-
hen valityksella etsittiin vuonna 1899 "taitavia, uutteroita tykimiehia" nun
kaato- kuin ajotOihinkin. Juomarien ja muuten pahantapaisten neuvottiin py-
syttelernaan kotiseudullaan." Kun tervanpoltto loppui Kainuussa, etenkin
Puolangalta, Sardisniemesta, Paltamosta ja Sotkamosta landettiin joukolla
metsa- ja uittotOihin Kemijoelle.19

Vuonna 1922 20 kiinnitettiin huomiota siihen, etta tukkisavotoille oli houkuteltu
tyiivoimaa sanomalehtien valityksella Etela-Suomen kaupungeista asti. Aika-
laiskuvauksen mukaan "suurin osa palasi tyOkauden paatyttya takaisin koti-
seudullensa kertoen siella erinomaisista ansioista Pohjolassa, toisen osan jaa-
dessa tanne satunnaistOiden kuten myOhastyneiden uittojen (Paatsjoen uitto),
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Eteld-Pohjanmaalta viirvdttyjii uittotyOntekijOitii Portin uittotuki-
kohdan pihalla Sodankyliissil kestillii 1952. Valok. Erkki Snellman.
TOK.

maantietifiden yms, varaan". 21 1950-luvun alussa karsittiin jalleen tyOvoima-
pulasta ja rekrytoinnissa kilpailtiin niin etelasuomalaisten kuin ruotsalaisten
puutavarayhtibiden kanssa. YhtiOt jopa lahettivat asiamiehensa varvaamaan
tyi5voimaa Eteld-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kunnista, Oulaisista, Kan-
nuksesta, Kalajoelta, Ylivieskasta, Nivalasta, Pulkkilasta, Piippolasta, Karsa-
maelta, Haapajarvelta, Kivijarvelta, Reisjarvelta, Seinajoelta ja VahastakyrOs-
ta.22

Moni Kemijoen alueelle ty6hOn hakeutunut mies jai alueelle pysyvasti. Niinpa
metsatalouden tarjoamat tykipaikat heijastuvat myOs Kemijoen alueen kuntien
avioliittokentassa. 23 \field vuosina 1891-1892 Sodankylassa24 solmituista
38:sta avioliitosta kahta lukuunottamatta kaikissa seka mies etta nainen olivat
kirjoilla Sodankylassa. Poikkeuksissakin mies oli lahikunnasta, toinen oli
uudistalonpoika Kittilasta ja toinen talonpoika Kolarista. Vuonna 1893 am-
mattirakenne oli laajentunut, itsellisten, talonpoikien, talokkaiden ja talollisten
joukkoon ohi ilmaantunut metsalconduktOOri, metsanpaallysmies ja tyOmies.
Solmituista 24 avioliitosta yksi oli solmittu haukiputaalaisen tyomiehen ja
kirkonkylalla asuvan itsellisnaisen kesken.
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Seuraavinakin vuosina sulhanen joukossa oli muualta tullutta vakea. Vuosina
1894-1896 Sodankylassa solmitusta 81 avioliitosta kuudella morsiamella oli
Pohjois-Pohjanmaalla tai Kainuussa kirjoilla oleva sulhanen. Kyseisista sulha-
sista kaksi oli lista, yksi Pudasjarvelta, kaksi Sotkamosta ja yksi Kiimingista.
Kirkonkylassa asuvan itsellisen kanssa avioituvan kiiminkilaisen ammatiksi
oli merkitty tyiimies muiden ollessa itsellisia. Iilaisten morsiamista toinen oli
piika ja toinen itsellinen kirkonkylalta. Pudasjarvelainen avioitui sompiolaisen
talontyttaren kanssa ja sotkamolaisista toisen morsian oli itsellinen kirkonky-
lasta ja toisen talontytar Vaiskojarven kylasta. Sulhasia oli myOs yha enenevis-
sä maarin (yhteensa kymmenen) naapurikunnista Kittilasta, Rovaniemelta ja
Kemijarvelta. Ainakin kittilalaisen tyOmiehen ja itsellisen solmimat avioliitot
olivat todennakOisesti kytkOksissa metsa- tai

Seuraavan neljan vuoden aikana (1897-1900) Sodankylan avioliittokentta laa-
jeni maantieteellisesti entisestaan. Enemman kuin joka kymmenes sulhanen
(solmittuja avioliittoja yhteensa 152) ei ollut kirjoilla Sodankylassa. Lahikun-
nissa (Kemijarvella, Rovaniemella ja Kittilassa) ja hieman kauempana (Kola-
rissa) kirjoilla olevien miesten ammateista ei voi varmuudella sanoa, olivatko
he metsatyontekijoita vai ei, silly heidan ammatikseen on yleensa merkitty
talonpoika. Pohjois-Karjalasta (Nurmes, Polvijarvi, Juuka), Pohjois-Savosta
(Kuopio, Iisalmi, Pielavesi) ja Pohjois-Pohjanmaalta (Nivala, Oulu) tulleet
miehet puolestaan olivat mita ilmeisimmin metsatyontekijoita; ammatiltaan he
olivat itsellisia tai tyiimiehia ja yksi oli renki.25

MetsatyOmailla tykiskenteli eri puolilta Suomea kotoisin olevia miehia siihen
saakka, kunnes metsurin ty6 ammatillistui, ja kausityOssa kaynti loppui. Kun
esimerkiksi Vaiskonselan tyOmaalla Sodankylassa syttyi metsatyOntekijOiden
yhteisasunto palamaan joulunaluspaivina vuonna 1960, mainitaan palon syista
tehdyssa poliisitutkintapOytakirjassa, etta asunnon kuudestatoista "tyOmiehes-
tä osa oli kulkumiehia ja osa sodankylalaisia". Kuulusteltavista henkilOista
ainoastaan "kampan isanta" — eli han, joka oli valittu asuinkunnan erdanlaisek-
si luottamusmieheksi tiettyine velvollisuuksineen — oli syntyperainen sodan-
kylalainen. Muut kuulusteltavat olivat syntyneet Ranualla, Vieremalla, Rova-
niemella ja Teuvalla ollen nailla paikkakunnilla edelleen henkikirjoitettuina.26

Uittothissa tilanne oli sotien jalkeisena aikana muuttunut niin, etta etelampaa
Suomesta , kausityOssa kayvat miehet tyOskentelivat paaasiassa vain puroui-
toissa. Jokiuitoissa, esimerkiksi Kitisenjoella, heita oli vain hannanajon aikana
rantojen puhdistuksessa. 27 Traktorikuljetusten mytita purouitot loppuivat, joten
myiis kausitytivoiman tarve vaheni. Niinpa 1980-luvulla kaikki uittotyOnteki-
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jat olivat pohjoissuomalaisia; koneellistumisen seurauksena tyOntekijOiden
madra oli vahentynyt huomattavasti, ja tykittOmyyden koettelemalla seudulla
tyOta ei olisi riittanyt ulkopuolisille. Esimerkiksi Savukoskella kesakuussa
1986 tyOskennelleesta 37 uittotyOntekijasta28 suurin osa oli myOs syntynyt
Savukoskella tai lahikunnissa Sallassa, Pelkosenniemella tai Kemijarvella.
Yksittaisina syntymakuntina mainittiin Posio, Alatornio, Kokkola ja Pietarsaa-
ri. Suurin osa mytis asui Savukoskella vain muutaman asuessa Kemijarvella,
Sodankylassa tai Sallassa.29

4.2. TyOryhmat

Tukkisavotassa

Tukkisavotassa tykimaan hierarkian ylapaassa oli ukkoherraksi nimitetty tykin-
johtaja. TyOnjohtaja saattoi valvoa useampaa tyOmaata yhta aikaa, joten han ei
aina ollut tyiimaalla paikalla. Seuraavalla tasolla hierarkiassa olivat kirjaripi-
dosta vastaava kassanhoitaja eli kasoori seka kuukausipalkalla olevat kuukau-
simiehet. He valvoivat muonitusta, kaato- ja ajotOita seka puutavaran mittausta
ja kuormien purkamista lanssissa. Kuukausimiehista kaytettiin mystis muita
nimityksia — esimerkiksi metsanhiihtaja, saksimies, ylOsottaja, lukumies,
lanssiherra ja hartsuherra — silloin, kun haluttiin tarkentaa heidan tehtava-
kenttaansa. 1 Joskus heita nimitettiin apulaistyiinjohtajiksi tai paallikOiksi
osoittamaan heidan esimiesasemaansa. Savotan tyOntekijaporrasta puolestaan
olivat paivapalkkaiset paivalaiset seka urakkapalkkaa saavat ajo- ja kaatomie-
het. Paivalaisten toita olivat muun muassa rakennustytit, lanssien raivaus,
varsiteiden kunnossapito, merkkien lyOminen lanssissa seka talonmiehen ja
kokinapulaisen tehtavat. Yhtioilla oli mytis omia hevosia, joita kaytettiin hen-
kilkikuljetuksiin seka postin ja polttopuiden kuljettamiseen. Hevosen hoito ja
ajo oli tehtavaan valitun paivalaisen vastuulla. TyOmaan harvat naispuoliset
tyOntekijat, tykintekijOiden palkkaamat kokit ja tyOnantajan palkkaamat
neit, vastasivat ruuanvalmistuksesta, siivouksesta ja joskus mykis pyykinpesus-
ta. Toiseen maailmansotaan saakka kokki saattoi kuitenkin olla aivan yhta
hyvin mies kuin nainenkin. Uitossa mieskokki oli jopa yleisempi. 2 Suurimman
ryhman tyOmaalla muodosti kymmeniin, jopa satoihin, kohoava ajomiesten eli
hevosmiesten ja kaatomiesten eli hakkureiden joukko.3

Orvar LOfgren on vaitoskirjassaan tarkastellut sita, miten kalastustekniikan
muuttuessa myOs tyOryhmien sosiaalinen organisaatio muuttui. Kun ajoverk-
kokalastuksesta siirryttiin merikalastukseen, lisaantyivat kalastajien investoin-



nit ja taman seurauksena myOs sukulaisuuteen perustuvat tyOryhmat (ruots.
familjebaserade lagtyp) ystavyyteen ja/tai naapuruuteen perustuvien tyOryh-
mien kustannuksella. Lisaksi LOfgren kiinnittaa huomiota tyOryhmien agnaat-
tisuuteen eli siihen, miten tyOryhman jasenet olivat yleensa miehenpuoleisia
sukulaisia; vavy ei tyOskennellyt appensa kanssa samassa veneessa. Sukulai-
suuden merkityksen kasvamisen tyOryhmia muodostettaessa Lofgren selittaa
adaptiiviseksi prosessiksi, joka mandollisti sopeutumisen muuttuvissa talou-
dellisissa ja ekologisissa oloissa. Isan ja poikien muodostamalla tyOryhmalla
oli useita etuja, joista kulttuurisesti tarkein oli perimisen turvaaminen niin
aineellisella kuin henkisellakin tasolla. Pojat sosiaalistuivat ammattiinsa ty6s-
kentelemalla isansa johdolla ja taman kuollessa he perivat ammatin harjoitta-
misen edellytyksend olevat tyOvalineet isaltaan. Tarkeda oli myiis tulojen
pysyminen samassa perheessa; perhe oli samalla seka tuotanto- etta kulutusyk-

Oma merkityksensa oli sillakin, etta vaikeissa tyijolosuhteissa, ahtaissa
ja eristyneissa oloissa, konfliktit veneessa vahenivat, kun yhteistyOn takuuna
olivat verisiteet ja tottumus tykiskennella samalla tavalla.4

Kemijoen alueen savotoilla ja lounaisruotsalaisilla kalastaja-aluksilla on aina-
kin kolme yhteista nimittajaa: molemmissa tyOntekijat olivat miehia, he tyiis-
kentelivat rajatun, usein pitkan, ajan yhdessa ja tyOskentely tapahtui eristyk-
sissa perhe-elaman mandollistavasta yhteiskista.

TyOryhmien muodostumisen kannalta kaato- ja ajotOiden tekoon liittyvat ty6-
ryhmat ovat kansatieteellisesti mielenkiintoisimpia. Kuten edella osoitettiin,
1890-luvulle saakka tukkisavotat olivat lOyhasti organisoituneita; niinpa kaa-
to- ja ajotOitakaan ei tehty kiinteissa tyOryhmissa. Puiden kuljetuksesta vastan-
nut hevosmies pestasi kaatotyOn kirveella tekevat hakkurit ja maksoi heille
kerran viikossa palkan, jonka han peri yhtiOlta sen jalkeen, kun koko palsta oli
ajettu. Sopimukseen kuului myOs se, etta hevosmies hankki ja maksoi tyOryh-
man ruuan. 5 Palkanmaksun tiheys viittaa siihen, etta hakkurit vaihtuivat usein.
Vasta justeerien yleistyminen 1890-luvulla edellytti kiinteiden tyOryhmien
muodostamista. Edelleen hevosmies maksoi palkan hakkureille, mutta nyt
sahan molempiin paihin tarvittiin mies. Hevosmies oli ikaan kuin yksityisyrit-
taja, jonka asema perustui patriarkaaliseen paamiehen asemaan.6

Hevosmies ei voinut maarata maksamaansa palkkaa taysin mielivaltaisesti,
vaan palkanmaksu tapahtui yleensa tyOnjohtajan kanssa sovittujen periaattei-
den mukaisesti. Yleensa palkka sovittiin siten, etta "pohja pantiin puoliksi" eli
hevosmies sai puolet palkasta ja hakkurit toisen puolen. 7 Palkkaustavasta
riippumatta hevosmiehen auktoriteettiasema tyOryhmassa oli kiistaton. 8 Eras
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haastateltava kuvasi tyOryhman valtasuhteita seuraavalla tavalla: "Yleensd se
oli aina, etta hevosmies oli parempi aina. Se oli kait ihan ilman muuta omak-
suttu, end hevosmies se on se heian pad ja en muista, etta siita ois koskaan ollu
mitdan	 tietenkinhdn sita joskus jonkinmoista sanaharkkaa semmoisesta
tulee, mutta ei isompaa. — — Ei siella ollu sen kummempia oli se sitten mista
tahansa, kun se oli kerran hakkuri ja hevosmies. Niihin suhtautui kaikki sitten
samalla lailla."9

Toisen tiedonantajan mukaan "jatkien keskuudessa arvostettiin hevosmies
hakkuumiesta arvokkaammaksi" ja kuului asiaan, etta kun hevosmies istui
valmiin tukkikuorman paalla, oli hakkurin annettava talle hevosen suitset ja
vieldpd niistettava kintaaseensa hevosmiehen nend. 1 ° Hevosmiesta saatettiin
nimittad myOs vadpeliksi, koska hanella ulkotOissa oli selvd kaskysuhde hak-
kureihinsa. 11 Hevosmiehen asemasta on osoituksena myOs se vakiintunut tapa,
jonka mukaan justeerin hankkiminen tyOryhmalle oli aina hevosmiehen tehtd-

vaikka hdn ei puiden kaatamiseen osallistunutkaan.' Vasta koneellistumi-
sen mykita henkiliikohtaisten tyOvalineiden hankkiminen tuli hakkurien tehtd-
vaksi."

TyOryhma oli mandollisesta sukulaisuudesta riippumatta sekd tuotanto- etta
kulutusyksikkO. Riippumatta siita, maksoiko hevosmies ruokatarvikkeet vai
maksettiinko ne yhdessa, oli yhteisasunnossa 1950-luvulle saakka vakiintunut
tyOnjako, jonka mukaan hevosmies hankki ruokatarvikkeet ja hakkuri valmisti
ruuan. Usein hevosmies toi mukanaan tyOryhman yhteisen kokin, mutta sil-
loinkin karistyksen valmistaminen kuului hakkureille keittoruuan valmistami-
sen ollessa kokin tehtdvand. 14 Mybs yhteisasunnon lammittaminen edellytti
yhteisesti sovittuja saantoja. Niinpa yleinen tapa oli, etta hevosmies haki
polttopuut metsasta ja hakkuri teki ne haloiksi. 15 Toisen maailmansodan
keen lammityksesta huolehti yleensd talonmies tai kipinamikko. Polttopuiden
teko jai kuitenkin edelleen hakkurien tehtdvaksi.16

Mind perusteella hevosmies sitten valitsi hakkurinsa? Muistitietoaineiston
perusteella tyOryhman, hevoskunnan, muodosti — jos se oli mandollista joko
isa poikineen, jolloin isa oli hevosmiehend, tai veljeskaarti, jolloin vanhin
veljeksistd oli hevosmiehend. Vaikka suurin osa sukulaisten muodostamista
tyOryhmista oli agnaattisia, on mukana myOs esimerkkeja, joissa tyOryhmassa
on sekd isan etta aidin puoleisia sukulaisia. TyOryhma saattoi esimerkiksi olla
sellainen, etta hakkurit olivat keskendan serkuksia ja hevosmies oli toisen
hakkurin isa ja toisen eno. TyOryhmatyypistd, jossa vavy tyOskentelisi appensa
kanssa ei sen sijaan ole esimerkkeja. 17 Joskus metsatoita annettiin urakalla
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Savotan sisiikuvat ovat yleensil asetelmallisia ja niinpa niistei lOytilei
paljon yksityiskohtia. Etuoikealla makoilee mies, heinen takanaan
poika teroittaa pokasahaa ja toinen veistaa pokasahan *KO. Taus-
talla vanhempi mies juo kahvia ja emeinneit osallistuvat

eleimdnluukun kautta. Lassiikin joukossa lienee isia ja poikia.
TOK.

tehtavaksi, ja myOs silloin tyOryhman jasenet olivat yleensa sukulaisia tai
naapureita. Esimerkiksi vuonna 1958 kuuden hevosmiehen ryhma teki Sallas-
sa urakkatarjouksen Kuopsiharjun leimikon teosta ja ajosta. Miehista puolet
olivat sukunimeltaan Korkkaloita toisen puolen ollessa Mattiloita.18

Hevosmies sai itse valita hakkurinsa, joten on luonnollista, etta han valinnas-
saan suosi omia poikiaan. Syyt suosimiseen ovat omaisuuden perimista lukuun
ottamatta samat kuin lounaisruotsalaisilla kalastajilla: Ansaittu raha pysyi
omassa perheessa, ja isalla oli valmiiksi se patriarkaalinen auktoriteettiasema,
joka hevosmiehelle tyOryhmassa kuului. Miehet viettivat kuukausia yhdessa
ahtaissa oloissa ja konflikteja oli helpompi valttaa tuttujen kuin tuntemattomi-
en kesken. Vavyjen epasuosio tyOryhman jasenena selittynee samasta syysta.
Pojat saivat myOs aloittaa tyOnteon isan valvonnassa nuorempana kuin se
lainsdadannOn puitteissa olisi ollut luvallista, mika osaltaan edesauttoi isa-
poika -tyOryhmien syntymista. Isa saattoi samalla opettaa tyOtekniikkaa ja
huolehtia nuoren pojan hyvinvoinnista.19
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Jos hevosmies ei lOytanyt hakkureita omasta perheesta tai lahisukulaisten
keskuudesta, han turvautui seuraavaksi oman kylan tai pitajan miesten puo-
leen. 2° Tallaisissakin tapauksissa hakkurit olivat usein keskendan sukulaisia,
esimerkiksi veljeksia tai isa ja poika.21 Jos muuta mandollisuutta ei ollut, otti
hevosmies hakkurikseen miehen, jota han ei ennestaan tuntenut. Savotoilla oli
suuri madra miehia, jotka hakeutuivat tyOmaalle tietamatta, kenen kanssa he
tekisivat Wild. Heidan osaltaan ty6paikan saaminen oli epavarminta. Silloin
kun tyOvoimasta oli pulaa, tilanne oli painvastainen: silloin hakkurit pystyivat
valitsemaan hevosmiehensa.22

Hevosmiehet kulkivat savotoille yhdessa koko sen ajan, kun hevosia kaytettiin
savottatoissa. Joulukuun alussa 1896 Kummunjarven tyOmaan ukkoherra ra-
portoi tyOntajalleen seuraavanlaisella kirjeella: "— — nykydan on kuolajarvelai-
sia taalla hiihtamassa, samoin on kayny kemijarvelaisia, jotka on aikonu tulla
tulevalla viikolla tyiihOn. Taalla kavi Pudasjarvelta kolme miesta. Ne ottivat
kokonaan Outonvaaran ja heita varten on kevatmettaksi Rakkavaara, — — ja
putasjarvelaisia tullee iso roikka". 23 Viikkoa myOhemmin samainen ukkoherra
ilmoittaa, etta paikalle on tullut yhdeksan pudasjarvelaista rakentamaan kahta
saunaa, siis asuntoa, pudasjarvelaisille, joilla on kolmattakymmenta hevosta
mukanaan.24

Kylakunnittain kulkeminen ei ollut ainoastaan hevosmiehille tyypillinen piir-
re, vaan myOs hakkuriksi aikovat lahtivat usein yhdessa tyOnhakuun.25 Aina
tyOnsaanti ei kuitenkaan onnistunut. Ylikemin hoitoalueen metsanhoitaja ker-
too vuoden 1912 vuosikertomuksessaan seuraavasti: "TyOolot ovat kertomus-
vuonna olleet erittain suotuisat silla etelasta tulvii irtain vaesto Lappiin hyviin
tyOansioihin. Kertomusvuonna on hevosmiehiakin saapunut Lappiin niin pal-
jon, etta suuret joukot saivat tyOn puutteen vuoksi palata kotia Eteld-Suo-
meen."26

Mita pohjoisemmaksi mentiin, sita parempaa palkkaa todella maksettiin.27
1930-luvulla parasta palkkaa maksettiin Kolarin kirkonkylan, Rovaniemen
maalaiskunnan Lohinivan kylan, Sodankylan Tanhuan kylan ja Sallan kirkon-
kyl5n rajaaman alueen pohjoispuolella. 28 Ansiotasoon ei vaikuttanut ainoas-
taan maksettu palkka, vaan myOs metsan laatu, lumen maara ja ruuan hinta.29

Tapaan hakeutua savottaan kylakunnittain on varmasti vaikuttanut se, etta
1800- ja 1900-lukujen taitteessa tyiintekijat joutuivat itse rakentamaan asun-
tonsa. TyOnjaosta oli helpompi sopia tuttujen kesken ja asumismukavuus — jos
sellaisesta voi puhua — oli ainakin sosiaalisessa mielessa parempi tuttujen
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kesken asuttaessa. Miehet saattoivat jopa ajatella, etta yhteisasunnon asukkai-
den muodostama sosiaalinen yhteisO oli kuin oman kylan miesvaki pienois-
koossa. Kaikilla oli hallussaan samanlaisen sosiaalisen kayttaytymisen koodit
ja myOs sosiaaliset roolit olivat vakiintuneet. Viela senkin jalkeen kun rakenta-
minen ei enda ollut miesten vaan yhtiOn tehtavana, turvasivat he tutun yhteisiin
hakeutumalla tyopaikalle yhta aikaa: jonossa tyOnhakuun tulevat miehet ohjat-
tiin samaan yhteisasuntoon. Esimerkiksi kaikki tervolalaiset asuivat 1950-
luvulla samassa yhteisasunnossa ollessaan tukkisavotassa Savukoskella. Tie-
tenkin yhdessa matkustamiseen liittyi myOs turvallisuuden tunne. 3° Saann011i-
sesti kausityOssa kayvat miesryhmat ovat yleensa kulkeneet yhdessa myiis
muualla.31

TyOtapojen ja -valineiden samanlaisuus on tukenut saman pitajan miesten
liikkumista yhdessa. Edella jo mainittiin, etta etelasuomalaisen miehen tunnis-
ti petkeleen kaytosta parkkauksessa. Rekien erilaisuus Eteld- ja Pohjois-Suo-
messa toi ongelmia pohjoiseen hakeutuville hevosmiehille. "Men pyytaisin
vahan tietua teiran ajoista minkalaisia ne ovat voisko taalta saara sinne tulle
meita tulit Walla usienpia hevosia oisko teilla siela saatavana rekia kun taala on
eri malliset reet ja paljo soukemmat ja kortteeria vaikka jos taalta Millis
usienpia hevosia niin vois paremmin sitte ajaa kun saman malliset reet yhressa
— 292, kirjoittaa nurmolainen mies Rovaniemelle vuonna 1925. Vastauskir-
jeessaan tyOnjohtaja ilmoittaa seuraavasti: "Teidan puolen tukkireet eivat sovi
taallapain, joten on paras hankkia reet Walla. Rekeja on taalla kylla saatavana
kauppiailla y.m." 33 (PIIRROS 18)

Vastaavia kirjeita on sailynyt runsaasti, mika osoittaa, etta erilaisista ekologi-
sista oloista tulevien oli sopeuduttava paikkakunnan oloihin. Mutta jos muual-
ta tulleiden tyOvalineet olivat parempia, omaksuttiin ne pian kayttOOn. Vuosi-
sadan alussa kaytOssa ollut kolapankkoreki syrjaytyi 1930-luvulla lopulla tyii-
hOn paremmin soveltuvammallapyikOpankkoreellii. Savukoskella innovaation
levittajina olivat ensi alkuun tervolalaiset ja tomiolaiset hevosmiehet. 34 Vuon-
na 1921 Inarin savotoille ilmestynyt pokasaha nahtiin sekin ensimmaiseksi
etelasta tulleen miehen tyOvalineiden joukossa.35

Perhe-, sukulaisuus- ja naapuruussuhteiden merkitys murentui vahitellen
1950-luvulla, kun siirryttiin moottorisahojen kayttOOn, ja lopullisesti 1960-
luvulla siirryttaessa traktoreiden kayttOOn. Alkuun palkka maksettiin vanhan
tavan mukaan hevosmiehille, joka maksoi palkan haklcureille. Ensimmaiset
moottorisahatkin ostettiin useimmiten yhdessa, jolloin taas pitaydyttiin turval-
lisissa sukulaisten, naapurien ja ystavien muodostamissa tyOliitoissa. Pian —
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JIN

PIIRROS 18: My& tukkirekid varten laadittiin mallipiirroksia.
Kuvassa TyOtehoseuran vuonna 1944 hyveiksymii mallipiirros.
(Metsciteknologia 1950,  473).

osittain verotussyista systeemi kuitenkin muuttui niin, etta yhtiO maksoi
erikseen hevosmiehen palkan ja kaatajien palkat. Sen jalkeen kun tehokkaita
traktoreita ryhdyttiin kayttamaan hevosten asemesta kuormien kuljetuksessa,
oli yksi1011inen palkanmaksu valttamatOnta. Muutoin yhta traktoria kohti olisi
ollut liian suuri madra kaatomiehia. 36 Myiis se, etta tyiinantaja palkkasi yhteis-
asuntoon henkilkikuntaa huolehtimaan ruuanlaitosta, siivouksesta ja lammi-
tyksesta, muutti tyOnjakoa.37

P011isavotassa

Pinotavaratytimaalla ei paassyt yhta hyviin ansioihin kuin tukinteossa, joten
hyvan ty011isyystilanteen aikana pinotavaratykimaan tyOt eivat olleet haluttuja.
Tallaisessa tilanteessa ne, jotka eivat tykiskennelleet talvella perheenjasenten
muodostamassa tyOryhmassa, olivat huonommassa asemassa. Heidan oli tyOn-
johtajien painostuksesta tyOskenneltava kesalla huonosti palkatulla pinotava-
ratyiimaalla, pOlhjeitkána, turvataakseen paasyn hakkuriksi talven tukkity6-
maalle. Kesdaikana tarjolla olisi ollut muitakin tyesmandollisuuksia.38
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PinotavaratyOmaalla palkkausta ei sidottu tyOryhmassa tyOskentelyyn, vaan
kukin teki itsendisesti oman tyOnsa ja sai tyOstaan palkan yhtiOlta kasiiOrin
valityksella. Joskus sukulaiset, useimmiten isa ja poika tai veljekset, tyOsken-
telivat yhdessa myOs pinotavaratyiimaalla. Talloin vanhempi henkilO teki ruu-
miillisesti raskaimman tyon, ja heikommat parkkasivat." Eras vastaaja muiste-
lee, kuinka flan oli kanden veljensa kanssa p011isavotassa ensimmaista kertaa
vuonna 1937: vanhin veljista, 17-vuotias, sahasi ja karsi, ja pikkuveljet, 12- ja
11-vuotiaat, parkkasivat ja panivat p011it ristikolle. TyOnjohtajana toimiva isa
kavi ajoittain auttamassa poikiaan. TyOssa saattoi olla myiis naisia ja nuoria
tyttOja.4°

Uitossa

UittotyOmailla tyOntekijat pystyivat vaikuttamaan tyOryhman kokoonpanoon
vain sellaisissa tapauksissa, joissa ty6, esimerkiksi kokonaisen joen uitto tai
vyOrytys, annettiin miehille urakalla tehtavaksi.llOin urakka annettiin
yleensa saman kylan miehille. 41 Tavallisesti saman kylan asukkaat muodosti-
vat tyOryhman ytimen myOs silloin, kun tyOnantaja paasi valitsemaan tyOryh-
man jasenet. Esimerkiksi Perttausjoella pestaaminen tapahtui vuonna 1946
siten, etta miehet ilmottautuivat tyOnjohtajalle, ja kun miehia oli riittava maa-

maarasi tyOnjohtaja yhden etumieheksi eli kympiksi. 22 miehesta viisi oli
tullut Eteld-Suomesta loppujen ollessa lahikylista, Rovaniemen Songan, Mel-
tauksen ja Tapion kylista, seka naapuripitajasta Tervolasta.42

Purouitoissa kaikki tyOntekijat joutuivat tulemaan kaukaa, mutta jokiuitoissa
tyOryhmassa oli niin kulkumiehia kuin paikallista vakeakin. Kemijokivarren
asukkaat tyOskentelivat yleensa ainoastaan kotiseudullaan, mutta kulkumiehet
tulivat hannan mukana ylajuoksulta Kemiin saakka. Kun hanta oli saatu tietyn
uittopiirin ohi, jaivat lahiseudun miehet purkamaan uittolaitteita, kun taas
kulkumiehet jatkoivat hannanajoa seuraavan uittopiirin paikallisvaestOn kans-
sa.43

Kympiksi valittiin uittotoissa kokenut, mielellaan lasku- ja kirjoitustaitoinen
joka lisaksi omisti kellon. 44 Han osallistui tyOntekoon muiden lailla ja

hanen tarkeimpana tehtavandan — kaskyjen jakamisen ohella — oli merkita
tyOtunnit muistiin palkanmaksua varten. Kympin johtamaa tyOryhmaa nimi-
tettiin yleensa roikaksi, ja siihen kuului ty6paikasta riippuen 10-40 miesta.
Roikan jasenet hajoitettiin ympari jokea, ja miehet saivat tehtavia taitojensa
mukaan.45 Kun roikan jasenet oli valittu, testasi kymppi usein miesten taidot.
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Han saattoi antaa ensimmaiseksi maarayksen laittaa uittotykintekijan tarkeim-
man tyOkalun, uittokeksin, tera varteen. Jos mies teki tytin vadrin, tiesi kymppi
hanen olevan uittotyOntekijand kokemattoman ja ohjasi hanet vahan ammatti-
taitoa vaativiin tehtaviin.'

Hannanajon aikana osa miehista maarattiin puhdistamaan rantoja ja osa ruuh-
kien laukaisuun koskille. Viimeksimainittu vaati erityistaitoja ja oli siita syysta
tyOnd arvostetumpaa.47 Kankea kayttavilla ruuhkanpurkajilla,
oh kaytettavissaan tyOvene, kun taas rantojen puhdistuksessa keksit kasissaan
tyOskentelevat suvantomiehet tekivat tyOtaan rannalla kavellen.48

Juhani U.E. Lehtonen on hylkeen kaukopyyntia kasittelevassa tutkimukses-
saan pohtinut veneessa tykiskentelevan tyOryhman koostumusta. Pohjanlandel-
la hylkeenpyynnissa oleva venekunta valitsi yleensa keskuudestaan taitavim-
man ja kokeneimman miehen peramieheksi. Peramiehella oli veneessa eraan-
laisen kapteenin asema, mutta mikaan kiistaton auktoriteetti han ei ollut. Sen
sijaan hanella oli esimerkiksi nukkumapaikkaan liittyvia etuisuuksia, jotka
tekivat elaman miellyttavammaksi. 49 MyOs Kemijoen alueella uiton tyOve-
neessa oli peramies. Peramiehen lisaksi uiton tykiveneessa oli miehistiind
keulamies ja hierarkiassa alimpana nelja soutajaa. Peramies piti keulamiehen
kanssa venetta paikallaan soutajien purkaessa ruuhkaa.' Peramoottorien yleis-
tyessa veneen miehistOkin supistui kolmeen: peramies hoiti moottoria ja hanen
lisakseen veneessa oli vain keulamies ja keskimies. 51 Venekunta ei valinnut
peramiesta ja keulamiesta keskuudestaan, vaan valinnan teki tyOnantaja. Pera-
mieheksi valittiin yleensa vesistOn hyvin tunteva ja keulamieheksi taitavasti
sauvointa kayttava mies. 52 Auktoriteettiasemaa pOnkittavat ika ja ammattitaito
olivat sits valinnassa maaraavia tekijOita kuten hylkeenpyyntiveneen pera-
miesta valitessakin.

UittotykintekijOiden keskuudessa ei ollut samanlaista suullisiin sopimuksiin
perustuvaa arkipaivan elamad helpottavaa tyOnjakoa kuin metsatoissa. Jokai-
nen mies vastasi omista ruuistaan joko niin, etta han kantoi omat ruokansa ja
ruuan valmistamiseen tarvitsemansa kauhan mukanaan, tai osti osan ruuasta
ty6paikalla olevalta kokilta. Jos kahvinkeittajaa ei ollut erikseen, keitti mies
omat kahvinsa. Tassa suhteessa Kemijoen alueen tilanne poikkeaa Ruotsin
tilanteesta, koska Pohjois-Ruotsissa nimenomaan metsatyOntekijOille oli omi-
naista tietty yksityisyyden sailyttaminen.53

Naapuruus- ja sukulaissuhteiden merkitys sailyi merkittavana koko Kemijoen
uiton ajan. Dokumentoidessani Kemijoen uittoa vuonna 1986, kiinnitin huo-
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miota myOs tyOryhmien kokoonpanoon. Savukosken osalta tyOnjohtaja kertoi,
etta samat miehet tulevat vuosittain 	 "Heille ei tarvitse paljon
ilmoittaa, silla he tietavat Widen alkavan Aden landettya. Itse asiassa miehet
ilmoittavat tyOnantajalle, jos eivat kevaalla paase tulemaan tOihin.”54

Yksi tyOryhmista asui laittotOiden aikana Leukkuhamaran uittopirtissa
Kemijoen latvoilla. TyOryhman kokoonpanoa tarkasteltaessa on helppo huo-
mata, etta sukulaisuudella ja naapuruudella ohi yield 1980-luvulla merkitysta
ryhmaa muodostettaessa. Tykiryhmassa oli kympin lisaksi viisi miesta seka
kympin vaimo kokkina ja poika kokinapulaisena. Osa muistakin ryhman jase-
nista oli sukulaisia keskendan: tyOntekijOista kaksi oh. isa ja poika -pari seka
kolmas tyOntekija oli kokin veli. TyOntekijOista kaksi asui VarriOn kylassa
kuten kymppikin perheineen, ja muut asuivat Nousun ja Martin kylissa.'

Sukulaisuus oli vallitsevaa myOs Kemijarven hinaajien miehistOn keskuudes-
sa. Dokumentoin kenttatiiissa yhden aluksen neljan hengen miehistiin tyOnte-
koa. Miehet tyOskentelivat kandessa vuorossa kanden hengen ryhmissa; mo-
lemmat ty6parit olivat isa ja poika -pareja isan toimiessa aluksen kuljettajana
ja pojan apumiehend. Myos muissa Kemijarven hinaajissa oli tOissa paljon
saman perheen jasenia, jolloin isa oli aina koneenhoitaja ja poika apulainen.56
Koneenhoitajalla oli laivassa patriarkaalisuuteen perustuva auktoriteettiasema,
jota sukulaisuus tuki.57

4.3. Ikdryhmat

Mina olin siind 13, kun uittoon menin [1920]. Tulin menneeksi, kun oltiin hirvean

kOyhia. Oli pakko Milted hakemaan markkaa. Semmoinen systeemi oli meilla, etta

tammOinen pojannallikka kun lahti uittoon olen ollut kaiken ikani uitossa

menin sinne kuikuilemaan ja kokin apulaiseksi sitte paasin. Kokkivenetta olin

soutamassa kandesta kolmeen kevatta. Ja sitten herrat pani minut keksi katehen

muitten joukkoon ja rannalla kaveleskelin ja pukkelin 1361Ea niin kuin muutkin.

Kova oli yrityshalu, vaikka en ollu kayny koulua muuta kuin kaksi viikkoa kierto-

koulua.

Olin ensin rannalla ja sitten jouduin veneeseen. Ennen oli veneessa peramies,

keulamies ja soutajat erittain. Minut ylennettiin keulamieheksi. Istuskelin siella

keulassa, ja siella oli aina jotakin tehtavaa. Se esimerkiksi hannanajossa ruuhkalle

kun laskettiin, se lOi keksinsa siihen ruuhkan nurkkaan kiinni, ja piti piettaa niin,

etta veri tuli melkein sormista. Vene kun tuli lastissa kosken alle, siind se siirteli
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venetta ja piti huolen veneesta, kun toiset meni ruuhkalle. Tavallisesti oli peramies

ja keulamies ruuhkalla, etta jos se lahtee ruuhka liikkeelle, thin pelastaa miehia

sielta, vedesta.

Kun olin aikani ollut keulamiehend, ne pani minut peramieheksi. Ylennettiin. Se oli

se kuusi miesta venheessa, nelja soutajaa. Se ohi venekunnan paallikkO, sille anto
kymppi tai tytinjohtaja kaskyt. Ei sita kaikille sanottu. Peramies sanoi, etta nyt
tehhaan sita ja tad, syyahan ja juuahan ja lahethan. Se oli pikkupomo jo. Mina olin

kuusi tai seitseman vuotta siind hommassa. Sitten tulin kympiksi sinne Kokkosen-

nivalle ja Suvantoon. Olin kymppind pitkaan. Sitten tuli Portissa tyonjohtajan
vaihto ja minusta tehtiin tyOnjohtaja.1

Edellinen esimerkki kuvailee eraan uittotyOntekijan viitisenkymmenta vuotta
kestanytta tyOuraa Kitisenjoen uitossa. Hanen tarinansa — vain aniharvan osal-
le sattunutta tyOnjohtajan kokemusta lukuun ottamatta — on oivallinen esi-
merkki tyOuralla etenemisesta ja sosiaalistumisesta erilaisiin tehtaviin. Ihmi-
nen joutuu koko elamansa ajan paivittamaan kulttuurisen kompetenssinsa ja
sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin, luomaan uudenlaisia strategioita ja
omaksumaan uusia rooleja, kasvamaan. 2 Suurin osa uitto- ja metsatyOmaiden
henkiiiikunnasta oli nuoria miehia, mutta joukossa oli myslis vanhuksia ja
lapsia. Ottamalla tOihin nuoria poikia turvattiin ammattitaitoisen tyOvoiman
saanti jatkossakin — "pojista miehia", sanoivat vanhat tyOnjohtajat — ja palk-
kaamalla monen kevaan tulvat kokeneita vanhuksia turvattiin pitkaaikaisen
kokemuksen tuoma asiantuntemus.3

Pojista miehiei

Uitto- ja metsatyOhOn sosiaalistuminen aloitettiin nuorena. Eras haastateltava
kertoi viettaneensa ensimmaisen talvensa tukkisavotassa kuusivuotiaana. Var-
sinaisia metsatiiita han ei senta5n tehnyt, vaan hanen tehtavandan oli ruokapal-
kalla pitaa miesten asunto lampimana se aika, jolloin kolme hevosmiesta, oma
isansa yhtend, oli hakkureineen metsassa. Haastateltava totesi, etta suuressa
perheessa oli pakko levitella lapsia sinne missa leipaa

Lasten pitaminen savotalla ei ollut poikkeuksellista. Usein he asunnon lammit-
tamisen lisaksi valmistivat myOs ruokaa eli olivat tyOryhman kokkina.5
on tuttu myOs Norlannin metsatyOmailta Ruotsista. Kyse ei yleensa ollut
lapsityOvoiman hyvaksikaytOsta, vaan siita, etta poikien sosiaalistaminen
tyOntekoon ohi nimenomaan isien tehtava. Koska miehet olivat talvet savotoil-
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Monilla ensimmiliset savottakokemukset ajoittuvat lapsuusvuosiin.
Pienestdkin lapsesta oli apua keimptin ldmmityksessei ja ruuanlaitto-
puuhissa. Lapin metsiimuseon arkisto.

la, seurasivat pojat heita sinne. 6 Vaikka pojalla olisi ollut lukuhaluja, metsa- ja
uittotyOt olivat heidan elamassaan yleensa ainoa mandollinen uravalinta.7
Koulunkaynti jai esimerkiksi Kittilassa vuonna 1928 alle 10-vuotiailta pojilta
paikkakunnan kirkkoherran mukaan vahaiseksi metsatOiden vuoksi.8

Omaisen valvonnassa tyiit saatettiin aloittaa hyvinkin nuorena: Yksi haastatel-
tavista oli aloittanut kokinapulaisen tyOt seitsemanvuotiaana isoisansa roikas-
sa9 ja toinen oli ollut 11-vuotiaana palstan paassa merkkina, viilumiehend, isan
pilkoittaessa palstoitusta l°. Sallalainen vastaaja kertoo tarttuneensa justeerin
paahan ensimmaisen kerran 9-vuotiaana isan hakkurin tilapaisesti sairastaes-
sal 1 ja pelkosenniemelainen vastaaja kertoo ottaneen justeerin kateensa 12-
vuotiaana isoveljen ollessa toisena kaatomiehend. 12 Puolankalaisen kruunun-
metsatorpparin poika oli 9-vuotiaasta lahtien isansa ja vanhemman veljensa
mukana kesan lahisavotoissa parkkaamassa petkeleella pinotavaraa." Itsendi-
nen tyOskentely aloitettiin yleensa alle 15-vuotiaana.14

Huomionarvoista on se, etta palkaton tyiihOn oppimisen traditio isan tai iso-
isan mukana jatkui — tosin harvinaisena — yield 1980-luvulla. Dokumentoides-
sani hannanajoa Savukoskella kesakuussa 1986 oli tyOveneen peramiehella
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mukanaan 1 1-vuotias poika. Yksi syy pojan mukanaoloon oli siina, etta muu-
toin han olisi joutunut olemaan yksin kotonaan, koska muutkin perheenjasenet
olivat uitossa tOissa. Tavasta, jolla isa ja muut tyOryhman jasenet opettivat
pojalle keksinkaytttia, tyOtapoja ja kayttaytymismalleja, kuitenkin huomasi,
etta poika oli mukana tykissa oppiakseen oman tulevan tyOnsa. Tasta kielii
sekin, etta poika oli nimenomaan tyOveneen peramiehena toimivan isansa
mukana eika vastarannalla tyOskentelevassa tyOryhmassa, jossa hanen ditinsa
oli emantana. Palkkaa han ei tietenkaan saanut; se olisi ollut jo nykyisen
lainsdadanniin vastaista. TyOryhmassa oli myOs elamantyOnsa uitossa tehnyt
elakelainen, entinen hantaroikan hanuristi, joka oli hannanajon aikana kokin
apulaisena. Etenkin hanella oli aikaa opettaa pojalle tukkilaistaitoja muiden
tOidensa ohessa. Lepotaukojen aikana miehet opettivat pojalle antaumuksella
tuppea, korttipelia, jota uittotyOntekijat tapasivat pelata.15

Nuorilla pojilla teetettiin yleensa vain vahan vastuuta ja taitoja vaativia tOita.
Uitossa pojat olivat kokinapulaisina, jolloin heidan tehtavandan oli soutaa
kokkivenetta, tehda tulet ja auttaa kokkia kahvinkeitossa. Vastaava tehtava
tukkisavotassa oli kartanopojan ty6, jolloin tehtaviin kuului "tehda mita kokki
kaski": lammittaa saunaa, kantaa puut ja vesi seka siivota yhteisasuntoa.
Kipinamikon tehtavana oli huolehtia lammityksesta y011a ja miesten ollessa
toissa seka auttaa emantaa. PinotavaratyOmaalla poikasten tehtaviin kuului
perunoiden- ja kahvinkeiton lisaksi p011ien kuoriminen.16

Purouitoissa alaikaiset pojat kerattiin usein vittasakiksi keradmaan ammatti-
miehille koivunvitsaksia, joista nama sitten vaansivat uittolaitteiden kiinnitta-
miseen tarvittavia vitsaksia. 17 Jareampien kiinnitystarvikkeiden, karhakka-
lenkkien, valmistamiseen pojat osallistuivat kasertajina, jolloin heidan tehta-
vandal' oli poistaa karhakoista parkki ja oksantyngat ennen karhakan vaanta-
mista.' 8 Hyvin tavallista oli pikkupoikien kayttaminen viestinviejina paikoissa,
joissa ei ollut puhelinta. Nopsajalkaisia ja kevyita poikia tarvittiin myslis vas-
tuun ylapuolella juoksemaan puusuman paalla ja siten helpottamaan puiden
liikkeellelaht6a.19

Osa pojista paasi jo nuorena vaativiin uittotOihin aikuisten miesten kanssa
samalle palkalle. Yleensa he tybskentelivat keksimiehind rantojen puhdistuk-
sessa.2° MetsatOissa itsenaisesti tyOskentelevat nuoret pojat yleensa parkkasi-
vat koloraudalla pinotavaraa, osallistuivat rantajusteeraukseen ja puutavaran
mittaukseen. 21 Nuoria poikia tyiiskenteli myOs hakkureina niin pinotavara-
kuin tukkityOmaillakin.22
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Moni muualta tullut oli tehnyt metsa- ja uittotiiita kotiseudullaan ja siirtynyt
Lappiin parempien ansioiden — tai seikkailun — toivossa. 23 Suurin osa heista oli
parhaassa tybiassa olevia miehia, mutta toki muualta tulleidenkin joukossa oli
nuoria poikia. 24 Usein joku savotalla tyOskenteleva vanhempi mies otti ilman
omaista toihin tulleen pojan suojelukseensa neuvoen hanta tykissa ja paikka-
kunnan tavoissa. Muistitietoaineistossa korostuu nuoren pojan ohjaajaansa
kohtaan tuntema kunnioitus; ikamiehet olivat nuorille pojille turvallisia isa-
hahmoj a."

Seuraavassa on laajasta aineistosta valittu yksi esimerkki muualta tulleen
nuoren pojan sosiaalistumisesta tytiyhteisOn jaseneksi:

Mina olin silloin [isan kuollessa joulukuussa 1900] viidentoista vanha. — — Paatin

Milted [Suomussalmelta] pohjoiseen surujani haihduttelemaan. Aiti vaivoin myOn-

tyi pitkan neuvottelun jalkeen. Han antoi minulle kymmenen pennia rahaa, hanella-

kin oli rahat vahissa., joten enempaa han ei voinut antaa. Erdand aamuna nakkasin

repun selkaani, jossa oli kirves ja puoli ohraleipaa. Sanoin hyvasti aidilleni seka

veljilleni ja siskoilleni. Kaadoin alleni isavainajan sukset, ja nain alkoi reissumie-

hen elaman ura. (KARTTA 6)

Hiihtelin Hossaan, Teerinrantaan, Murtovaaraan, Vanttajaan, Kuusamoon, ja sita

pitkin Kitkajarvea Kuuselaan. Siita edelleen Tuhkalaan, Karamoon, yli tuntureitten

Kemijarven Raisalaan, Joutsjarvelle, Hunajaan. Siita Sallaan Lapalammen metsa-

tyiimaan kampalle. Taival tuntui pitkalta. Kun koskaan aikaisemmin en ollut kay-

nyt kotikylani ulkopuolella. Siind neljansadan kilometrin taipaleella ehti olemaan

monenlaista vastoinkaymista, elamani kun oli kokonaan kerjaamisen varassa. — —

Oli pima ilta, kun tytinnyin kamppaan lumisena ja kovin vasyneena. — — Sielta

pimeasta nurkasta keksi minut eras vanha Pohjolan jatka, joka tunki viereeni

istumaan. Han alkoi kysella kaikenlaisia asioita. Etta mista pain poika on hiihdel-

lyt, onkos sinulla rahaa ja oletkos saanut ruokaa. Mina sanoin etelastapain tulleeni,

rahaa on kymmenen pennia ja ruokaa sain eraasta talosta eilen illalla, jossa olinkin

viime yOta. — — Mies oli suurikokoinen, han kumartui melkein kaksinkerroin kun

painui ulos, poronreisi kainalossaan ja toisessa iso laskikiimo. Niista han vuoleske-

li suurikokoisen paistinkauhan kukkuroilleen, yield voita sekaan, alkaen karistaa

kiukaan hehkuvassa hiilloksessa. — — Mina sOin itseni kipeaksi, vaikka jatka minua

varoitteli, etta aid ahnehdi, kylla taalla ruokaa piisaa. Kunhan alat tottua ruoalle

pitkan nalan jalkeen. Sitten syodaan kuin porsaat Ursa suuruksessa. Ole poika

vaan minun vOljyssani! Kylla toimeentulosi on ehka siten taatuin, ainakin sen aikaa

kun tata savottaa piisaa. Mina lupasin hanta seurata niinkuin poika isaansa.
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Siita alkaen olin hanen mukanaan tOissa.

Tukkia hakattiin korkealla tunturin laella.

Puut olivat paksutyvisia levedoksaisia ja

nopeasti latvaa kohti ohenevia tunturipe-

tajia. Paivat olivat lyhyemmillaan. Keski-

paivan aikaan oli kolmesta neljaan tuntiin

sellaista hamarantuhruista paivaa, sitten

se alkoi jyrkasti pimeta iltaa kohti. En-

simmainen paiva oli mielestani hyvin rat-

toisa, kun sain tyOskennella tuollaisen la-

pin kairoilla kuuluksi tulleen, kovakou-

raisen ja rivakkaotteisen Akan kanssa.

Viimeinen korilas talle paivalle, sanoi

mies, kun petaja rymisten kaatui tunturin

laella. Tuus poika tame, han huusi kaata-

mansa puun tyvelta. Mina riensin hanen

luokseen. Oli jo aika hamarda. Han istui

kannonnokassa ja ankasi tupakkaa piip-

puun. Vetasen tassa sauhut, sitten men-

naan karnpalle, istu sinakin, istu tuohon

Viken viereen, han kehoitti. Silloin kuulin

ensi kerran hanen nimensa.26

KARTTA 6: 15-vuotiaan
pojan savottaretki Suomus-
salmelta Sallaan ja takaisin
vuonna 1900-1901.

Kansatieteilijat ovat monessa yhteydessa kiinnittaneet huomiota siihen, miten
piinallista miehisen yhteisOn tavoille oppiminen on ollut. 27 Nuoret merimiehet
opetettiin tykiyhteisiin tavoille muun muassa antamalla heille palkintoja moti-
vaation kohottamiseksi tai opettamalla heita yrityksen ja erehdyksen kautta.
Motivoivan palautteen ohella turvauduttiin uhkailuun, pelotteluun ja rankaise-
miseen opetusmenetelmana. Ensikertalainen initioitiin merimieheksi riisumal-
la hanet alastomaksi ja pilkkaamalla hanen sukupuolielimidan. Pojan kannalta
miellyttavampi tapa lienee ollut se, etta hanella teetettiin olemattomia toita. 28

MetsatyOntekijOiden keskuudessa tulokastavat eivat olleet yleisia — johtuen
ehica sukulaisuussuhteista — mutta joskus nuori poika juotettiin humalaan tai
hanta kiusoiteltiin. 29 Kiusoittelun kohteeksi saattoi joutua vanhempikin mies,
ja yleinen ajanviete oli piilottaa tyOtoverin reppuun ylimadraista kannettavaa.3°
Sen sijaan uittotyOmailla pojat, maitoparrat, joutuivat paikoin rankkaankin
kohteluun, Tavat ovat olleet samanlaisia kuin ammattiryhmilla yleensakin eli
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pojilla on teetetty olemattomia Wild. Ensikertalaisia on lahetetty hakemaan
lenkin avainta — tyOkalua, jota ei ole olemassakaan — jotta he oppisivat tunnis-
tamaan tyOkalut, heita on yritetty pudottaa jokeen — kastaa — jotta he oppisivat
puun paalla pysymisen valttamattiiman taidon. Heita on myOs peloteltu jiitkdk-
si poraamisella. Tulokastapoihin liittyy usein seksuaalinen konnotaatio — kas-
tumisen jalkeen poikaa neuvottiin hieromaan sukupuolielintaan hiilenpaalla
"kynnenkasvun estamiseksi" tai neuvottiin katsomaan karhakan kiristyspuun
mallia omasta vartalostaan — mutta niilla on myOs edistetty ammattitaitoa.31

1900-luvulle tultaessa sukupuolielimiin kohdistuva hapaiseminen tuntuu aina-
kin haastattelutietojen 32 mukaan jaaneen pelkan pelottelun asteelle, mutta
muistitietoaineistossa on tietoja tavan toteutuksesta 1890-luvulla:

Ensi kerran kun lahin tukinlaskuun [1894] ja olin siella muutaman paivan, niin

jatkat rupesivat minulta kyselemaan, eta joko tama poika on porattu jatkaksi.

Jokaiselle kysyjalle vastasin, etta ei, koska en tiennyt mitaan koko poraushommas-

ta. Erdand paivana jatkat sanoivat minulle, etta nyt pittaa poika porata jatkaksi. Ja

joku jatkista alkoi vuolla puusta suippupaista porraa ja naytti minulle, etta tama

sinulle lyOtaan sisaan persereijasta ja sano, etta kun han taman poran hivuttaa

tuhkassa ja kahvin porossa niin saat alkaa puottamaan housuja nilkkoihin. Mina

lahin juoksemaan pakkoon senkun kerkesin, mutta saivat ne minun kiini ja riisuivat

housut. Ja alkoivat poraamaan. Ja mina itkin. Ja niin ne porasivat. Ja lauloivat etta

Muna miina se Kuusankoskela Sulivalei ja Kuusankoskela. Mutta ei se niin kauhea

ollut, kuinka mina luulin, ei sita silti pantu perareijasta sissaan, mutta siind rel.*

suulla. Sitte sanoivat minulle etta nyt sinusta tullee oikeen losojatka. Sen jalkeen

jatkat ottivat minut suojelukseensa, minua ei saanut ennaan toiset jatkat kiusata. Jos

joku yritti kiusata, niin toiset tulivat minua puolustamaan.33

Ian tuoma auktoriteettiasema tyOryhmassa sailyi uitossa sen koko historian
ajan. Dokumentoinnin aikana vuonna 1986 kiinnitin huomiota siihen, etta
maaraysvalta tyOryhmassa perustui tyOkokemukseen, joka yleensa korreloi
ikaan. Fyysista voimaa ei pidetty arvossa, vaan pikemminkin voimankaytted
pidettiin kokemattomuuden osoituksena. Kokemus merkitsi yleensa teknista
osaamista ja oli korkeasti arvostettua. 34 KenttatyOpaivakirjassa kuvailen ryh-
man tyOskentelya seuraavalla tavalla: "TyOryhmassa vanhempi ja uittotyOvuo-
siltaan kokeneempi on myOskin maaraava. Veneessa Jussi [peramies] antoi
Voitolle kaskyt tyOsta, vaikka ei ollutkaan tyOnjohtaja. Toisessa veneessa
Tuomas, joka oli koko porukan nuorin ja ensimmaista kesda uitossa, oli
kaikkien maarailtavana. Tupakkatauolla, jos oltiin virtaavassa paikassa, han ei
voinut tupakoida, koska venetta piti pitaa keksin avulla paikallaan. Muut sen
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Uittoroikan kuopus joutui yleensii ainakin alussa kiusoittelun koh-
teeksi. Pian Winet kuitenkin hyviiksyttiin joukkoon. Valok. Hildur
Larsson. TOK.

sijaan makasivat pitkin pituuttaan veneessa! — Paivan aikana huomasi selvasti
miesten keskindisen hierarkian. Kokin apulainen oli myiis apuna kantamassa
lenkkeja ja sinkkoja joelle Tuomaksen kanssa. Kun nama kaksi tyOskentelivat
keskendan, maaraili Tuomas nuorempaansa aivan kuten vanhemmat miehet
maarasivat Tuomasta."35

Miehista

Elamankaaren pilkkominen ikalcausiin lapsuudesta vanhuuteen on pikemmin-
kin kulttuurista kuin biologista. 36 Useimmat ovat kokeneet lapsuuden loppu-
neeksi siirryttaessa pysyvasti tybelamaan seka oman toimeentulon hankkimi-
seen, ja aikuisiasta on alettu siirtya vanhuuteen tyiielamasta poissiirtymisen
myOta. Viime vuosisadalla syntyneiden kohdalla varsinaisesta lapsuudesta ja
vanhuudesta ei oikein voi puhua, sill y ty6hOn on alettu heti kun on "raavastut-
tu" ja tyOta on jatkettu, yhtioidenkin palveluksessa, kuolemaan saakka. Esi-
merkiksi Oulun Marlin Pyhajarvella vuonna 1877 syntynyt Rudolf Heribert
Sylvinpoika Orava lahti ensimmaisen kerran savottaan ditinsa kuoltua yhdek-
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sanvuotiaana ja han oli yield viimeisend kesanaan 70-vuotiaana uitossa, kun-
nes syksylla

Se, joka kerran paasi osoittamaan ammattitaitonsa, sai yleensa pitaa ty6paik-
kansa jatkossakin. Ian karttuessa ruuhkalle ei enda voinut menna, mutta ty6-
maalla oli mutta erityista ammattitaitoa vaativia tehtavia. Narelenkkien vaan-
taminen oli naista tehtavista arvostetuin. 38 Vuosikymmenia uitossa tyiiskennel-
leiden miesten mielipiteen kuuleminen oli tyOnjohtajalle tarkeda. Vanhat mie-
het osasivat lukea luonnosta merkkeja, joiden perusteella he saattoivat tehda
johtopaatoksia kevaantulosta ja tulvan korkeudesta. Paikoissa, joissa ei voitu
olla puhelinyhteydessa muualle, nama tiedot olivat tarkeita. Tukkisavotassa
ammattitaitoiset iakkaat miehet vastasivat yleensa varsiteiden kunnossapidos-
ta, ja heita nimitettiinkin hieman pilkallisesti tieinsintkireiksi.39

Usein vanhukset tyOskentelivat pikkupoikien kanssa samoissa tehtavissa, ko-
kinapulaisina, nokanparkkuussa lanssissa, kielipuomin vahtina tai parkinpois-
tajana narelenkkien teossa. Samalla he opettivat pojille tyOtapoja. 4° Vanhoille
miehille soveltuivat hyvin mykis puomivandin, tammenvandin, vastuuvandin ja
talonmiehen tehtavat, silla he tekivat tyOnsa huolellisesti ja tyytyivat pieneen

128	 4



palkkaan.41 TyOttOmyysaikoina kaikille ikamiehille ei riittanyt helppoja tOita,
vaan he tekivat samoja tOita kuin nuoremmatkin. 42 Kaikilla ei ollut mandolli-
suutta saada edes ruokapalkalla ty6paikkaa vanhuuden turvaksi. Multamdked
— varsitien hiekottamista — pidettiin yleisesti viimeisend mandollisena tybpaik-
kana.43 Entinen ukkoherrakin saattoi joutua elattamaan itsensa vanhuuden
paivillaan leivonnaisia savotoilla kaupitellen.44

Vammautuneet ja sairaat olivat savotalla usein samassa asemassa kuin vanhuk-
set. Jos heille ei riittanyt muita tOita, he elattivat itsensa kaupustelulla, erilaisia
naytOksia pitamalla ja kerjaamisella. Esimerkiksi Ruukin-lautamies -nimella
tunnettu mies elatti itsensa leikkimielisten haasteiden sepittamisella,

irvistelylla, Koiramies kanteleen soittamisella ja Ranta-Antti hiero-
misella. Sanomattakin on selvaa, etta kovin ylellista elamaa llama elinkeinot
eivat mandollistaneet.45

4.4. Symbolinen padoma

Susanne Lundin on kirjanpainajia koskevassa tutkimuksessaan kasitellyt kult-
tuurisen paaoman merkitysta ammattikulttuurissa. Symbolisella paaomalla
(ruots. symbolisk kapital) Lundin tarkoittaa sita paaomaa, jonka avulla pojal-
le avautuu helpommin tie ammattiin, kun isa tai muu lahisukulainen on samas-
sa ammatissa, ja tyOn oppiminen on helppoa, koska perheen myOtaelaminen
on sosiaalistanut pojan ammattiin jo pienesta pitaen. Lundin jakaa symbolisen
paaoman perhepaaomaan (ruots. familjekapital) ja ammattipaaomaan (ruots.
fackligt kapital).'

Kun Kemijoen alueella asuva poika lahti etsimaan tyOta lahiseudun uittoty6-
maalta, oli hanella niin perhe- kuin ammattipaaomaakin valttinaan tyOnhaussa.
Usein han tuli tyOnhakuun isan, isoisan, veljen tai naapurin mukana ja han oli
alustavasti tutustunut ty6hOn joko tarkkailemalla tyOntekoa kotirannalla tai
jopa osallistumalla leikin varjolla ty6hOn. Monet olivat kulkeneet sukulaisen
mukana tyOmailla jo ennen varsinaista tyOnhakua. 2 Poika saattoi myOs tuntea
jo valmiiksi tyOnjohtajan, jolta han oli ensimmaista trlipaikkaansa hakemassa.
TyOnjohtaja saattoi olla samasta kylasta, sukulainen tai han oli tottunut yOpy-
maan tyOnhakijan kodissa kairassa kulkiessaan. 3 Monen pojan kokemukset
olivat karttuneet savotoille ja uittopuroille suuntautuvilla kaupustelu- tai kah-
vinvientimatkoilla. Mina matkoilla he tutustuivat tyiinjohtajiin ja tyOntekijOi-
hin, mista kokemuksesta oli myEthemmin tyOnhaussa hyiitya.4

5 Tukkilaisen...
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Paikallinen valci tyOskenteli yleensa lahella kotikylaansa, 5 ja heilla oli mieliku-
va, erdanlainen kognitiivinen kartta, kotiseutunsa maasto-olosuhteista. 6 Pai-
kallistuntemuksesta oli uittothissa hyOtya esimerkiksi ohjepuomeja laitettaes-
sa, silla niista kaytettiin sijaintiin viittaavia nimityksia. 7 PaikallisvaestO oli
myOs tottunut jo pienesta pitaen kasittelemaan venetta ja pysymaan puun
paalla. Muistitietoaineistossa korostuukin pohjoissuomalaisten ylpeys
etta he jo hyvin nuorena paasivat uittothissa vaativiin tehtaviin ja he kokivat
olevansa tiiissaan etelasuomalaisia etevampia. 8 Parasta oli, jos oli "jokivarren
mies". Kun oltiin latvajoilla, oltiin ylamaissa, mutta kun oltiin Rovaniemen
etelapuolella, oltiin alamaissa. 9 Voidaan puhua jopa maantieteellisesta uskolli-
suudesta: ihminen on aina kotoisin jostakin, ja muualta tullut pysyy muualta
tulleena niin omassa kuin paikkakuntalaistenkin mielissa.1°

Muitakin kuin toisen polven uittotyOntekijOita voidaan tarkastella symbolisen
paaoman tai sen puutteen — nakOkulmasta. Symbolinen paaoma rajasi tyOyh-
teisOn jasenet syntyperan ja ammattitaidon mukaan erilaisiin ryhmiin. Perhe-
paaoman sai vain syntymalla tiettyyn perheeseen, sukuun tai kylaan, mutta
ammattipaaomaa saattoi olla muillakin, ja sita saattoi myOs vuosien varrella
kartuttaa. Niinpa myOs Kemijoen alueen ulkopuolelta tulleet pyrkivat osoitta-
maan ammattitaitonsa ja nain varmistamaan paikkansa tyOyhteisiissa." Milan
oli yhtend syyna se, etta kokeneilla tyOntekijOilla oli uitossa paremmat mah-
dollisuudet paasta vesistOn tuntemusta edellyttaviin ruuhkanpurkutOihin, jois-
sa ansaitsi paremmin. 12 Viela 1940-luvulla tuntipalkka oli kaikille sama, mutta
tyOnjohtaja merkitsi joillekin — yleensa nuorille tottuneille miehille — enem-
man tunteja kuin he olivat tehneet. Paaoma myiis kasvoi vuosien varrella ja
niinpa pitka tyiikokemus auttoi paasemaan ensimmaisten joukossa kevaalla
laittotthhin ja purouittoihin, sailyttamaan tyiipaikan hannanajon aikana ja yield
paasemaan erottelulle tOihin. 13 Kilpailu metsdalan työspaikoista oli kovaa kaik-
kialla Suomessa.'

Metsatiiissa ekologisten olojen tuntemus ei ollut yhta tarkeda kuin uittothissa,
mutta symbolisesta paaomasta oli siellakin hyOtya. Edella kerrottiin, kuinka
tyOntekijat saattoivat optimoida ansioidensa suuruuden odottamalla annonra-
jan siirtymista mandollisimman edulliseen kohtaan palstalla. PaikallisvaestOl-
la oli luonnollisesti paremmat edellytykset arvioida puustoa ja maastoa ja nain
menestya tyOssaan. Puhuttiin jopa kulkumiesten annonrajasta, silly paikoin
paikkakunnan omaa \faked suosittiin tyi5hOnotossa. Toki ammattimies saattoi
seuraavina vuosina saada hyvan palstan. Ensimmaisena vuonna hanen oli
kuitenkin osoitettava tyOnjohtajalle ammattitaitonsa.15
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Metsatieteellisessa tutkimuksessakin kiinnitettiin huomiota palstanantajien
epaoikeudenmukaisuuteen; samassa tukkisavotassa joku sai aina hyvan pals-
tan toisen saadessa huonon. 16 VakiosaantOnd oli se, etta paikkakunnan omat
miehet olivat etusijalla tukkisavotan henkilOkuntaa palkatessa pinotavaran
teon jaddessa kulkumiehille. 17 Pinotavaran (nokkien) parkkuu oli huonon palk-
kauksen vuoksi vahiten haluttua tyOta, ja niinpa sen tekivat yleensa ne, joilla
oli vahiten symbolista padomaa.18

Kemijoen alueen omalla vaella ei yield 1800-luvulla ollut kokemusta uitto- ja
metsatOista. Esimerkiksi KemiyhtiOn ensimmaiset tyOnjohtajat olivat paaasi-
assa syntyneet joko Nurmeksessa, Kajaanissa tai muualla Kainuussa. Heidan
esimiehensa Antti Korhonen oli syntyisin Nurmeksesta ja han oli ennen Pera-
pohjolaan muuttoaan tyOskennellyt tukkityOnjohtajana syntymapitajansa ohel-
la Kuhmossa. 19 On luonnollista, etta tyOnjohtajia rekrytoidessaan han suosi —
jalleen — oman kotiseutunsa miehia. 1800-luvun lopussa Kemijoen alueen
ulkopuolelta kotoisin olevilla miehilla oli sita ammattipaaomaa, jota tyOta

aloittelevalla Kemijoen alueen omalla \Tacna yield puuttui. 2° Monet etelaisesta
Suomesta Lapissa kausityOssa kayneet asettuivat pysyvasti asumaan Kemijoen
alueelle, mutta suurin osa heista palasi kotiseudulleen. Heid5n pojilleen —
asuivatpa he Kemijoen alueella tai eivat — kuitenkin periytyi se perhepaaoma,
josta oli tykinhaussa hyOtya. 21

Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1891 syntynyt vastaaja muisteli ensimmaista
matkaansa pohjoisen savotoille vuonna 1911. 20-vuotiaana hanella oli jo pitka
kokemus metsa- ja uittotoista, said han oli viisi vuotta tehnyt metsa- ja uitto-
toita kotiseudullaan Olhavanjoella. Hakkuriksi paaseminen Lapin tukkisavo-
tassa ei kuitenkaan ollut itsestaanselvyys edes miehelle, jolla oli tykikokemus-
ta. Ensimmaiseksi vastaaja yritti ystavansa kanssa Raisalan savottaan Kemijar-
vend, mutta savotassa oli jo tarpeeksi tyontekijoita. Seuraavaksi kaverukset
hiihtivat Pelkosenniemelle Saukkovaaran savottaan, mutta siellakaan ei mie-
hille ollut tilaa. Kolmas yritys onnistui: miehet hiihtivat vielakin pohjoisem-
maksi, Savukosken Varri011e, ja paasivat tOihin. Kun tukkisavotta loppui hel-
mikuussa, miehet lahtivat Rovaniemelle. Siena he he kuulivat, etta Kittilassa
oli yield savotoita kaynnissa. Vastaaja oli nyt liikkeella toisen miehen kanssa,
mutta tyOnsaanti ei ollut sen helpompaa. Miehet hiihtivat Kittilan Kallon kylan
kautta Sieppi- ja Venejarvelle ja sielta Kolarin kirkolle. Matkalla he yrittivat
kolmeen eri tukkisavottaan, mutta eivat saaneet toita. Miesten ei auttanut muu
kuin hiihtaa Karungin kautta Tornioon. Sielta he matkustivat junalla kotiin Iin
Olhavaan. (KARTTA 7) Vastaaja ei kerro matkan kestoa, mutta todennakOises-
ti han oli matkalla marras-joulukuusta helmi-maaliskuuhun. Ansioihinsa han
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• Savotassa
Yritys savottaan
Luppoilemassa

KARTTA 7: 20-vuotiaan iildisen

100 km

nuorukaisen savottaretki Lappiin
vuonna 1911-1912.

sen sijaan kertoi olleensa tyytyvainen. 22 Rovaniemelaisen vastaajan mukaan
1910-luvun puolivalissa rengin vuosipalkka oli 180 markkaa. Savotassa hyva
kaatomies saattoi ansaita saman summan kandessa ja puolessa kuukaudessa.23

Kymmenkunta vuotta myOhemmin sodankylalainen nuori mies pyrki ensim-
maisen kerran tukkisavottaan huomattavasti paremmalla menestyksella:

Lutolle lahin. Siind oli niita muita, Auku oli minun velimies ja niita Kaitaniemia oli
siina ja isakO siind oli. Kavelernalla mentiin Lutonvartta alas, kun kuultiin, etta
siella on Halenin savotta alakanu ja me paatimma vain lahtia umprnahkaan. Ja heti
sinne paasi
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Pula-aikana tyOttOmyydesta joutuivat karsimaan nimen omaan muualta tulleet.
Vuonna 1930 Rovaniemen kauppalanhallitus esitti, etta tOihin otettaisiin ensi-
sijaisesti paikkakuntalaisia. Suurimpien puutavarayhtiOiden edustajat suhtau-
tuivat ehdotukseen myOnteisesti, ja vieraspaikkakuntalaisia palautettiin koti-
seudulleen SosiaaliministeriOn tuella. 25 Erdasta Turun-MOriiksi nimitetysta
miehesta kerrottiin tarinaa, jonka mukaan mies oli tOita hakiessaan tokaissut,
etta han on Turusta, vaikka ei ikind toita saisi.26

Symbolinen paaomakaan ei aina riittanyt ty011istamaan miesta koko kalenteri-
vuodeksi, vaikka edella esitetysta savotan vuosikalenterista helposti sen er-
heellisen kuvan saakin. Ymparivuotinen ty6 on ollut vain osalla tyontekijoista
loppujen tehdessa muita tOita tai ollessa tyOttOmand osan vuodesta. Ainoastaan
tyOnjohtajille ja kirjanpitajille taattiin ty011isyys koko vuodeksi. Varhempina
aikoina he vastasivat syys- ja kevattiiista selca palkkasivat muuta henkilOkun-
taa siina maarin kuin se oli tarpeellista. Esimerkiksi vuonna 1950 KemiyhtiOn
Sodankylan piirin tyOnjohtajat maarattiin ajotOiden paattyessa ja purouittoja
odoteltaessa savotan rakennusten siirtoon ja pystytykseen tai ohjepuomien
tekoon ja maalaustOihin. Osalle jarjestettiin toita pinotavaratyOmaalla ja muu-
tamalle jarjestyi kirjallisia toita.27

Muiden tyOntekijOiden maaraa vahennettiin radikaalisti vuosittain maalis-,
kesa-, heina- ja elokuussa, ja tytivoiman maara oli minimissaan huhti- ja
toukokuussa. 28 (KAAVIO 8) Myiis vanhuuden turvaamisessa kysyttiin symbo-
lista paaomaa: vanhuudenajan tytipaikan saivat yleensa vain pitkan tyOkoke-
muksen omaavat, tyOnantajan erityisessa suosiossa olevat uitto- ja metsaty6-
mailla paallikkOtehtavissa toimineet miehet.29

Ty011isyys
	

Kuukausi

vuonna 1915

vuonna 1935 

KAAVIO 8: Savotan vuosikalenteri kaatomiehen niikOkulmasta
1910- ja 1930-luvuilla.
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5. SAVOTAN ARKI

5.1. Sosiaalinen asema ja sen osoittaminen

Kansatieteellinen tutkimus on jo varhain osoittanut kuinka vaatetuksella voi
olla ryhmaidentiteettia vahvistava vaikutus. Nainen on esimerkiksi peittanyt
paansa avioliiton merkiksi. Tytivaenkulttuurin alaan liittyvissa tutkimuksissa
on kasitelty muun muassa tietylle ammattiryhmalle tyypillista vaatetusta eli
sita, miten vaatteet on valittu tyiitehtavien mukaan. 1 Aina ei ole tyydytty
pelkastaan kartoitukseen, vaan on pohdittu myOs sita, mika merkitys tytinteki-
jan pukeutu‘ misella on tyOryhman erottautumisessa muista ammattiryhmista ja
aloittelevien tyOntekijOiden sosiaalistamisessa tyOyhteisOn jaseneksi. Esimer-
kiksi kirjanpainajat erottuivat valkoisine mansetteineen muista teollisuustyOn-
tekijOista, ja nain virkamiesmainen pukeutuminen korosti heidan asemaansa
eliittityOntekijOina.2

MyOs uitto- ja metsatyOntekijOilla on ollut keinonsa tehda julkiseksi asemaan-
sa yhteisiissa: pukeutuminen, varusteet ja henkilon liikanimet ovat antaneet
vihjeita henkilOn ammattitaidosta selca sosiaalisesta asemasta, ja tyOmaalta on
lOydettavissa tilankayttiia ohjaileva sosiaalinen asemakaava.3

Ulkoasu

Uittotytintekijan tarkeimpana attribuuttina 4 voi kiistatta pitaa uittokeksin.
Edella kerrottiin, etta tyOnjohtaja pystyi paattelemaan tyOnhakijan ammattitai-
don tavasta, jolla han kiinnitti uittokeksin teran varteen. TyOntekija saattoi
viestittaa tyOnjohtajalle ammattitaitonsa jo aikaisemmin kaivamalla taskus-
taan napuran ikaan kuin ty-Otodistuksena pitkasta uittotyOkokemuksesta. Na-
pura oli pahkasta veistetty ellipsin muotoinen puukappale. Siind oli keskella
reika, josta napura kiilattiin uittokeksin varren paahan. YhtiOn omiin uittokek-
seihin vaannettiin kuusennareesta tehdyn varren paahan solmu eli sutinpurik-
ka. Uittokeksin paan pyOristaminen oli tarkeda, koska lahekkain tykiskennelta-
essa vierustoverin silmat olivat muuten vaarassa. Paksunnos toimi myOs liu-
kuesteend silloin, kun keksilla tehtiin tyOta vetamalla.5

Ruuhkaa laukaistaessa tottuneimmat tyOntekijat kayttivat tyOssaan uittokeksin
asemesta parin metrin pituista sileaksi hOylattya puukankea ja joskus myOs
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Sutinpurikka tukkilaisen uittokeksissii Kemijarvella. TyOnjohtaja
David Kuneliuksen kuva-albumi, Sirkka Koukkarin kokoelmat.

kirvesta. 6 Kankimiesten tys5 oli koskessa ruuhkaa purkaessa vaarallisempaa,
koska he tyOskentelivat veden varassa keksimiesten pysytellessa yleensa ye-
neessa.7

TyOnjohtaja saattoi paatella tyOntekijan pukeutumisesta hanen mandollisen
ahkeruutensa ja ammattitaitonsa. Jamsalaissyntyinen vastaaja kertoi: "Jatka
talvella ja myOskin kevaalla vyOrytysten aikana joutui kayttamaan kankea ja se
kulutti puseron olkapaita rikki. Siihen neuloi jatka kuluneista rukkasista selka-
puolen paikaksi. Sita sanottiin polettiherraksi, ja oli mytiskin tyOnjohtajien
puolesta arvossapidetty mies ja sai parhaimman palkan, mita yleensa miehelle
maksettiin."8 Puserolla vastaaja tarkoittaa ulkotOissa 1890-luvulla yleistynytta
lyhytta, vyOtar011e ulottuvaa ja edesta napeilla tai vetoketjulla suljettavaa
takkia, jossa oli pystyyn nostettava kaulus ja rintataskut. 9 Ainakin -yield 1910-
luvulla myOs puku — housut, takki ja liivit — oli tukkilaisten keskuudessa
yleinen tytiasu.1°

Toinen vastaaja kertoo, etta mies joutui pihkaseulaan konttoriin tullessaan. Jos
Undid oli pihkaa housujensa takamuksessa, — hanella oli siis tapana istuksella
puiden paalla — saattoi tyOnsaanti olla vaikeaa, mutta jos hanen vaatteensa
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Huovis-Viken (ddrimmiiisend oikealla) uittoroikka Kitisenjoella
1940-luvulla. Lapin metsdmuseon arkisto.

olivat pihkassa edesta, oli han todennakOisesti ahkera ja myOs tervetullut
tOihin." P011inteossa pihkaantumiselta yritettiin kuitenkin myels suojautua pu-
keutumalla hamppusakista tai flanellikankaasta tekaistuun parkkauspaitaan
tai esiliinaan. 12 Myiis hevosmiehen tyiivalineet olivat tarkkailun kohteena: jos
miehen reki oli tervaamaton, saattoi olettaa hanen olevan huolimaton. Niinpa
Undid saattoi olla vaikeuksia saada taitavaa hakkuria ja hyvaa palstaa.13

Poromiehen tunnisti poronnahkaisista vaatteista, ja sen perusteella arvoitiin,
etta mies ei ollut asunnon suhteen vaativainen, vaan oli valmis nukkumaan
vaikka lumihangessa. 14 Metsahallituksen tarkastajakin raportoi vuonna 1922,
etta sompiolaiset eivat halunneet menna Siurujoen savotassa sisalle, vaan he
nukkuivat mieluummin taivasalla.'5

Pukeutuminen ja kantovalineet saattoivat viestittaa tyOyhteisOn jasenille myOs
tietoja kantajansa varallisuudesta ja jopa poliittisesta kannasta. Vuonna 1952
Kittilassa traktorinajajat erottuivat hevosmiehista ja kaatomiehista hienon pu-
kupartensa ansiosta. Olihan heilla ollut varaa ostaa traktorikin. Heilla oli
tavallisesti yllaan "turkkiliivit, pyhaturkit, nahkahousut ja erikoisina pyhajal-
kineina joko jatsarit tai pitkat lapikkaat". Hevos- ja kaatomiehilla puolestaan
oli yllaan huopa- tai kumijalkineet, sarkahousut, sarkapusero, rukkaset seka
karvalakki tai nuoremmilla miehilla hiihtolakki. 16 Hevosmiehella oli usein
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Kemijokisuun erottelun monenkirjavaa tyOveiketi vuonna 1912. Va-
lok. T.H. Jeirvi. MV. Sign. 2969:290.

porontaljasta ommeltu paikka housuntakamuksessa suojaamassa kylmalta jai-
sen puukuorman paalla istuttaessa.17

Hevosen hankkiminen edellytti tiettya varallisuutta, joka heijastui myOs pu-
keutumisessa. Hevosmiehella saattoi olla yllaan turkki ainakin silloin, kun han
ajoi pitkia matkoja. Tavallisimmin turkki lOytyi kuitenkin tyOnjohtajan yams-
teista. 18 PinotavaratyOmaiden alhaista statusta kuvannee yleistys, jonka mu-
kaan pollijatkan ansiot olivat liian suuret, jos hanella oli varaa diagonaalikan-
kaasta ommeltuihin housuihin. 19 Taskukello puolestaan ei valttamatta kertonut
varallisuudesta. Taskukello oli kOyhan miehen pankki; hatatilassa ruokarahaa
sai myymalla kellonsa.2°

Satakunnassa nuoret uittotykintekijat kayttivat puseron kanssa nelikulmaista
kirjokaulahuivia, niin sanottua hurjan silkkia. 21 Kirjailija Pentti Haanpaakin
piti kaulassaan punaista kaulahuivia silloin, kun han halusi esiintya tukkijatka-
na.22 Haastateltavat eivat muistaneet kaulahuivia pidetyn Kemijoen alueella,
eika tavasta ole tietoja muussakaan muistitietoaineistossa. Erdan vastaajan
mukaan uittotyOntekijOiden keskuudessa oli 1900-luvun alussa muodissa Ke-
mijarvelld valmistetut lapikkaat, Zenith-taskukello, Sorsakosken helapaa-
puukko, erittain levealierinen hattu ja pitkat hiukset.' Han ei mainitse kaula-
huivia, mutta se lienee myOs ollut muodissa. Mainitseehan Jussi Hagberg
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1910-luvulle sijoittuvassa romaanissaan tilimarkkinoilta ostetut lepattavat va-
rilliset huivit uittotyOntekijOiden kaulassa,24 ja Kemijoella 1910-luvulla otetus-
sa valokuvassa (ks. kansikuva) uittotykintekijalla on kaulassaan suorakaiteen
muotoinen huivi. 25 Mita silkkihuivilla haluttiin viestittaa, ei ole tiedossa. Aina-
kin huivi lammitti hyisilla uittopuroilla tyOskenneltdessa. Se suojasi myOs
auringolta ja hyOnteisilta.

Kulkumiesten pukuparsi kuvataan yleensa muistitietoaineistossa pohjoisen
oloihin riittamattomaksi. 26 Arkistolahteissa on konkreettisia esimerkkeja siita,
miten pohjoisen aikainen ja rankka talvi yllatti ansioita etsivan miehen: Vuon-
na 1914 Sodankylassa kuulusteltiin 19-vuotiasta Tyrnavalla syntynytta poikaa,
joka Savukosken Martinkylassa syystOissa tyOskennellessaan oli varastanut
tyOtoverinsa liivintaskusta rahaa ja yrittanyt paeta saaliinsa kanssa Kemijar-
velle. Syyksi poika ilmoitti "etta voisi ostaa itsellensa talvivaatteet, kun hanta
paleli". 27 Lokakuun lopussa Savukoskella on jo pysyva lumi, joten paikka-
kuntalaisten vaatteet varmasti houkuttelivat lampimyydellaan.

Eras 18-vuotias poika hakeutui tammikuussa 1915 Rovaniemella poliisin pu-
heille pyytden vapaalippua Ouluun. Syyksi han ilmoitti sen, etta hanella ei
ollut rahaa, ty6paikkaa eika tyOssa tarvittavan vaatetuksen puutteen vuoksi
edes mandollisuutta tyOnsaantiin. 28 Samana vuonna Kuolajarven kirkkoherra
kirjoitti, etta paikkakunnalla kulkee varsinkin syksylla ja talvella miehia, joilla
ei ole kuin repaleet paallansa, ei rahaa eika ruokaa. 29 Vuonna 1922 pidetyssa
oikeudenkaynnissa kasiteltiin sosiaalisia oloja Savukosken savotoilla. Todista-
jien mukaan tyOmaille kulkevat Eteld-Suomesta tulleet miehet olivat "kurjasti
puettuja" tai jopa "puolialastomia ja rahattomia".3°

Monet kauempaa tulevat eivat mytiskaan ymmartaneet sita, etta kaatomiehen
oli itse tuotava vuodevaatteet, makuukset, tyOmaalle. Tasta syysta kulkumiehia
pidettiin ahkerina yhteisasunnon yOlammittajina. 31 "Kipinamikkona oli se,
jolla tuli kylma", totesi eras vastaaja. 32 Toinen kertoi: "Kuka sattu heradmaan,
niin se pani puut [piisiin]. Tietenki se herds, jolla oli vahemman niita mak-
kuuksia."33

Eras sodankylalainen kirjoituskilpailuun vastaaja kertoi, etta tyOnjohtajat ja
mittamiehet kayttivat 1920-luvulla pussihousuja, kun taas tyOntekijat pitivat
pussihousuja "herran merkkina". 34 Pelkosenniemelainen vastaaja puolestaan
muisteli, etta "vaatetuksena jatkalla oli leveat sarkahousut". 35 Jussi Lainion
novellissakin hakkurin vihastuksissaan tappamaa hakkuvalvojaa nimitetaan

nimitys viitannee pussihousujen nostattamaan vihantuntee-
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seen. 36 Suurin osa haastateltavistani valtteli poliittisten kysymysten kasittelya,
mutta myOs haastattelutiedoissa on viittauksia siita, etta ainakin 1920-luvulla
Sodankylassa pussihousujen kayttaja tulkittiin suojeluskunnan kannattajaksi,
kun taas kommunisti piti ainoastaan suoria housuja:

Puoluehommaahan se oli [pussihousujen ja suorien housujen ero]. Kuka mistakin
puolueesta piti kiinni, niin vahan vaatheilla sita jarjesti. Pussihousut oli herrasmie-
hind ja varakkailla.37

Pussihousut tietenkin oli ja pitkavartiset saappaat. Kella oli varaa laittaa, oli pussi-
housut. Se oli vahan niin kuin aatemerkki sekin. Pussihousut oli korkeimmilla.
Niilla ei ollu kommunisteilla kuin suorat housut, ei millaan saanu pussihousuja

olla. Mutta eihan se taalla Lapin perukoilla ollu se politiikka niin.38

Jukka Eenilan mukaan jalkine- ja housu-uutuudet omaksuttiin ensimmaisena
tyOnjohtajien ja lanssimiesten keskuudessa. TyOntekijOiden keskuudessa pus-
sihousujen kaytted vastustettiin, koska niiden katsottiin ilmaisevan tiettya
kantaa vuoden 1918 tapahtumiin. Pussihousut edellyttivat lisaksi saappaita,
joita pidettiin metsassa kippurakarkisia paulakenkid epakaytann011isempina.39
Kaytann011isyys ei kuitenkaan ole ainoa selittava tekija; kaytettiinhan kesalla
varsisaappaita.4° Pussihousujen vierastamisen taustalla lienee juuri vuoden
1918 tapahtumat. Vuoden 1918 sodan syttyessa suojeluskuntalaiset lahtivat
sotaan omissa siviilipukimissaan. Yhteisend tunnuksena oli valkoinen kasivar-
sinauha. Myohemmin kehitetty suojeluskuntapuku oli Mlles kopio vuoden
1918 sodan aikaisesta valiaikaisesta sotilasvirkapuvusta. Pussihousujen kayt-
tha suojeluskuntapuvun kanssa ei maaratty, mutta se oli yleista.41

Miesten paahineet on Mies tutkimaton alue suomalaisessa kansatieteellisessa
tutkimuksessa, joten tassa yhteydessa ei voida pohtia kovinkaan tarkasti eri
paahinetyyppeihin liittyvaa problematiikkaa. 42 Joitakin huomioita uskaltanee
kuitenkin tehda. Ilmar Talven mukaan lippalakki yleistyi arkipadhineend
1800-luvun keskivaiheilla, ja Juhani U.E. Lehtosen mukaan lierihattu sopi niin
herran kuin jatkankin padhan. 43 Tukkisavotassa ja kevatpuroilla pidettiin
yleensa karvalakkia, joka yleensa oli lampaan nahasta valmistettu korvukselli-
nen turkislakki, mutta tyOnjohtajalla ja averiaalla talonisannalla saattoi olla
paassaan saukonnahasta valmistettu turkislakki. 44 Kesan tullessa osalla tyOnte-
kijOista oli paassaan herald varustettu huopahattu ja osalla lippalakki.45

Valokuvista huomaa, etta kaytkissa on ollut kaksi erilaista lippalakkityyppia.
Toisessa lippa on kovaksi kasiteltya pahvia ja toisessa lippa on paallystetty
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PIIRROS 19: Vega-mallinen lippalakki. Piirros Jaana Hotakainen.

kankaalla. Ensin mainittua nimitettiin ainakin teollisuustyOntekijOiden kes-
kuudessa vega-lakiksi (PIIRROS 19) ja viimeksi mainittua latsdksi. Teolli-
suustyontekijoiden keskuudessa vegalakki ja lierilla varustettu huopahattu
vaistyivat kaytOsta 1930-luvulla latsamallisten lippalakkien yleistyessa.46

Lierihatun leved lieri suojasi kantajaansa sateelta ja auringolta, minka vuoksi
monet uittotyOntekijat eivat koskaan suostuneet vaihtamaan lierihattua lippa-
lakkiin. Vastaajien mukaan nuoret miehet pitivat lippalakkia vanhojen ammat-
timiesten pitaessa lierihattua.47 Vaite ei kuitenkaan pida aivan paikkaansa, silla
valokuva-aineiston perusteella voi sanoa, etta lapsilla ja nuorilla miehilla
saattoi olla paassaan lierihattu ja vanhoilla miehilla saattoi olla paassaan
lippalakki.

Valokuvia tarkasteltaessa huomio kiinnittyy yhtaalta siihen, etta yhdessakaan
valokuvassa veneen peramiehella ei ole lippalakkia ja toisaalta siihen, etta
Pohjanmaalta vuonna 1946 Kemijoen alueelle rekrytoiduilla nuorilla miehilla
on paassaan latsa-mallinen lippalakki samanikaisten Kemijoen alueen omien
miesten pitaessa lierihattua. Eras Rovaniemen maalaiskunnassa syntynyt talol-
lisen poika kertoo kuitenkin pitaneensa tukkisavotassa lippalakkia nuorena
miehend vahan ennen toista maailmansotaa.48
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Ikijatka uittoveneen periimiehend 1910-luvulla. TOK.

Voi olla, etta lierihattua pitivat paassaan paaasiassa vanhat ammattimiehet
seka heihin samastuvat henkilkit. Ajatusta tukee myiis ranualaisen vastaajan
kertomus: 1930-luvun pula-aikaa kuvatessaan vastaaja mainitsee tykinhakijan,
jonka "ei tarvinnut menna lippalakkisten annonrajalle", siis sinne, missy mie-
hilla oli vahiten symbolista paaomaa. Kuvatessaan erasta tukkisavottaa vuon-
na 1949 han kertoo, etta metsa oli "sellaista lippalakkisten mettaa", siis huo-
noa metsda. 49 Tervolalainen vastaaja puolestaan muistelee, etta 1950-luvulla
Rovaniemen lahella olevissa savotoissa "sita lippalakkista" — siis etelasuoma-
laisia — "oli niin perhanasti".5°

Myos kantovaline jakoi tyOntekijat selkeisiin ryhmiin, mutta Wl y kertaa jako
ei haastateltavien mukaan tapahtunut poliittisen kannan tai ammatti-identitee-
tin perusteella vaan varallisuuden mukaan. Varakkaimmilla miehilla ohi selas-
saan nahkalaukku, jonka leved kantohihna pujotettiin paan yli ja sidottiin
rinnan kohdalta laukun alaosasta tulevilla kapeilla viilekkeilla tukevasti varta-
loa myOtailevaksi. 51 (PIIRROS 20) Etela- ja Ita-Suomesta tulevilla nahkalau-
kun saattoi korvata tuohikontti tai tuohesta valmistettu laukku. Jollakin saattoi
olla matkalaukku. KOyhemmilla puolestaan oli selassaan viisikymmenkiloi-
sesta hamppusakista tehty kantovaline, lammas tai pussi, johon oli tehty narus-
ta viilekkeet ja mandollisesti ommeltu pohjaan kello tai tiuku. 52 (PIIRROS 21)

Vastaavasta kantovalineesta on tietoja myiis muualta Suomesta. Voikkaan pa-
peritehtaalla elamanmenon katsottiin muuttuneen silloin, kun Mantyharjun
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PIIRROS 20: Metseityiintelajti laukku selassaan. Piirros Erkki Snell-
man.

"pussiselat" tulivat toihin. 53 Ikaalisten seudulla puolestaan otettiin uittotyOnte-
kijOiden keskuudessa 1890-luvulla kayttOkin kankaasta tai vanhoista sakeista
valmistetut kantopussit, joita nimitettiin passeiksi. Tiukua ei tutkimuksissa
ainakaan mainita.54

Se, miksi Kemijoen alueella sakkiin on lisatty tiuku, jaa toistaiseksi arvoituk-
seksi. Tiuku, siis kulkunen, sakissa saattoi viitata kiertelevista metsatyOnteki-
jOista kaytettyyn nimitykseen "kulkuspoika"; miehen taytyi osoittaa olevansa
kulkumies ompelemalla kulkunen sakkiinsa. Kulkuspoika nimitys voi tieten-
kin tulla myOs talle ryhmalle ominaisesta tyOnhakuun liittyvasta alituisesta
paikan vaihtamisesta, kulkemisesta. Mutta jos landetaan siita, etta kulkunen
oli yhteisiin vaatima sosiaalista identiteettia osoittava symboli, lOytyy sen
kayttOOn monia mandollisia syita.55

Sakki selassaan kulkeva mies saatettiin kokea uhaksi, mutta jos hanen tulonsa
kuultiin kulkusen helinasta, tiedettiin, eta han ei ollut liikkeella salaa. Hevos-
miehenhan tulon kuuli jo kaukaa aisakellon helkkeesta. Aisakello vaadittiin,
koska fiend — varsinkin pimealla — piti tietaa milloin raskaassa kuormassa
oleva reki oli tulonsa. Kiliseva kulkunen saattoi pita5 miehen hereilla silloin,
kun han kaveli pitkia valimatkoja vasyneena pimealla. 56 Tavan taustalla voi
olla myOs se, etta monissa seurakunnissa oli ainakin nalkavuosien aikana
tapana estaa luvatonta kerjaamista jakamalla erityisia kerjaamiseen oikeutta-
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PIIRROS 21: MetseityOntekijei lammas selassaan. Piirros Erkki
Snellman.

via, esimerkiksi kaulassa kannettavia merkkeja, niille puutteenalaisille, jotka
eivat saaneet muulla tavoin riittavasti apua. 57 Pussi oli myOs yleinen kerjalai-
sen kantovaline, joten tiuku voi hyvinkin liittya kerjaamiseen liittyvaan tema-
tiikkaan.58

Tapaan ommella sakkiin kulkunen liittyy myos toinen mielenkiintoinen piirre.
Jos kulkusta ei sakissa ollut, pilkattiin sakin kantajaa matkimalla lampaan
dantelya. Kulkusta ei valttamatta ommeltu sakkiin itse, vaan sen saattoivat
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tehda myOs tyOtoverit. 59 Tamankin tavan tausta jaa toistaiseksi selvittamatta,
mutta kuvaukset ilmiosta osoittavat, etta sakkiin ommeltu kello ei ollut turha
kapine:

Muistan poikasena [1890-luvulla] kun tukkisavotat tekivat tuloaan niin kevaalla

maalis- ja huhtikuulla alkoi miessakkeja kavella maantieta pitkin pohjolaan, joilla-

ki sakki selassa. Paikan asukkaat huutelivat, etta kesa taitaa tulla kun varekset
menevat pohjoiseen. Tasta tahto tulla vahan riitojakin.6°

Huhtikuun puolivalissa kulki miesjonoja savotoita kohti, toiset suksilla, toiset
jalan, muita kulkuneuvoja ei yield silloin ollu. Toisilla oli laukku, toisilla sakki
selassa, jota toiset pilkkasivat, ja maakivat, muka lammas. MyOhemmin tulivat

reput kayttiiOn.61

Vuonna 1920 landin toisten miesten mukana ensi kerran uittoon. Olin silloin 13-

vuotias. Silloin oli tapana ottaa evasta reppuun, mutta kun ei ollut reppua, niin
etsi sellaisen pienikokoisen sakin ja laittoi siihen narusta viinikkeet ja sanoi kylla
mulle, etta kaverit saattavat kiusata, etta sulla on lammas selassa, mutta ala \Tanta.
Niinhan siind sitten kavi kun landimme [Muurolan] asemalta kavelemaan ja kukin

heitti tarakkansa selkaan, etta minun lahimmat kaverit rupesivat siind kavellessaan
nykimaan minun kantamustani ja maakivat, etta lammas, lammas. Eipa siind autta-
nut muu kuin oli kestettava kiusaus ja jattaysin jalkimmaiseksi joukossa.62

Jatkila oli tapana maakya, jos jollakin jatkalla oli sakki selassa, jolla kannettiin
evaita. Se piti sormilla koputtaa kaulaan Aatamin omenan paalle ja panna etta mää.
Mutta jos sakin nurkassa oli kello tai tiuku, silloin ei saanut maakya. Jatkat kuttuit

sakkia lampaaksi ja sanoivat, etta se oli varastettu lammas, kun ei ole tohittu panna
kelloa.63

UittotyOntekijat muistelivat 1950-luvun lopussa, etta tuohikontti jai pois kay-
tOsta 1910-luvun lopussa kangasrepun yleistyessa. Vahitellen myOs kulkusella
varustettu sakki jai pois kaytOsta. 64 1980-luvulla keratty muistitietoaineisto
kuitenkin osoittaa sen, etta repun voittokulku ei ollut niin ylivoimainen. Eras
sallalainen vastaaja muistelee uittotyiimaata Kasmajoella kevaalla 1934. Nel-
jan hengen tyOryhmasta kandella miehella oli kangasreput yhden kantaessa
tavaransa tuohikontissa ja toisen nahkalaukussa. 65 Muutkin vastaajat kertovat
seka sakin, tuohikontin etta nahkalaukun olleen yleisia kantovalineita yield
1930-luvulla,66 ja Niilo Valonen valokuvasi kuusamolaisen postinkantajan tuo-
hikontti selassaan viela vuonna 1949. 67 Suosion syykin selvida erdasta vasta-
uksesta: kangasrepussa evaat kastuivat, mutta tuohikontissa ne pysyivat kuivi-
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Metsdpirtin seinustalla (ddrimmelisend vasemmalla) riippuvat nau-
loista hevosmiesten laskilaukut, joissa oli ruokaa myiis hakkureille.
TOK.

na. 68 Nahkalaukun suosio on sailynyt tahan paivaan saakka: yield 1980-luvulla
savukoskelainen poromiehen ammatissa toimiva uittotyOntekija kuljetti tava-
ransa nahkalaukussa.69

Hakkuri joutui kantamaan kaikki tarvikkeensa, joten Undid ei voinut olla
mukanaan suurta madrad tavaraa. Kantovalineeseen pakattiin erdan vastaajan
mukaan viltti, alusvaatteet, saippuaa, parranajovalineet, evaat, pikilankaa,
nahkapaloja, nappeja, ompelulankaa, villalankaa, silmaneuloja, viila, kirves,
saha, liippa ja p011isavottaan mentaessa kolorauta. 7° Hevosmies ei joutunut
kantamaan tavaroitaan selassaan, joten Undid oli mandollisuus ottaa enem-
man tavaraa mukaansa savotalle. Osa tavaroista oli myOs hakkurin kaytOssa,
mutta hevosmies vei ne savotalle. Justeeri oli naista tarkein, mutta usein
hevosmies toi tukkisavottaan hakkurille myOs vaatimattomat vuodevaatteet.71

Nimi miestei myOten

Ihmisten sosiaalinen eriarvoisuus oli entisaikoina tosiasia, joka tiedostettiin
kanssaldymisen eri tasoilla. YhteisOnsa arvonannosta osattomiksi jaaneet ja

145



poikkeavat yksilOt seka myOs normien rikkojat leimattiin Urpo Vennon mu-
kaan muita useammin halventavan suorasukaisilla kollinimilla. HenkilOn lii-
kanimi antoi ulkopuolisellekin selvan vihjeen siita, mihin sosiaaliryhmaan
nimen haltija kuului tai mita han oli tehnyt. Liikanimi oli siis kertomus
lyhyimmassa mandollisessa muodossaan. 72 Liikanimia toki annettiin myOs
hyvaosaisille, mutta tallOin nimenantoperusteena oli yleensa talonnimi tai etu-
ja sukunimi, jolloin lisanimi oli johtolanka suvun ja maaomaisuuden selvitta-
misessa.73

Ella Johanssonin mukaan metsatyOntekijOiden keskuudessa liikanimen anta-
minen perustui painvastaiseen logiikkaan: liikanimi teki metsatyOntekijan
anonyymiksi ja erotti hanet sosiaalisesta ja alueellisesta yhteydestaan. Liikani-
men perusteella oli mandotonta tietaa oliko mies talonpoikaisesta perheesta
vai ei, ja mista pain Ruotsia han tuli Norlannin metsatyOmaille. Toisaalta uusi
nimi laajensi kantajansa yksi1011isyytta viittaamalla hanelle tyypillisiin omi-
naisuuksiin. Jos liikanimi viittasi paikannimeen, kyseessa oli kuitenkin paik-
kakunta tai kyla, ei talo, silla talonnimi olisi korreloinut sosiaaliryhmaan.
Milan ei ollut tarvetta, koska yhteisasunnossa kaikki olivat tasa-arvoisia.
Sosiaalisen taustan katkeminen johti myOs itse henkilOn huomaamiseen. Se
puolestaan lisasi yhteenkuuluvuuden tunnetta tyOyhteisOssa. 74 Tapa kayttaa
liikanimia etu- ja sukunimen asemesta on tuttu ilmio myOs muista miesvaltai-
sista ammattiryhmista.75

Yleisin nimenantoperuste Pohjois-Suomen savotoilla oli ihmisen ulkomuoto.
Seuraavina tulivat kotiseutu, luonne, tapahtumat, tavat ja ominaisuudet. Jonkin
verran harvinaisempia olivat harrastukset, sivutoimet, usein toistuvat sanat ja
sanonnat seka sukunimen ja etunimen yhdistelmat tai muunnokset. 76 Liikani-
mid voi tulkita myOs symbolisen paaoman nakOkulmasta: liikanimista, joista
on voinut paatella henkilOn kotiseudun, on voinut tehda paatelmia myiis hen-
kilOn ammattitaidosta. Voisi olettaa, etta Luiron-Anstilki, Martin- Niskasellaja
Kurtin-Komialla ruuhkalle paasy oli varmempaa kuin esimerkiksi Helsingin-
Hessulla tai Loimaan-Kassulla. 77 Kanadan-Jaska ja Liinnen-Lokari lienevat
hankkineet tyOkokemusta - siis ammattipaaomaa - myOs maan rajojen ulko-
puolelta. Esimerkiksi Napura- Heiskanen -liikanimen taustalla voi olla Pekka
Laaksosen mainitseman ruumiinrakenteen sijasta pikemminkin se, etta Heis-
kanen on pitanyt aina oman napuransa mukanaan. Yhta lailla Kanki-Kerdnen
saattoi naistennaurattajan ominaisuuden asemesta olla erityisen taitava ruuh-
kanpurkaja. Kuten edella kerrottiin, olivat oma napura ja kanki tyOvalineena
varmoja takuita miehen ammattitaidosta.78
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Vonkamiehet rakotulilla laavun suojassa. Tavarat pysyveit kuivina
oksanhangasta riippuvassa seikissei. Valok. Sakari Piilsi 1923. MV.
Sign. 1936:81.

Ravinto

Uitto- ja metsatyOntekijat sOivat tyOmailla jauhoruokia, muttia, pepua ja talk-
kunaa yield 1800-luvun toisella puoliskolla. 1880-luvulta lahtien Amerikan
laskiksi nimitetty silava yleistyi arkiruokana, ja leivasta, karistetysta laskista,
lihakeitoista ja kahvista tuli tukkisavottojen paaruoka. 79 Koska Lappi on har-
vaan asuttua, miehet olivat siella muuhun Suomeen verrattuna poikkeukselli-
sen riippuvaisia yhtiOn ty6paikalle hankkimista elintarvikkeista.8°

Kemi Oy:n tukkisavotassa oli vuonna 1905 ideaalitapauksessa myytavana
leipaa, ruisjauhoja, vehnajauhoja, riisiryyneja, herneita, ruismaltaita, voita,
silavaa, suolaa, kahvia, sokeria ja teeta. 81 Useimmiten tarjonta oli kuitenkin
huomattavasti yksipuolisempaa. Vuonna 1886 yhtikilla oli varastossaan ruis-
jauhoja, silakoita, kahvia, maltaita, leipaa, sillia, sokeria, poronlihaa, herneita
ja Amerikan laskia. 82 Vuonna 1916 Raahe Oy:n uittotyOmaalla tyOntekijOille
myytiin voita, leipaa, jauhoja, silakoita, sianlihaa, palasokeria, toppasokeria,
teeth. ja kahvia." Osa tavaroista myytiin kateisella ja osa merkittiin vastakir-
jaan, jolloin maksu pidatettiin palkasta.84

Sunnuntaipaivina savotan ruukinpirtilla kavi kulkukauppiaita, koska silloin
hevosmiehet kavivat ostamassa ruokatarvikkeita koko tyOryhmalle. Yhteis-
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PIIRROS 22: Metsei- ja uittotyOntekijdn
kattila ja lautanen, kiiristyskauha.
Piirros Erkki Snellman.

asunnoissa kavi myOs lahiseutujen asukkaita myymassa valmistamiaan leivon-
naisia. Kulkukauppiailta ja kaupustelijoilta ostettiin paaasiassa vehneipullaa,
kampanisuja, torttuja, rinkeleita, tuoretta leipaa, kalaa ja voita. Osa miehista
kalasti tai metsasti monipuolistaen nain ruokavaliotaan. Kylissa saatettiin py-
sahtya syOmaan taloihin; etenkin kirnupiima eli harmaja ja viili olivat uitto-
tyOntekijOiden suosiossa.85

Vuodelta' 1917 on kaytettavissa uittotyOmaan tavarakirja, joka mandollisesti
on ollut kaytOssa Iijoen uitoissa Taivalkoskella. Tavarakirjaan on merkitty 67
uittotyOntekijan ostamat tavarat kanden viikon ajalta kesakuun alussa. Tavara-
kirjan mukaan uittotyOntekijat ovat ostaneet voita, leipaa, silakoita, poronli-
haa, naudanlihaa, tupakkaa, tulitikkuja, teeta ja sokeria. Suurin osa tyOnteki-
jOista osti yhtiOlta pelkastaan voita ja leipaa, mutta osa osti lisaksi kalaa tai
lihaa. Kaikissa tapauksissa huomio kiinnittyy runsaaseen voin ja leivan kulu-
tukseen: niista tyOntekijOista, jotka ostivat pelkastaan voita ja leipaa, yksi
tyOntekija osti	 kulutti) keskimaarin seitseman kiloa leipaa ja kaksi ja puoli
kiloa voita kymmenessa paivassa. Leivan kulutus vaihteli viiden kilon ja
kandeksan kilon valilla ja voin kulutus puolentoista kilon ja runsaan kolmen
kilon valilla kymmenessa paivassa. Lihan tai kalan ostaminen ei juurikaan
vaikuttanut voin ja leivan kulutukseen. 86 (LIITE III) Voita ja leipaa syOtiin
uittopuroilla myOs Jussi Hagbergin romaanissa: miehet saivat purouitoissa
yhtiOlta etumaksuna kaksi kiloa laskia, kilon voita ja nelja, viisi kiloa leipaa
viikon tarvetta varten.87

Minkalaista ruokaa naista tarvikkeista sitten pystyi valmistamaan? Ensinnakin
ruuanvalmistusvalineena oli parin litran vetoinen kauha, keiristyskauha, ja
ruokailuvalineina puukko ja lusikka. (PIIRROS 22) Ruoka valmistettiin joko
avotulella tai kamiinan paalla. Valmiiksi leivottu leipa kelpasi raaka-aineeksi
moneen ruokaan: pelkasta kovasta leivasta ja vedesta saatiin leipiikiisseliei. Jos
raaka-aineina oli veden ja leivan lisaksi voita tai silavaa, saatiin rOsselOd. Jos
ruokaan lisattiin yield sokeria, saatiin leipeiressua. Jos ruokaan pantiin leivan
asemesta jauhoja sulaneen rasvan sitomiseksi, saatiin lotinaa tai soosia. Sila-
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vaa ja mandollisesti lihaa karistamalla saatiin karistysta: ohuiksi viipaleiksi
leikatut silavan palaset sulatettiin rasvaksi, ja niiden paalle leikattiin ohuita
viipaleita jaatynytta lihaa, jota hieman ruskistettiin. Jos miehella ei ollut karis-
tyskauhaa, teki han keppikiisselid kypsentamalla silavaa tai makkaraa, usein
paperiin kaarittyna, koivunoksasta vuollun tikun nokassa avotulella. Vaikka
myOs kalaa ja kaurapuuroa valmistettiin karistyskauhassa, on vastauksissa
yleinen toteamus "kylla Akan leuka kiilteli rasvasta" osuva. Ruokajuomana
oli yleensa musta suolalla hOystetty kahvi.88

Kontiolandelta 1920-luvulla Koillis-Lappiin metsatOihin tullut metsatyOnteki-
ja kuvaili tyypillisia ruokia ja ruokalajeja tukkisavotassa seuraavasti: Tyiipaiva
alkoi yleensa aamukahvilla, jonka jalkeen syotiin poronlihasta ja laskista
valmistettu karistys ja mandollisesti kuoripaalliset perunat. Seuraavan kerran
syOtiin vasta iltapaivalla neljan maissa, kun palattiin palstalta kampalle. Ruo-
kana oli tavallisesti naudan- tai poronlihasta valmistettua lihakeittoa. Jos ei
ollut perunoita, suurustettiin keitto kauraryyneilla. Perunoiden ja kauraryynien
asemesta keittoon saatettiin lisata myOs herneita. Seitseman aikaan illalla
syOtiin yield kaurapuuroa voin kanssa tai voileipia. Vastaaja kiinnittaa huomio-
ta siihen, etta Eteld-Suomesta tulleilla miehilla oli vaikea tottua suolalla hOys-
tettyyn kahviin.89

Eras vastaaja kertoo, etta vuonna 1945 tukkisavotassa kulkumiehen tunnisti
siita, etta han lammitti omassa tai lainaamassaan karistyskauhassa vedessa
makkaraa. 9° Uittothissa makkaran syOrninen oli tavallista, mutta tukkisavotas-
sa makkaraa pidettiin riittamattomana. Talvella energian tarve oli niin suuri,
etta silavasta valmistettu karistys oli aamiaisruokana lahes valttamatOn. 91 Eras
haastateltava kuvaili hakkurin ruokavalioa seuraavasti: "Se oli vain tuo raaka
Laski, suolalaski ja voileipa, pakettileipa, ja kahavi paalle."92

YhtiO alkoi palkata hevosmiesten ja hakkurien seka pinotavaratykimaan tyOn-
tekijOiden yhteisasuntoihin kokeilumielessa kokkeja — nyt heita nimitettiin
emanniksi — 1930-luvulla. 93 Toki aikaisemminkin yhteisasunnoissa oli ollut
kokkeja; he olivat olleet joko myytyjen tuotteiden myyntivoitosta palkkansa
saavia yksityisyrittajia tai ruokapalkalla tyOskentelevia sukulaisia. 94 Vasta
1950-luvun lopussa emannalta alettiin saada kaikki ruuat ja vielapa evaat
mukaan metsaan. 95 Aikaisemmin miehet vain taydensivat ruokavaliotaan
emannan myymilla tuotteilla.

Talvella 1941 KemiyhtiOn savotoilla saattoi emannalta ostaa lautasellisen her-
nekeittoa, lihakeittoa, kaurapuuroa, riisipuuroa, ruispuuroa, marjakeittoa, se-
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.00

Hakkurin (ddrimmilisend oikealla) tehtdveind oli tehdlz kiiristys koko
hevoskunnalle. Lapin metsiimuseon arkisto.

Ruoka valmistettiin avotulella piisissii. Janne Luusuan kuvakokoel-
ma. Veitsiluoto Oy.
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KeittiO ja	 Rovaniemen maa-
laiskunnassa. Valok. Sakari Pillsi 1923.  MV. Sign. 1936:40.

kahedelmakeittoa, annoksen perunoita tai lautasellisen perunoita ja silavakas-
tiketta. Juomaksi oli tarjolla kaljaa seka kahvinkorviketta. Emanta myi myOs
rasvassa paistettuja munkkeja miesten huolehtiessa itse voista, leivasta ja
karistyksesta. 96 Emantia kehotettiin kayttamaan ruuanlaitossa juureksia ja ka-
laa, mutta miehet eivat kevyempaa ruokavalioa helposti hyvaksyneet. Esimer-
kiksi silakkalaatikko miellettiin pitkaan kasvisruuaksi.97

Ruuan puolesta tyOnjohtajat olivat tyOntekijOita paremmassa asemassa,
ruukinpirtilla kokit olivat yleisia jo 1900-luvun alussa. Ensimmaiset kokit
eivat siellakaan olleet yhtiOn palkkaamia, sill y yleensa ukkoherra tai kase•Ori
palkkasi kokin ja hankki tarvittavat ruokatavarat. YhtiOt alkoivat palkata ruu-
kinpirteille emantia jo 1920-luvulla."

MyOs uittotyOmailla kokit olivat alkuun yksityisyrittajia, jotka myivat tyiinte-
kijOille keittoa, riisipuuroa, kahvia seka vehnajauhoista, vedesta ja sokerista
valmistettuja raiskaleita tai munkkeja.99 Jokiuitoissa kokkia varten tehtiin eri-
tyinen tukeista tehty kiinted lautta, soho tai koplukka. Lauttoja kaytettiin WM.
vuosisadalla paaasiassa vain Luirojoella ja Kitisenjoella. Myohemmin soho-
nimitys vakiintui kokkiveneessei olevan pressukatoksen nimeksi. Pressukatok-
sen alla kokki saattoi valmistaa ruuan suojassa sateelta.m°
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Uittoroikka ruokatauolla 1950-luvulla. Kokkiveneessd oli soho eli
katos, jonka suojassa tavarat pysyiviit kuivina. TOK.

Toisen maailmansodan jalkeen uittothissakin oli jo yhtiOn palkkaama emanta.
Vuonna 1950 ruokalistaan saattoi purouitoissa kuulua seuraavia ruokalajeja:
hernekeitto, perunakeitto, makaronikeitto, makkarakeitto, ohraryynikeitto,
paistetut perunat, perunasose, peruna-annos, perunasose tai perunat ja lihakas-
tike, lihaperunalaatikko, kalalaatikko, suolakala-annos sipulin kera, makaroni-
laatikko, puuro, velli, marjakeitto- tai puuro, hedelmakeitto, kalakeitto sek5
leipaannos, kalja tai sokeroitu mehu.1°1

Ruotsissa metsatyOntekijat olivat kolme kuukautta viiden elintarvikkeen —
vehnajauhojen, laskin, kahvin, sokerin ja nakkileivan — varassa. Maanviljelija-
vaestOn keskuudessa vehnajauhot koettiin ylellisyydeksi, ja vehnajauhoista
tehtyja leivonnaisia kaytettiin vain juhlapyhina. MyOs silavalla, sokerilla ja
kahvilla oli juhla- ja vierastarjoilun luonne. Paradoksaalista olikin, etta kOy-
hista kOyhimmat ostoruuan varassa olevat metsatyOntekijat sOivat naita prestii-
sia osoittavia elintarvikkeita suunnattomia maaria paivasta toiseen koko talven
ajar', nurinkaannetyssa maailmassa kOyhat sOivat rikkaiden juhlaruokaa.1'

Suuri osa savotalla kaytetyista ruoka-aineista oli teollisesti valmistettuja ja
nain ollen todennakOisesti omavaraisuuteen tottuneille perapohjalaisille ja lap-.
pilaisille vieraita. 1 ' Suomalaiset metsatyOntekijat eivat kuitenkaan Ilmar Tal-
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yen mukaan valmistaneet vehnajauhoista laskissa karistettyja pyOrykOita (kol-
bullorna) kuten ruotsalaiset.104

Kemijoen alueelta keratyssa muistitietoaineistossa ei ole ainoatakaan viitetta
siita, etta metsa- ja uittotyOntekijOiden ruokataloutta olisi pidetty tuhlailevana.
Muistelijat kiinnittavat huomiota ainoastaan siihen, etta tyOnjohto soi parem-
min kuin tyiintekijat. 1 °5 Metsa- ja uittotyOntekijOiden ruokavalio lienee silti
saanut paheksuntaa osakseen Ruotsin lailla myOs Suomessa ainakin silloin,
kun ruuanlaittotavat on koettu tuhlaileviksi.

Jussi Lainio kertoo novellissaan siita, miten tyiinantaja paheksui keppikiisselia
ruuakseen valmistavia miehia — laskia karistettaessahan osa rasvasta valui
nuotioon — ja vahensi miesten palkkoja. 106 MyOs runsas kahvinjuonti koettiin
ylellisyydeksi ainakin kirkonmiesten piirissa. Kemijarven kirkkoherra kuvai-
lee vuonna 1903 ilmiOta seuraavasti: "Ylellisyytta ei kansan tavoissa yleensa
ole, ellei ole mainittava, etta kansa on suuresti joutunut riippuvaiseksi kahvin
nauttimisesta selca ravindo- etta nautintoaineena."' w Kitti'an kirkoherra valit-
taa samoihin aikoihin, etta kahvin juominen "sortaa kansan velkain alle" ja
Sodankylan kirkkoherra, etta "kahvin juonti kasvaa turmiollisesti". 1 °8 Savo-
toilla tyOskenteleminen todennakOisesti lisasi kahvinjuontia yhtaalta tottu-
muksen ja toisaalta rahapalkan vuoksi.109

5.2. Ka.mppaela.ma

Kuten myOhemmin osoitetaan, savotan yhteisasunto oli monelle Lapin tukki-
laiselle pysyvin asumisen muoto ja tyOtoverit se ryhma, johon he ensisijaisesti
kokivat kuuluvansa. Voi jopa sanoa, etta osalle miehista yhteisasunto ofi koti ja
tyOtoverit perhe. Kuvaavaa on se, etta "Kamppaemannan kasikirjassa" eman-
tad kehotetaan ajattelemaan savotan tyontekijoita "kuin suurta lapsiparveasi,
jota Sinun on hoidettava ja kasvatettava". 1 Kamppa oli myOs perheelliselle
miehelle koti suuren osan vuodesta. Eras ikansa metsatOita tehnyt tervolalai-
nen neljan lapsen isa totesi haastattelussa, etta "se oli semmoinen niinku koti
olemassa siella [kamppa], vaikka se oli vahan erilaisista jasenista se perhe
siina".2

Kaikilla yhteisOilla on tilankayttOOn liittyvia saantoja. Sosiaalistuessaan ko-
dissaan perheensa jaseneksi lapsi automaattisesti imee itseensa mytis ihmisten
— usein eri sukupuolten — valiseen kanssakaymiseen liittyvia arvoja ja asentei-
ta, joita han uusintaa aikuistuttuaan. Samalla tavalla aikuiset asettuessaan
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uuteen asuin- tai tybpaikkaan suorittavat erdanlaisen kulttuurisen oppisopi-
muskoulutuksen oppiakseen sen, miten kyseisessa tilassa toimitaan. Toiminta
heijastaa ymp5rOivan yhteisOn sosiaalisia suhteita. Asuttu tila ei koskaan ole
neutraali, vaan se on aina erdanlainen kulttuurinen sommitelma, jonka osasia
ovat niin seinat ja esineet kuin siina toimivat ihmisetkin.3

Kun esimerkiksi vuorossa oleva valtamerilaivan peramies meni perasimeen,
kulki han tuulen puolella ja merimiehet siirtyivat vaihdon ajaksi toiselle puo-
lelle alusta. Merimiehet eivat myOskaan saaneet ohittaa laivan perapuolella
olevaa mastoa kuin poikkeustapauksissa. Merimiesten oikeudet karttuivat ian

joten vanhempi mies meni aina miehistOsuojan ovesta ensin riippumat-
ta siita, kuinka kiire nuoremmalla miehella oli. Vanhemmat miehet ottivat
myOs aina ruuan ensin nuorten odottaessa vuoroaan. 4 Hylkeen kaukopyynti-
aluksissa Pohjanmaalla oli samantapaisia tilankayttOOn liittyvia kirjoittamat-
tomia lakeja.5

MyOs metsa- ja uittotyOmailla tilan- ja ajankayttoa saateli monia kirjoittamat-
tomia lakeja, joihin uusi tyOntekija vahitellen sosiaalistui. 6 Nama tilan- ja
ajankayton Tait ovat — ensin tutkijan silmin dokumentoituna ja sitten tyOnteki-
jan myOhemmin muistamana — seuraavassa tarkastelun kohteena.

Tutkijoiden silmin neihtyna

Leukkuhamarassa on uittopirtti, jossa on varasto-osa, keittiO, konttori ja pirtti

miehille. — — Miehilla on vuoteina hetekat, joissa on patjat ja viltit. Vapaa-aika

[iltapaivalla kolmesta lahtien] kuluu suureksi osaksi ikkunan edessa olevan pOydan
daressa korttia pelaten tai sangyissa makoillen. Ikkunalla on matkaradio, joka on
koko ajan paalla ohjelmasta riippumatta. — — Paallimmaiset puheenaiheet ovat

kylan asioita, poroasioita ja uittoasioita. — —

Pirtin vieressa on kapea konttoriosa, jossa miehet kayvat ruokailemassa. Huoneen

seinassa on niin sanottu elamanluukku eli avattava ja suljettava luukku, jonka

kautta emanta tarjoilee ruuan miehille. Ruokailun paatyttya miehet palauttavat
astiat luukun kautta emannalle keittiOOn. Konttoriosan ja keittiOn valilla ei ole
ovea, joten emanta on omassa rauhassaan. Emanta ei ruokaile miesten kanssa yhta

aikaa. Kokin apulainen ruokailee ja korjaa pOydan sen jalkeen kun miehet ovat
lopettaneet syOmisen. Kenttatybaikana emanta ei kaynyt kertaakaan pirtissa tai
konttorissa. Jos han keskusteli miesten kanssa, se tapahtui rakennuksen ulkopuolel-

la. Konttoriosassa on lisaksi heteka ja pOyta, jonka paid on puhelin. Puhelin on
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valttamatOn, silla veden korkeutta seurataan koko ajan ja siita ilmoitetaan tyOnjoh-

dolle. — —

Konttorin vieressa on keittiO. — — Emanta ja hanen miehensa (kymppi) nukkuvat

hetekoilla valiseinan takana. Heald on lakanat sangyissaan, mita miehilla ei ole.
— — Pirttirakennuksen lisaksi alueella on kaymala ja rannassa hirsisauna. — —

Aamiaiseksi klo 6.30 oli emannan laittamaa poronkaristysta. Miehet keittivat itse
klo 9.00 ja 12.00 jokivarressa kahvit emannan mukaan laittamista tarvikkeista.
Seuraava ruokailu oli klo 15.30, jolloin emanta tarjosi miehille sianlihakastiketta,
keitettyja kuorittuja perunoita, suolakurkkua, punajuurta, nakkileipaa, maitoa ja

piimaa. Klo 19.00 oli kahvia ja korppuja. Lisaksi emanta antoi miehille kannun
kotikaljaa saunan jalkeen juotavaksi. Klo 21.00 oli tarjolla iltaruokana suolakalaa
(siikaa), laskia, kaurapuuroa, voita, nakkileipaa ja maitoa. — —

Joka ilta lammitetaan sauna ja kaydaan yhdessa saunassa. Emanta kay saunassa
miehensa kanssa erikseen. Saunan jalkeen miehet juovat iltakahvit ja jatkavat illan

viettoa korttia pelaten. — —

Joukon vanhin, Jussi 011ila, oli Heikki Alakurtin kanssa hakenut metsasta hyvia
suoria oksattomia koivuja kirvesvarsien veistoa varten. Jussi 011ila veisti saunan

jalkeen kaksi kirvesvartta muiden katsellessa toimitusta. — — Kun toimitusta katseli,
tuli mieleen vanhemman ja kokeneemman miehen nayttO nuorimmille, silla puheet
viittasivat sellaiseen.

Nukkumaan miehet menivat jo kello 9, silla he tiesivat seuraavana aamuna olevan
aikaisen heratyksen. Miehet polttelivat tupakkaa sangyissaan ja spekuloivat veden
korkeudesta — koska uitto alkaa! Tunnelma oli jannittynyt ja odottava. H-hetki oli

aamulla klo 5, jolloin Lipakassa aloitettiin vyOrytys. Miesten oli aloitettava tytit
samalla kellon lytimalla, jotta Lipakan alapuolinen jokiosuus saatiin laitettua ennen
ensimmaisten puiden tuloa. Miehet olivat saaneet tytin tehdyksi klo 9, jolloin he

lahtivat syOmaan. Ruoka oli emannalla ollut valmista jo seitsemaksi, mutta kiireen
vuoksi ruokailua ei voinut aloittaa. Miehet olivat tyOskennelleet tyhjalla vatsalla
nelja tuntia, mutta se ei tuntunut heita vaivaavan. Varsinaisia tupakkataukoja ei oltu

myOskaan pidetty, puhumattakaan kahvitauoista. Miehet kertoivat, etta uiton luon-

teeseen kuuluu verkkainen tyOtahti jos ei ole kiireellista tyOta ja vastaavasti kiihked
tyOtahti, jos Willa on kiire. Ruokailun jalkeen miehet pitivat tauon. Tauon aikana
osa miehista makoili, jopa nukkui, ja osa pelasi tuppia [korttipeli] ja jutteli.7
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Kesdlld 1989 Muurolan uittomiehet tulivat yleensei toihin joko pol-
tai henkilOautolla.Valok. Hanna Snellman.TOK.

RuokapOytd katettuna Muurolan uittopirtissei keseillei 1989. Valok.
Hanna Snellman. TOK.
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UittotyOntekijii eldmeiluukulla ...Valok. Hanna Snellman 1989. TOK.

ja ruokalevolla. Valok. Hanna Snellman 1989. TOK.
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Nain kuvailin laittotOita tekevien Yla-Kemijoen uittotyOntekijOiden ajankayt-
tOd Leukkuhamaran uittopirtissa viettaessani ensimmaisen yon uittopirtissa
kenttatOiden aikana kesalla 1986. Mytthemmin kesalla kuvailen rantojen puh-
distusta tekevien Kemijarven uittotykintekijOiden arkipaivaa seuraavalla taval-
la:

Luuksinsalmen uittopirtissa on pirtti, keittio ja emannan kamari, ja jokaisesta on

oma ovi ulos kaytavamaiselle kuistille. Miehet asuvat pirtissa ja kokki emannan

kamarissa. Kaikki ruokailevat keittiOssa, jossa ruoka myOs valmistetaan. Pirtin ja
keittiOn valissa on elamanluukku, mutta se on nykyisin tarpeeton. Miehet sulkevat

luukun pahvinpalasella illalla, jotta voivat olla rauhassa. Miehet muistelivat, etta

aikaisemmin pirtissa oli peska, mutta sittemmin se on purettu, ja miehet nukkuvat
hetekoilla. — — Miesten ty6paiva alkaa klo 7 ja paattyy klo 16. TyOpaivaan kuuluu
tunnin ruokatunti. Viikonloput ovat vapaat. — — Miesten vapaa-aika kuluu kahvin-

juonnin lisaksi saunoessa. Joka ilta lammitetaan sauna ja miehet kayvat siella ruuan

ja iltakahvin valissa. Muu aika kuluu makoillessa ja tupakanpoltossa seka jutelles-
sa. Radio on paalla koko paivan ja illan. Emannan ja miesten valilla ei ole kommu-
nikaatiota, vaan valmistettuaan ruuan ja kahvin, emanta menee omaan huoneeseen-

sa ja palaa vasta tiskaamaan.8

Toisessa yhteydessa kiteytan ajankayton kuvauksen sanomalla, etta yhteis-
asunnoissa asuvien uittotyOntekijOiden elama oli tyOntekoa, syiimista, sauno-
mista ja nukkumista. Niissa paikoissa, joissa oli televisio, mykis sita katsottiin.9

Kolmekymment5viisi vuotta aikaisemmin (1952) vastaavassa asemassa oleva
ulkopuolinen tarkkailija — Sakari Sariolan tutkimusapulainen — kuvasi elamaa
perapohjalaisessa metsatytikampassa seuraavasti:

Tavallinen paiva metsatytimailla alkoi aamulla klo 5.00 tienoissa, jolloin ensim-
maisina nousivat lavereiltaan hevosmiehet ja lahtivat talliin vaalimaan ajokkejaan.
Klo 5.00-6.00 valilla nousi osa miehista kahvia keittelemaan. Klo 6.00-7.00

valilla suurin osa kampan miehista oli jo valveilla, vain muutamat jatkoivat untaan

tai loikoilivat lavereillaan. Emantien avattua klo 7.00 keittiOn tarjoiluoven ruokail-
tiin nopeasti, sytytettiin tupakat, kiroiltiin markia vaatteita tai mikali oli pyryilma,
sadateltiin lumen tuloa. Ruokailun jalkeen klo 7.30-9.00 valilla miehet joko yksi-

tellen tai ryhmissa lahtivat hakkuupaikoilleen. Melkein poikkeuksetta joka aamu
muutama mies jai kampille kunnostamaan tyiikalujaan tai lorvailemaan selittaen
yksinkertaisesti: "El huvita tanaan tyOnteko, kun on niin huono ilma", tai "on niin

heikkoa metsda palstalla". Kampille jaavien joukossa oli toisinaan hammaspotilai-

ta tai vatsavaivaisia.
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Paiva kampilla kului hiljalleen aina klo 15.00 saakka, jolloin ensimmaiset miehet
alkoivat palata hikisind ja marking takaisin. Mikali hakkuualue sattui olemaan
lahella, saattoivat miehet kayda useitakin kertoja paivassa sisalla kahvilla, tupakal-
la tai muuten istuskelemassa.

Klo 16.00 emannat kattoivat pOydan ja jakoivat ruoan. Miehet aloittivat ruokailun

valittOmasti vaatteitaan vaihtamatta tai edes peseytymatta. Ruokailtaessa kavi kova
puheenporina; ehdittiin morkata tyOnjohtaja, yhtiO, huonot tytiolosuhteet jne. Kun
oli syOty, ja emannat olivat saaneet pOydat siistityiksi, nousi yksi ja toinen laveril-

taan, jonne oli heti ruokailun jalkeen ryiiminyt ruokasauhuja vetamaan.

Viimeistaan klo 17.30 aikaan innokkaimmat korttimiehet alkoivat kerata korttika-

vereitaan rinkiin. Pian olikin kaksi-kolme pelirinkia, kussakin kolmesta-kuuteen

mieheen, vallannut kampan parhaat puhdepaikat petromax-lamppujen alla pOydan
daressa pelatakseen siina "sOkOd" eli avopokkaa, joka on rahapelia. Panokset
pOydassa vaihtelevat viidestakymmenesta markasta aina kymmeneentuhanteen

markkaan. Pelaajien taakse oli kokoontunut joukoittain miehia "piruiksi" pelaajil-
le. Mina "pirut" saattoivat seista tuntikausia, jopa koko illankin, pelaajien takana
jannaamassa pelia. Yleensa ilmapiiri oli varsin sahkOinen peliringin tiimoilla, var-

sinkin silloin kun pOydassa oli suurehko, useihin tuhansiin nouseva rahasumma.
Pelaajien riemukkaat huudahtelut ja kirvelevat sadatukset kaikuivat vuorotellen
ympari kamppaa. Rahat vaihtoivat ahkerasti omistajaa. Setelit rutistettiin taskuun

kuin nenaliina ja heitettiin taas pOydalle kertyvaan rahakekoon kuin arvoton roska-

paperi. Voittajasta oli yhdentekevaa oliko vastapelurina tuttu kotikylan mies, tai
viimeisilla markoillaan pelaava outo nuorukainen. Toisinaan, kun pelaajalla oli
viimeiset markat pOydassa, "potissa", oli tilanne henkeasalpaava. — — Yleensa se

sakki, joka alkoi illan alussa pelin, istui tiiviisti yhdessa koko illan, joskus jopa
aamupuoleen yOta. Harvoin miehet malttoivat keskeyttaa pelidan edes ruokailun,
klo 20.00 ajaksi. Siind pelin tiimellyksessa he vain akkia hotkaisivat iltavellinsa.— —

Pari kolme kertaa viikossa, niind iltoina, joina joku kavi hakemassa postin paapir-
tilta, kukin vuoroonsa otti vapaana olevan lehden ja katsoi ylimalkaan otsikot. Joku
harva innostui lukemaan daneen ilmoitukset, jotka koskivat metsatytimaita. Lehti-

uutisista, lukuunottamatta huomattavampia urheilutapahtumia, ei virinnyt keskus-
telua. Poliittiset uutiset eivat saaneet sen erikoisempaa huomiota osakseen. Niissa
kampissa, joissa joillakin oli radio, kuunneltiin yleensa vain Oslon olympiauutisia

seka kevytta tanssimusiikkia. Uutiset, esitelmat jne. eivat miehia lainkaan kiinnos-

taneet. Erdat viettivat aikaansa naapurikampilla ja paapirtilla.
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Uittokota Norvajoen rannalla vuonna 1923.  Kokki on paistanut
miehille munkkeja. Valok. Sakari Palsi. MV. Sign. 1936:68.

Ahkerimmat ja tunnollisimmat miehet viettivat iltojaan tyOkalujaan kunnostaen.

Erdat miehet saattoivat taas loikoilla ja tupakoida laverilla joko hiljaa omissa
oloissaan tai naapuriensa kanssa jutellen. Kellon lahetessa 22.00 oli suurin osa
miehista laverillaan. TallOin alkoi vitsien ja juttujen kerronta. Jossain nurkassa

lauloi mies lemmenlauluja. Tata yhteisseurustelua saattoi kestaa tunnin ajan. Vii-
meisimpind toimittelivat askareitaan ajomiehet, jotka kavivat tallissa hevosiaan

huoltamassa. — —

Lauantai-iltojen kohokohdan ja virkistavan poikkeuksen tavallisesta elamanme-
nosta muodosti kylpeminen. Tama toi kotoisen tunteen ja piristyksen, josta miehet

nauttivat taysin siemauksin.1°

Jos mennaan ajassa taaksepain yield kolmekymmenta vuotta, saadaan Sakari
Palsin kuvaus uittokodasta Rovaniemen maalaiskunnassa vuonna 1923:

Illan tullen miehet huutivat tyOn loppuun, niinkuin on tapana. — — Ruvettiin illalli-
selle, otettiin esille omat evaat ja ostettiin lisaksi kokilta kahvia, riisipuuroa ja
hedelmakeittoa. Aterian jalkeen kukin viritti sikarin tai savukkeen. Nuoret miehet

pelasivat ulkona vaatimatonta uhkapelia hyrralla, ja varttuneet miehet kertoilivat

juttuja kodassa tulen adressa. Kokki oli kylman varalta laittanut rakotulen, joka
antoi tottumattomalle rakentajalleen paljon puuhaa seka aiheutti monia neuvoja
lammittelijain taholta. Kaikenlaisessa askartelussa aika kului puoli kahteentoista,
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Miehet kuivattelevat vaatteitaan rakotulen larnmossa. Valok. Sakari
Peilsi 1923. MV. Sign. 1936:77.

jolloin mentiin makuulle. Kukaan ei riisunut vaatteitaan, yeti vain jalkineet jalas-
taan. En nahnyt kenenkaan muuttavan sukkiakaan, vaan ne kuivattiin jalassa tulen-

loisteella. TyttO paasti irti hiuksensa, suki ja letitti ne seka riisui pieksut hankin
jaloistaan. — —

Kokki nukkui istualtaan ovenpielta vasten, kohennuskeppi jalkain valissa. Muuan
poika oli noussut lammittelemaan ja nukahtanut hankin istualleen kattopylvaan
nojaan. Vieressani makaava mies piti danta, joka oli puoliksi kuorsausta, puoliksi

valittamista. Muut miehet olivat vetaytyneet liki toisiaan, niin etta makuusijain

paihin oli tullut levealta tyhjaa tilaa. Tuo ihmisjoukko makasi siina yhteen sulloutu-
neena hakien lamped toisistaan. — — Istuessani raukeavan tulen aaressa lammittele-
massa useita Oita nousi pystyyn. Kaikkien oli kylma, ja pianpa kokkikin havahtui

seka toi ulkoa uuden hongan tuleen. — — Sittenpa kodassa noustiinkin jo ylOs.
Palatessani sinne keittajatytto oli jalkeilla ja kokki vuorostaan nukkumassa. Kahvi-
pannu kiehui, ja miehet vetelivat viimeisia aamu-uniaan uudelleen lammenneessa

kodassa. Joku lauloi unissaan, moitteettoman puhtaasti ja kovin tunteellisesti, mika

lienee siind tilassa harvinaista. Toiset nostelivat jalkojaan tulen liiaksi paahtaessa,
jatkaen samalla kuorsaamista hairiintymatta.11

Nama ulkopuolisten tarkkailijoiden kuvaukset eri vuosilta ja eri vuodenajoilta
muistuttavat hammastyttavalla tavalla toisiaan: kamppaelamalle oli ominaista
— paradoksaalisen rajallisten resurssien varassa — tapa viettaa aikaa valmista-
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Nukkumatuurin aikana nukuttiin jalat kohti rakotulta. Valok. Sakari
Palsi 1923. MV. Sign. 1936:69.

malla ruokaa, sytimalla, pelaamalla, tupakoimalla, kunnostamalla tyOkaluja ja
juttuja kertomalla seka mandollisuuksien mukaan saunomalla. Tassa herad
landekriittinen kysymys siita, tukeeko muistitietoaineisto eri alojen tutkijoiden
luomaa kuvaa, vai ovatko tutkijat nahneet sen minka ovat halunneetkin? Ker-
tovatko tutkijoiden kuvaukset enemman heista itsestaan kuin tutkimuksen
kohteesta? Onhan huomattu, etta erilaisuudesta lOydetaan usein sellaisia piir-
teita, jotka ovat omalle elamantavalle vieraita. Tast y syysta esimerkiksi monet
kuvaukset 1800-luvun tykivaenkulttuurista kertovat enemman porvarillisen
elamantavan sosiaalisesta vastapoolista kuin tyOvaestOsta.12

TyOntekijOiden muistoissa

Uittotkiissa tyOpaivat olivat niin pitkia, etta niin haastattelu-, kysely- kuin
kirjoituskilpailuaineistossakin miehet ovat keskittyneet nukkumapaikan kuva-
uksen asemesta vasymyksen kuvaamiseen." MetsatOiden osalta tilanne on
painvastainen. Koska tyOnteko oli talvella riippuvainen paivanvalosta ja ty6-
paivat samasta syysta lyhyita, 14 vietettiin yhteisasunnoissa pitkiakin aikoja.
Taman vuoksi muistitietoaineistossa on runsaasti kuvauksia elamasta yhteis-
asunnoissa. Kuvaukset noudattavat samoja linjoja kuin ulkopuolisten tarkkai-
lijoiden raportoinnit silly erotuksella, etta toista maailmansotaa edeltavana
aikana suurin osa ajasta meni ruuan valmistamiseen ja asunnon lammittami-
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seen. Silloin saunassakayntiin oli myiis harvemmin mandollisuus. Saunomi-
nen koettiin kuitenkin tarkealcsi, puhtauden lisaksi mielihyvaa toi saunan
suoma lampO vastakohtana tyOpaivalle tulipalopakkasessa.15

Se, missa henkilo nukkui tukkisavotan aikana yOnsa, kertoo paljon hanen
tyOtehtavistaan ja asemastaan tyOyhteisOn hierarkiassa. 16 Tyiinjohto asui ruu-
kinpirtilla, kun taas suurin osa ajo- ja kaatomiehista asui eri puolille leimikkoa
rakennetuissa yhteisasunnoissa. Ennen toista maailmansotaa ruukinpirtilla
asumiseen liittyi kolme asumismukavuuteen liittyvaa tekijaa: siella oli sauna,
siella oli mandollisuus ostaa emannan valmistamaa ruokaa, ja paapirtissa oli
lautalattia. Leimikkoon rakennetuista yhteisasunnoistahan saunat usein puut-
tuivat, metsasaunoissa oli maalattia ja ruoka valmistettiin yleensa itse.17

Ruukinpirtilla sijaitsevassa paapirtissa asui myels sekalaisia tOita tekevia pai-
valaisia, ruuanlaitosta vastaavia emantia ja joskus myOs kaato- ja ajomiehia,
mutta heille varatut tilat oli tarkoin erotettu tyOnjohdon tiloista. 18 Status- ja
sukupuoliryhmien tilojen eroa korostettiin mystis arkkitehtuurin keinoin: pai-
valaispirtin seinat oli tehty pyOreista hirsista tyOnjohtajien huoneen seinien
ollessa veistetyista hirsista. 19 Paivalaispirtissa nukuttiin yhteisvuoteessa, mutta
tyOnjohtajien puolella oli erilliset sangyt. 2° Ulkohuoneet sijaitsivat saman ka-
ton alla, mutta jokaisella kayttajaryhmalla — tytinjohtajilla, tyOntekijOilla ja
emannilla — oli omat ulkohuoneensa, joihin toisilla ei ollut menemista.21

Elamasta paapirtilla piirtyy muistitietoaineistossa seuraavanlainen kuva:

Leukkuhamarassa oli savotta 1951. Jatkalan puolella asui hevos- ja kaatomiehet ja

teravassa paassa kihot ja kuukausimiehet, saksimiehet, lukumiehet ja semmoiset.

Heiclan puoltaan nimitettiin karhukopiksi. TyOnjohtaja ja kasoori asuivat konttoris-
sa ja emanta keittiOn yhteydessa olevassa kopissa.22

Ja niilla oli semmoinen, oli herroille niinko oma rakennus tehty. Hirsirakennus
hyva ja *kind oli sitte oma rakennus tehty, semmoinen, jossa oli vain piisi
nurkassa, iso piisi ja laverit eli ritsit siela ympari sita kamppaa ja siella Aka ja itte
kukin karisti kauhassaan itelle laskia ja lihhaa, eika siella ollu mitaan kokkia

*kind, eika perunoita ollu siihen aikaan kaupassa eika savotassa. Herroilla oli se
tyOnjohtajan rouva kokkina.23

Kavimma paivala pruukinpirtila syOmasa. Kokki oli laittanu yhen ajaksi Heikkisen

maarayksesta lihakeittova talk porukalle. Herrathan sOivat kokin keittiOsa koko
ruan, jatkathan snit pirtin puolela, ja meilahan olitki omat reppuevhat lisaksi.24
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Oli siind kaksikin ruokaporukkaa. Toinen oli siind pirtissa ja toinen oli teravassa

pdassa, ko siella oli niin paljon sita vakid. Sita sanottiin teravaksi pdaksi sita, missa
oli ne mettanhiihtajat ja ukkoherrat ja valtion miehet ja kauppias. Toinen, se oli
vain paivaldispirtin nimelld, siella oli ne paivaldishevoset ja kaikki merkkimiehet ja

tieinsinOOrit ja pikkukoneisto.25

Isoilla leimikoilla padpirtit olivat suuria. KeittiO oli keskella ja siita kavi luukut

tyOmiesten ja tytinjohtajien puolelle. Tai sita johtajain puolta sanottiin jatkain

keskuudessa teravaksi pdaksi. Se olikin vand paremmin laitettu, avotakka ja lattian

tapainenki. Keskella lattiaa oli pOytd, sekin hOylalla vahan paremmin raapattu.
Keskella pOytdd oli paljon puhuva kassalipas ja tilikirjat. Tykinjohtajajillakin oli

vain tolppalaverit makuupaikkoina.26

Hevosmiesten ja hakkureiden yhteisasunnoissa ei muistitietoaineiston mukaan
nukkumapaikan perusteella tehty eroa hevosmiehen ja hakkurin valilla. Paik-
kakunnan talollinen saattoi maata peskalla pehmealla porontaljallaan paljaan
puun paalla makaavan kulkumiehen vieressa ilman, etta se olisi herattanyt
huomiota. Sen sijaan naispuolisille kokeille, silloin kun heita oli, pyrittiin
antamaan oma rauhansa, vaikkapa erottamalla pahviseinalla oma makuutila
yhteisvuoteesta. Ennen toista maailmansotaa mandollinen kokki oli yleensa
hevosmiehen sukulainen, joten kokin paikka oli taman hevosmiehen vieres-
sa. 27 Savotoilta otetuista yhteiskuvista saa kuitenkin sellaisen kasityksen, etta
valveillaoloaikana naiset ja lapset olivat joukon tasavertaisia jasenia, kuvissa
he ovat miesten keskella. Saunassakin miehet ja naiset kavivat joskus ajan
tavan mukaan yhta aikaa.28

Riippumatta siita, minkalainen rakennus oli kooltaan tai rakennustekniikal-
taan, kaikilla miehilla oli oma vakituinen paikkansa asumuksessa. KaytannOs-
sä tarna tarkoitti paikkaa makuulaverilla ja tulisijan kohdalla, koska lattiatilaa
ei juurikaan ollut. Talla tavoin miesten yksityisyys turvautui siind maarin kuin
se pienissa tiloissa oli mandollista:29

Se oli semmoinen 60 senttid miesta kohti aina kampalla petipaikka. Siind sai sitte

itte pitad niin hyvat kamppeet makuulla kun halus. Toinen kasi oli pdan alla, toinen
peittona. — Toisella oli lakki pdan alla ja pusero peittona. Mutta kylla kun noin
hevosen kans kun kuljettiin, niin kylla sita piti semmosen patjapussin ja se oli

usiasti poron taljaa. Se oli hyvd. Se oli ldmmin ja 	 ei nyt pehmonen, mutta

parhaimmillaan pehmonen. Sitte aina viltti tai joku. Aina sita jotakin nakkasi
selkdan jotta sita Semmonen se oli se nukkumapaikka. Siind mitdan lakanoita
ollu. — — Kylla ne [hevosmiehet ja hakkurit] oli sekasin. Siena oli semmoiset peskat

Siind oli semmoinen vali, niin siind se sitte itte kukakin
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Kampan kokki [1922] oli erdan Keminseutulaisen hevosmiehen vaimo. Nama

laittoivat oman kotuksensa vasemmanpuolen peranurkkaukshen. Sijoittivat sinne

myOs kilunsa ja kalunsa seka muutki kampheensa, hirvennahkapetinsa. Sitte erotti-
vat nurkkauksesta laipiosta ritsile ulottuvan ressuseinaman."

Jos muistitietoaineistoon on luottamista, sai kamppdan tuleva valita haluaman-
sa paikan peskalta. Sen jdlkeen paikka oli hanelle varattu ja siihen ei ollut
muilla asiaa. Metsasaunoissa halutuin paikka oli mandollisimman lahella pii-
sid paikan ldmpimyyden vuoksi. Piisin laheisyydesta oli hyOtyd myOs valon
kannalta. Nukkumapaikkaa ei ndet kaytetty ainoastaan nukkumiseen; miehet
istuskelivat yleensd omalla makuusijallaan myOs koko valveillaoloajan. Lat-
tiatilaahan ei etenkdan vanhemmissa yhteisasunnoissa ollut.32

Koska nukkumapaikka oli tyOntekijan yksityisaluetta, on vastauksissa kuvattu
omaa tilaa yksityiskohtaisesti. Yleensd vastaukset keskittyvat ldmpOtilan ja
vuoteen pehmeyden arvioimiseen. Metsasaunoissa ongelmana oli se, etta kun
asuntoa lammitettiin, tihkui osittain maahan rakennetun asunnon hirsien valis-
td vetta sisalle ja vaarana oli nukkujan kastuminen. Taltd valtyttiin asettamalla
porontalja tai lampaantalja seinda vasten. 33 Keskusjohtoisena aikana tilaa oli
periaatteessa kaytettavissa enemman, mutta majoitettavien mdard kasvoi sa-
massa suhteessa; yhdessa kampassa saattoi asua kuusikymmenta miestd. Enda
ei ollut pelkoa hiusten jaatymisesta seindan kiinni, mutta nyt lampOtila ei
jakaantunut tasaisesti kaikille asukkaille. Kaksikerroksisissa vuoteissa ylape-
tid pidettiin huonompana paikkana kuumuuden ja huonon ilman vuoksi.34
Nurkkapaikka oli monelle mieluinen, sill y siella oli maksimaalinen seindpinta
omille nauloille vaatteita varten, ja siella oli helpointa olla omissa oloissaan."

Kun mies tuli kamppdan, oli hal-lend ensisijaisena tehtdvandan voittaa ryhman
muiden jasenten luottamus ja saada oma henkilOkohtainen paikkansa asunnos-
sa; tila, johon muilla ei ollut asiaa. Itselle valloitettu paikka oli kaytOssa koko
hakkuukauden ja vieldpd seuraavanakin vuonna, jos savotta edelleen jatkui.36
Miehet, jotka eivat olleet aikaisemmin tavanneet toisiaan, aloittivat talvikau-
den yhteisasumisen yleensd yhteisiin tuttaviin liittyvalla keskustelulla. Mie-
het, joilla oli sattuva liikanimi, olivat tassa orientaatiossa sopiva viiteryhma.37
Oman tilan lOytdminen ei kuitenkaan ollut itsestdanselvyys, ja keskusjohtoisen
ajan kamppdolojen kuvauksissa ahtaus on keskeisella sijalla:38

Se oli itte kukanenki, joka kerkes, peskakamppan kun tultiin, itte kukanenki pais-

kas reppunsa siihen, etta tuossapa minun petini paikka.39
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Sitten kun puulaaki jo laitto kamppid niin niita oli sitte vahan. Net  oli tupaten

taynna. Sotankyldn kairala menin yhten savotakampan ja pdasin sahaamaan, mutta

siella oli jo niin paljon joukkoa, ma ei ollut enda yhtan tyhjaa loukkoa. Jos istu
ritsin laitalle niin tuli joku ja sano etta meinaatko kauvan istua siind. Jos istu jonkun

kassin pdalle niin joku tuli jotain hakemaan. Ei ollut makuksiakan kun pompelin

laitalla lattialla. Siind oli paikka jossa sai olla vahan aika keskiyOstd. Hevosmiehet
nousi jo kello 4 aikan hoitan hevosia ja keittaman kahvia. Se oli noustava ylOs,

ei ollu

Tastakin [Tervolasta] esimerkiksi, 200 km, lyOtiin hevoset autoon ja mentiin Mar-
tinkyldn [Savukoskella] savottaan. Sinne y011a tultiin ja oli aivan outo porukka,

mutta muistan, eta kamppd oli niin taynna, eta mind toista kuukautta nukuin
pliydan alla ja kaveri nukkuin pOydan paalla. Kampan piti olla niin taynna ennen
kuin saatiin lisda tilaa. Ihmiset olivat ihmeen sosiaalisia keskendan, siella ei riitoja

juuri ollut koskaan. Joskus sattui joku vdittely, mutta nekin olivat ihmeellisen

siivoja.41

Sind savottatalvena [1941] minua paleli. Kamppd oli taynna miehia, taisipa olla

paljon poikasia seassa. Jouduin lattialle nukkumaan kun ei sopinut peskalle. Ovi oli
hatara. Puulastut oli patjanani, jotka lajasin iltasella lahelle kamiinaa. Hygienia ei
ollut oikein hyvd. Sinne miehet sylki ja raki. Pakko oli jossain nukkua. Monesti

herdsin pakkasytind lisdamdan kamiinaan puuta. Ei ollut hyva kun toista puolta

paleli, toista poltti. Noin kaksi kuukautta oli tallainen petipaikka. Kylla kai se talvi
meni tally tavalla. Ei ollut lattiaa kuin peskasta lahelle kamiinaa tassa kdmpdssd.42

VarriOn Koukutunturilla olin ennen sotaa isan kanssa kampalld. Kylla niissa ei
oikein hyva ollut olla, sen takia etta yleensd niihin otettiin niin paljon sita porukkaa
kun ... oli pienempi kamppd ja paljon porukkaa ja kaksoislaverit, kahen kerran oli

ritsit, yld- ja alaritsit. Eihan sinne sovi istumaankaan, siellahan piti siella omassa
makuutilassa ensimmakseen olla, ne on ahtaita. Ja vaikeutena se, eta kesallakin
vaatteet, kengat, sukat, kinthaat ja vanttuut kastuu, niin niita on vaikea saada
kuivumaan kun on paljon porukkaa ja pienet tilat. Se on jaany mieleen, etta ei niita

saanu kuivaksi, muuta kun aamulla niilla samoilla lapimarjilla taas. Kampalla sai
ruuan luukusta. Pijyta oli siind luukun edessa, mutta siihenhan ei tietenkdan kaikki
sopineet, niin itte kukanen meni oman makuupaikan kohalle, taljahan siella usiasti

oli, porontalja, niin siihen kohalle peskan laialle syOmdan sita keittolautastaan.

Mutta sita ei saanut muuta kun sen keiton vain ja kampalla tehtyd kaljaa.43

Omaa tilaa vartioitiin mustasukkaisesti. Esimerkiksi toisen miehen karistys-
kauhan paikkaa ei saanut muuttaa, vaikka se olisi tehnyt muiden ruuanlaiton
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vaikeaksi.44 MyOskaan toisen hevosmiehen naulaan ei saanut miehen poissaol-
lessakaan valjaitaan asettaa. 45 Vaikka ilmapiiri saattoi olla kired miesten her-
mostuneisuuden vuoksi, oli se kuitenkin hammastyttavan salliva. Toisten teke-
misiin ei puututtu; vaikka mies olisikin karsinyt tupakansavusta, ei han sano-
nut mitaan, vaan oli mandollisimman paljon ulkona.46

Varsinkin silloin kun hakkureista oli pulaa, ei hevosmies voinut patriarkaali-
sesta asemastaan huolimatta puuttua kaatomiehen toimiin sisatiloissa. Kamp-
pamajoitus poikkeaakin ruukinpirttimajoituksesta siina, etta sosiaaliryhmien
erot on jatetty kampan oven ulkopuolelle. Ymparifivan yhteiskunnan hierark-
kisuus, joka muistettiin kylla ulkothissa, kaannettiin paalaelleen yhteisasun-
non sisalla: hakkureina tyOskentelevista kulkumiehista tehtiin — kerrottujen
juttujen avulla — sankareita. 47 Varsinkin lestadiolaiset talolliset saattoivat olla
jopa pilkan kohteena: miehen reppuun saatettiin piilottaa korttipakka ennen
kotiinpaluuta tai lisata kokin valmistamaan kaljaan sokeria ja hiivaa viinakiel-
teisen miehen humalluttamiseksi. 48 Samasta kylasta kotoisin olevan miehen
uskonnollisuutta kuitenkin kunnioitettiin.49

Toki tilanahtaus lisasi andistuneisuutta, joka purkautui riitoina ryypiskelyjen
yhteydessa. Syyllisia etsittiin kuitenkin useimmiten muiden kuin oman kylan
vaen keskuudesta, ja vihan kohteena saattoi oman kampan vaen asemesta olla
ruukinpirtilla asuvat tyOnjohtajat. 5° Etenkin tyOnantajan maaraykset, joiden
mukaan yhteisasunnoissa ei saanut juoda alkoholia, pelata korttia rahasta eika
tehda tarpeitaan ovensuuhun, herattivat joskus narkastysta:

Oli oltu vasta pari paivaa tOissa kun joku rokari toi varsovanlaulua kampalle. 53
pulloa lOytyi toisena paivana tyhjana. Sen saa arvata mika meteli siind syntyi, ei
paljon tunnettu toisia outoa oli porukka yli 50 miesta oli yhta aikaa raivopaissaan

tappelu syntyi taman tasta, puukkoja ja raidekuokkia olivat aseet. Meita oli muuta-
ma selva mies jotka piti ohjaksia ettei pahempaa paassyt syntymaan.51

Kevaaseen mennessa lanssit kasvoivat ja ruukinpirtin vaki tuli kieltoihin 'Widen

rohkeammaksi. Joku hultaisi kusella korkealla kuistinseindan, lOytyi kortitkin ja toi
joku jarvikylan asukas pontikkapullon, kaksikin. — — Jatkalan jaakarit olivat tyyty-
mattiimia huutolaisen asemaan, siita kavivat lukemassa lakia isolla puolella. Ei

kuitenkaan sen pahempaa paassyt syntymaan, mutta jatkat alkoivat kyllastymaan

komenteluun.52

Ei jatkat riidelly keskendan, siihen aikaan. Nythan ei karsis menna ovesta ulos

paljon niin se on heti riita. Sillon ne oli kaikki samanlaisia, me ei siella .... Sit jos oli
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se paha, se sai pahan kylla pahaki, se ei ollu mittaan silittamista se homma. Mutta se

tuli usiasti lahai sille pahalle, etta silla ei sitte ollu tillaa siella olla. Mutta kylla se oh

siella niinku sammaa perhetta. On tietysti joku poikkeus, mutta mita minun aikana
niilla kampilla misa mina olin, niin ei niissa ollu erimielisyyksia pahemmin.53

Osa muistaa kamppaelaman mukavana vaihteluna. Matka ylimaihin toi jannit-
tavaa vaihtelua arkiseen aherrukseen kotitilalla. Miesten kesken asuttaessa ei
tarvinnut myOskaan piitata kotielamaan liittyvista saannOista, ja lapset eivat
pyOrineet jaloissa niin kuin kotona. Perheelliset miehet menivat kuitenkin
yleensa jouluksi kotiin, vaikka matkaa olisi ollut neljakin sataa kilometria:54

Oli [kamppaelamaan helppo sopeutua]. Siena ei tarvinnu ottaa kenkiakaan pois.

Oli oikein mukava kossotella siella. EU. kukaan huutanu, etta kengat pois, ros-

kia!55

Meian kampassa ei ollu muita saulaisia kuin met. Tervolasta oli sitten niita tyOnjoh-
tajan sukulaisia. Siella oli KahkOsta, Kuparista ja Kolmosta ja mita kaikkia. Ei
varmasti sillon tullu riitaa koskaan. Kun siella ei ollu rahallista korttisakkia eika
koko talvena yhtaan humalaista. Se oli semmosta sopusaa porukkaa. Sita raatattiin

vaan siita tyOsta ja tyOn tuloksista.56

TilankaytOn kuvausten lisaksi suurin osa kamppaelaman kuvauksista liittyy
hakkureiden ja hevosmiesten valiseen tyOnjakoon. Muisteluista saa sen vaiku-
telman, etta tyOnjako toimi suhteellisen kitkattomasti — varsinkin silloin, kun
kampan asukkaat olivat sukulaisia tai tuttuja keskendan. Miehet tiesivat — tai
hyvin pian oppivat — etta kaikilla oh oma paikkansa peskalla, kullakin hevos-
miehella oli oma naulansa ja seka hakkureilla etta hevosmiehilla oli omat
tehtavansa yhteisasunnon sisalla:57

No siind oli kaikenlaista sita touhua. Korjailtiin sita vaatteitakin, housujakin paik-

kailtiin, repeamia. Ja sahamiehethan terotteli vehkeitaan ja hevosmiehet ruokki
hevosia, puhdisti hevosia ja korjas vehkeita, rekia ja sarkyhan niita kaikkia. Sem-
mosta kovertamista se oli. Ja korttia pelattiin silloin muuten.58

Iltasella oli se tytikalujen kunnostus. Sahat viilattiin kynttilan valossa ja kirvesvar-
ret vuoltiin ja korttia pelathiin. Se oli siind yheksan silmassa jotakin kun mentiin

nukkumaan. Ja hevosmiehet nousi jo siind kolmen neljan maissa ensimmaista

apetta hevoselle tekemaan. Ja se piti hevosen kerjeta aamulla syyva kaks apetta
ennekuin lahettiin toihin. YOuni jai lyhyeksi. Se piti viela illalla viimeksi kayva ape
tekemassa. Se oli hevosmiehen asia, hakkurit ei osallistunu siihen . — — Paivalla ei
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keitetty kahvia eika sytitetty hevosia. Kolmen neljan maissa sitten tultiin ja annet-

tiin ensin kuivat heinat — sille ei lampimalle hevoselle saanut antaa vetta eika apetta

— se soi niita semmosen tunnin verran, sen jalkeen juotettiin ja tehtiin ensimmainen
ape, ja niin pian kun se oli sen syOny, seuraava ja kolme apetta illassa ja kaksi
aamulla ja heinia oli jatkuvasti ja juotettiin milloin silla oli jano. Kampassa oli

vesiampari aina lampenemassa. Hete tai joki oli lahella. Aamulla appeiden valissa
vaatepaalla nokoset otettiin. Kengat eli kusiluistimet potkastiin ja lavitsalla nuka-
hettiin mikali uni tuli ja sitte noustiin kahville ja appeen tekkoon. Ei ole heratyskel-

loa tarvinnu, se oli huoli veikkonen elukasta, etta se piti hoitaa niin hyvin. Varmasti
herds eika tarvinnu ketaan heratella. Hakkurit ei tieten tienneet kun ne oli tottuneet
siihen, ennen kuin kahville herasivat kuuven maissa. Kokki toi pannun ja kupit

elamanluukulle.59

illalla sita oli sita tyOkalun kunnostusta, ja sitte saatto olla, etta siel of tuppisakki
sitte. Siena tuppia pelattiin, etta se aika kulu. Ja sehan oli se rahapeli kialletty lujasti.

— — mutta kun siella oli siinakin kampassa, ettei ollenkaan pelattu ees tuppiakaan,
kun siin oli uskovaisia miehia matkassa, kun tuo tiiettiin ja paljon lukivat toiset,
jotka olivat lukutoukkia, nehan luki paljon. Ja sitte oli kirvesvarren tekua, sahanpaan

tekua, sita oli paljon kaikenlaista, etta sita vuoleskeltiin sitte iltakauvet.6°

Yhteisasunnot olivat puulammitteisia 1960-luvulle saakka. Taman seuraukse-
na tarkein tyOnjakoa vaativa tehtava oli yhteisen asunnon lammittaminen.
Metsasaunassa asuttaessa tyOnjako oli helppo toteuttaa, koska asunnossa asui
vain muutama hevosmies hakkureineen. Keskusjohtoisesti rakennetuissa kam-
pissa yOpyjien madra oli paljon suurempi, joten tyiinjaon tasapuolinen toteut-
taminen vaati jo apuvalineita: Kampan ovenpielessa oli naula, josta riippui
naruun sidottu puunpalanen. Siihen oli kirjoitettu jokaisen kampassa asuvan
hevosmiehen nimi ja nimen jalkeen oli puuhun koverrettu reika. Reikaan
asetettiin puusta vuoltu tappi sen mukaan minka hevoskunnan piti hoitaa
lammitys silta paivalta.61

Samantapainen reildilauta (ruots. vattenklocka) tunnetaan Pohjois-Ruotsin
metsatykimiesten yhteisasunnoista. Sen avulla pidettiin huoli siita, etta kaikki
osallistuivat vedenkantoon . tasapuolisesti. Kellon "viisareita" seuraamalla po-
tentiaalisesta riidanaiheesta tehtiin ajanviete. 62 Mykis Suomessa reikalautaa
kaytettiin lammittamisen lisalcsi joskus myOs ruuanlaittotOiden ja siivouksen
tykinjaon jarjestamisessa. 63 Vedenkannossa ei kuitenkaan ollut minkaanlaista
tyOnjakoa.64 Toisen maailmansodan jalkeen yhteisasuntoon palkattiin yleensa
lammityksesta vastaava talonmies tai kipinamildco, mutta polttopuiden han-
kinta kampalle jai edelleen tyOntekijOiden tehtavaksi.65
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Sauna on lampidmdssei ja miehet valmistautuvat saunomiseen.
Tyiinjohtaja David Kuneliuksen kuva-albumi, Sirkka Koukkarin ko-
koelmat.

Toinen tyOnjakoa edellyttava seikka oli ruuan valmistus. Kuten edella kerrot-
tiin, oli tapana, etta hevosmies hankki ruokatarvikkeet ja hakkurit tekivat niista
yhteisen ruuan. Aamukahvin keittaminen ja lihan leikkaaminen kuului kuiten-
kin hevosmiehelle. TyOnjako sailyi myOs silloin, kun kampassa oli yhteinen
kokki; karistyksen valmistaminen oli edelleen hakkureiden tehtavana. 66 Ennen
varsinaisten ruokakuntien yleistymista oli tapana merkita yhteisessa keittopa-
dassa olevat lihapalat omistajansa merkilla. Lihapalaan kiinnitettiin narulla
puupalanen, jossa oli omistajansa puumerkki tai nimikirjaimet. Aterian alussa
kukin otti keitosta oman lihapalansa. 67 Energiantarve oli ruumiillisessa tyOssa
suuri ja ruuanlaitto vei paljon aikaa, joten kamppaelaman kuvaukset keskitty-
vat usein ruuan ymparille:

Kamppaolo silloin [1920-luvulla] oli, itte keittaa mat ja kaikki. Se oli Taavetti

[hevosmies] niita vanhoja ukkoja. Aina kaajettiin justeerilla, kahen veettavalla
sahalla, ja niin ko sai tarpeeksi kaatoja, niin se sano, etta nyt laheppa taas laitta-
maan sita hernesoppaa lampenemaan. Se piti hyvasti hautoa se Amerikan laski,

ettei karya. Ja sitte se hernesoppa, herneiden kanssa kiehumaan. Ne oli ne vanhat
ukot... jotku oli niin sisusvikasia, etta ne pelkas sita, etta jos se laski karvenee, niin
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sehan oli mahanpoltto myOtaan. Piisissa keittelin aina sen illan sitte. Meilla oli

matkassa pata ja kauha, missa karistys oli. Ittehan se teki se Taavetti karistyksen jo

aamulla. Meilla oli kuuven hevosen porukka siind kampalla. Siind se yksi piisi oli,
missa niita kattiloita ja kauhoja oli.68

Kokkaushommat olivat aikalailla alkeelliset. Ei ruukin puolesta mitaan palkallista
kokkia kampille jarjestetty eli palkattu. Tapana kuitenkin oli, eta jokin ajuri toi
talveksi kampalle oman vaimonsa, tai jos oli jo aikuinen, tyttarensa. — — Jokaisella

[hevos]porukalla olivat omat kokkausvehkeensa. Siihen kuului keittopata, karistys-
kauha, kahvipannu, kahvikupit myOskin, sentan lusikat. — — paitsi, etta kaikkein
laheisin valine oli omalla rankalla roikkuva tuppipuukko, jota tarvittiin joka ruo-

kailun aikana valttamatta. Tuo kokkausapu tapahtui niin, eta tuo kokki heilautti

jokaisen pataa ja kahvipannua siihen aikaan kun miehet oli metsassa. Karistyskau-
hoihin kokilla ei ollut minkaanlaista asiaa puuttua. Karistysten laitto ja kypsyttami-
nen oli kaatomiesten yksinoikeutta ja jopa velvoitettukin tehtava. — — Tuosta voi

kylla paatella, etta kylla siind piisin edessa aamusella aika vilske kavi kun kampas-
sa kandeksankin hevosporukkaa asui ja jokaisesta porukasta ainakin yksi mies
haaraili kahvipannunsa ja karistyskauhansa kanssa.69

Vatasen vaimo, se Iita keitti, ja itte kukin sitte aamulla teki karistyksensa itte
hevoskuntaan. Mutta se Vatasen emanta piti hellalla sita vellikattilaa, ma se oli
joko valmis tai pottuja vailla kun tultiin illalla tOista, sielta mettasta. Lihavelli

hyvinkin. Siihen panthiin lihaa ja sitte perunaa ja suurustettiin kauraryynilla tai
suurustethiinko sita ollenkaan. Se kuulu hakkurille se karistyksen teko ilman
muuta, mutta hevosmies se hankki ne lihat ja hakkaskin sitte ko oltiin kamppahom-

missa, niin hevosmies hakkas aina ne vellilihat. Aamulla ensin kahvit ja sitte

karistys paalle. Se illalla karistettiin jo, saa sanoa kypsaksi, aamulla vain potut
keitettiin ja se karistys loppu kypsennettiin ja niin se syOtiin. Tuppipotut keitettiin
aamulla. Kauhassa karistys ja kattilassa potut keitettiin. Ja samassa kattilassa

paivaksi se velli. Hyvin puistettiin tietenkin valissa. Paivasaikaan ei kayty valissa
sykimassa, eika keitetty kahvia mettassa eika kayty kampalla.7°

Miekin olin yhen talaven semmoisessa paikassa, etta piti itse keittaakin yield. Siin

oli kaminan paalla sitte. Siel oli kattilaa ja pannua vaikka minka verran toisinaan.
Mutta sitten oli usiasti ruokaporukat. Mutta ittella oli ennen sotia yield sita kuiva-

muonaa oli, etta keitot ja kahavit nama tuli niinku porukasta, piettiin. Sitten Wind

sotien jalakeen parani. Se oli paljon paremmat hommat sield, kun taga kotona, ku
siela oli kaikki valamiina. Kokit oli ja siela oli kaikki niinku taalla kotonaki, etta

mittaan ei tarvinnut itte pittaa. Siel oli kaikki pOyasa, niinku ainaki elamasa,

syOtiin.71
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Kun ruuanlaitto, siivous, lammitys seka veden ja halkojen kanto siirtyi vahitel-
len kokonaan tyOnantajan palkkaaman emannan ja talonmiehen seka heidan
apulaistensa vastuulle, edellytti ruokahuolto kuitenkin edelleen tyOnjakoa.
Tykintekijat perustivat ruokaporukoita ja valitsivat keskuudestaan ruokaporu-
kan iseinniin. Emanta vastasi ruuanlaitosta, mutta ruokaporukan isanta tai
kampan vanhin auttoi hanta ruokien tilaamisessa ja kirjanpidossa. Ruokapiii-
van hinta maaraytyi ruokailusta aiheutuneiden kustannusten mukaan. Kaytan-
to oli voimassa niin kauan kuin tyiintekijat asuivat yhteisasunnoissa eli 1980-
luvulle saakka:72

Sehan muuttu aivan hirviasti. Tosin paaruokahan oli tietenkin aamulla se karistys ja

aamulla ne potut. Ja illalla se lihavelli kun mettasta tultiin. Mutta sitte olikin
iltanen, se oli riisipuuro usein, jota ei ennen kylla varmaan kampalla nahnykaan ja

sekahedelmasoppa ja hienot sokerit ja sen semmoset olit ja etta se oli kylla niin

suuri etistysaskel, etta harvoin. Iltasella oli makkaraleiketta puuron ja sopan kans-

sa. Sehan oli miesten mielesta aivan loistava asia. Aivan varmasti kaikki hyvaksy
sen, ja siihen valittiin sitten ruokakuntaan isanta, ja se oli ensimmainen tuosta

Lunkkauksesta tuo Suomalais Antton. Sille kuulu vastata siita, etta sapuskaa riitti,

teha ruokatilit, peria rahat ja maksaa sinne pirtille ne ruokalaskut kauppiaalle. Se
oli neljastatoista kuuteentoista markkaan vuorokaudessa maksu, ja se ei ollut
paljon. Muistaakseni kahen viikon valein tehtiin ruokatili. Se oli aivan oman

kampan vallassa, etta sovittiin. Seittemaksi se aamiainen ja kuudelta oli aamukah-
vi. Sitten kun itte kukin tuli kampalle, se oli siina kolmen neljan kahen valissa, se
piti olla se keitto sillon, ja se oli niin kauvan kun viimenen mies oli tullu kampalle,

niin ruoka pOyvassa. Mitaan ei ollu itella. Se oli kaikki pOyvassa. Se oli niin
helppoa kuule, etta	 ainoastaan oli se, etta halot piti tehda yield hakkurien, ja
hevosmiesten hommata, mutta muuten oli kaikki. Puuro oli siind seitteman kahek-

san valilla. Iltakahvi oil valissa. Joskus ruokakunta osti jauhoja, ja munkkia paistoit

kahvin kanssa.73

5.3. Eristyneisyys

Yksi kamppaelamalle ominainen piirre oli eristyneisyys ympariiivasta yhteis-
kunnasta. Eristyneisyys oli niin totaalista, etta kun esimerkiksi vuonna 1920
kymmenen prosenttia Inarin kunnan asukkaista kuoli espanjantautiin, 1 ei Lu-
ton latvoilla sijaitsevalla tyOmaalla tiedetty sairaudesta mitaan. 2 Sodankylassa
29.4.1959 paivatyssa kirjeessa eras Turun yliopiston kyselyyn vastaaja pahoit-
telee kilpailuvastauksen myohastymista kirjeella, joka kuvailee onnistuneesti
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olosuhteita	 "MyOhastymiseni ei kyllakaan ole minun syytani, vaan
erittain vaikeasta kelirikosta johtuva. Olen 36 km syrjassa Ivalon maantiesta,
Yli-Kitisella Porttipahtan allasalueen hakkuutyOmaalla Iississa, eika tanne nyt
kelirikkoaikana ole tietoakaan postin kulusta." 3 Vuotta myOhemmin (1960)
toinen vastaaja pahoittelee sita, etta han huomasi ilmoituksen metsatyOkyse-
lysta vasta silloin, kun jo oli "pimia aika". Kesalla han olisi nahnyt paremmin
kirjoittaa. Vastauksensa han kirjoitti "iltasella metsatyiin paatyttya".4

Sellaiset, jotka eivat kaivanneet savotan ulkopuolista yhteistia, saattoivat asua
tukkikampassa tai metsassa koko vuoden edes kaymatta valilla
Kesan saattoi viettaa esimerkiksi kalastelemalla tai helmenpyynnissa; yOsijak-
si riitti laavu tai teltta. Jouluna savotan emanta teki yleensa parhaansa luodak-
seen joulun tunnelman miehille, joilla ei ollut kotia minne menna, tai joiden
koti oli liian kaukana.5

Savotalta saatettiin lahettaa rahaa kotiin, mutta muuten kirjeita kirjoitettiin
vain harvoin. Toisen maailmansodan jalkeen tilanne parantui, kun savotoille
alettiin tilata sanomalehtia ja hankkia radioita. 6 Keskusjohtoiset ihanteet eivat
kuitenkaan joka ty6paikassa toteutuneet, koska sanomalehdet jaivat yleensa
paapirtille ja radiot olivat monesti epakunnossa.7

Metsa- ja uittotyontekijat elivat tyOn luonteen vuoksi pitkia aikoja eristettyind
yhteisiiista, joissa sukupuolien valinen kanssakayminen olisi ollut mandollis-
ta. Siind suhteessa heidan ammattikulttuurinsa muistuttaa karjapaimenkulttuu-
ria. 1800-luvulla karjapaimeniksi palkattiin ainoastaan naimattomia miehia,
jotka tyytyivat naimisissa olevia miehia pienempiin palkkoihin ja pystyivat
asumaan yksinomaan miehille tarkoitetuissa tyOvaenasunnoissa aina valmiina
tykihOn ilman perheen tuomaa motiivikonfliktia. Karjapaimenet tapasivat nai-
sia — yleensa prostituoituja — vain palkkapaivana tai karjanajon paatyttya.
Perheen perustamisen hintana olisi ollut tyOn menettaminen. Ennen piikkilan-
gan keksimista 1870-luvulla karja merkittiin polttoraudalla omistajien mu-
kaan. Merkitsemisen yhteydessa karjanomistajat kuohitsivat karjan, ja samalla
— vertauskuvallisesti — myOs tyOntekijansa tuottavuuden maksimoimiseksi.
Karjapaimenten kulttuurinen vastaus tahan oli oman maskuliinisuuden ja sek-
suaalisuuden korostaminen.8

Kemijoen alueella ei miehen perhesuhteilla tiettavasti ollut vaikutusta siihen,
saiko han tyopaikan vai ei. Perheen perustaminen saattoi jopa edesauttaa
esimerkiksi asutustilan saamista, mika puolestaan usein mandollisti oman
hevosen ostamisen ja ajomiehen tehtaviin siirtymisen. Selibaatissa miehet sen
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sijaan joutuivat olemaan pitkia aikoja riippumatta siita, oliko heilla puolisoa
vai ei. Kemijoen alueella etaisyydet ovat pitki5, joten vain harvoin perheelli-
nenkaan mies paasi tukkisavotasta kotiin pyhan viettoon. Joskus savotta saat-
toi olla niin lahella, etta joka sunnuntai paasi kotiin, mutta yield 1950-luvulla
paastiin paikoin kotiin vain muutama kerta talvessa tai pelkastaan jouluna. Jos
savotta oli lahella kotia, saatettiin kotona kayda kaksikin kertaa kuukaudessa.
Mopojen yleistyminen helpotti kotona kaymista. Puro- ja jokiuitoissa ei myiis-
kaan pidetty taukoja, joten uitonkaan aikana ei aina kayty kotona.9

Norjalaisen tutkimuksen mukaan metsayOntekijat valttelivat kolmea puheen-
aihetta: naisseikkailuja, politiikkaa ja alkoholinkayttOd. 1 ° Seksuaalisuus ei ai-
nakaan Kemijoen savotoissa ollut millaan muotoa tabu; naiset ja naisten puute
oli savotoilla yleinen puheenaihe, 11 ja joskus sanoista siirryttiin myOs tekoihin.
Tekoihin siirtymista helpotti prostituoitujen kaynnit savotalla. 12 Kuvaukset
seksuaalisista kokemuksista tykimaalla antavat ankean kuvan miesten, ja mik-
sei naistenkin, arkipaivasta. Yleensa naisia oli vain yksi, kun taas miehia oli
yhta naista kohti useita. Toisten katseita ei hapeilty, vaan miehet saattoivat
jonossa odottaa vuoroaan. Muistitietoaineistossa mainitaan poikkeuksena
Kiipy-Esteri, joka lienee saanut nimensakin siita, etta han ei "alkanut miesjou-
kossa millek55n, vaan han kavi aina yhden tai kahen miehen kanssa metsassa".
Miesten kesken tuli kuitenkin usein riitaa siita, kuka saa olla naisen kanssa
ensimmaisena. Yksikaan vastaajista ei anna sellaista kuvaa, etta nainen olisi
ollut erityisen houkutteleva, vaan pikemminkin painvastoin. Yleensa heidat
kuvaillaan vanhoiksi ja rumiksi, ja heita jopa nimitettiin "mummuiksi".13
Useimmiten miehet kertovat prostituutiosta yleisella tasolla, muiden kokema-
na, 14 mutta joukossa on myOs miehia, jotka puhuvat omista kokemuksistaan.'5

Usein mykis kokkeja ja emantia syytettiin prostituutiosta, mutta todennakiii-
sesti kyse oli pikemminkin mustamaalauksesta. Jos hevosmiehen tai ukkoher-
ran vaimo oli tytimaalla mukana, etsittiin hanen kayttaytymisestaan mielellaan
vikoja. Nekin naiset, joilla ei ollut tyOmaalla puolisoa, saivat joskus osakseen
paheksuntaa. Tassakin lienee useimmiten ollut kyse kateudesta; jos nainen oli
ystavallisempi toiselle kuin toiselle — kieltamatta savottakokki lOysi puolison-
sa usein tyOmaalta, vihjailtiin hanen y011isista toimistaan muille ilman min-
kaanlaista todellisuuspohjaa. Emannan kopperoakin nimitettiin kutukopiksi.
Tosiasia lienee se, etta emannan tyOpaiva oli niin pitka ja raskas, etta hanella ei
olisi edes riittanyt energiaa prostituutioon. Suurin osa miehista suhtautuikin
emantiin kunnioittavasti; heista annetaan jopa idealisoitu kuva.16
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TyOnantajat tarkkailivat palkkaamiensa emantien toimintaa. Yleensa tyOmaal-
ta tehtyyn tarkastuskertomukseen sisaltyy kohdassa mieliala joko lause "kokit
ovat kunnollisia" tai "kokit ovat erittain kunnollisia". Arkistolahteet eivat
kerro sita, viitattiinko kunnollisuudella ruuanlaitto- ja siivoustaitoihin vai si-
veellisiin tapoihin. Joka tapauksessa ainakin 1950-luvulla emannat olivat
"kunnollisia".17

Kokonaan oma ryhmansa olivat ne prostituoidut, joilla oli mukanaan mies
uittotyOmailla. Naissa parivaljakoissa mies usein myi kahvia tyOntekijOille.
Kerrotaan esimerkiksi Martikaisen mummusta ja papasta, jotka kulkivat uitto-
tyOmailla ennen yhtiiin palkkaamien emantien yleistymista. Kun mies tuli niin
vanhaksi, etta han ei enda jaksanut Milted jokivarteen vaimonsa kanssa, jai han
kotiin lasten kanssa, ja vaimo lahti yksin "tienaan". 18 Eniten miehet muistele-
vat Heikkinen-nimista naista, joka tunnetaan Kananpaska-Maikkina ja
nei-Pakkasena; muistelijoiden mukaan han oli nuorena kaunis nainen, mutta
rapistui ian mykita. Heikkisen kotipaikka lienee ollut Kemissa tai Helsingis-
sa. 19

Muistitietoaineistosta saa sellaisen kuvan, etta se epaoikeudenmukaisuus, jon-
ka kohteeksi tyOntekijat tunsivat joskus tyiinjohtajien taholta joutuneensa,2°
kostettiin prostitutioiduille tai erilaisista tempuista elantonsa saaville savotoil-
ha kierteleville miehille. Tarinoiden todenperaisyydesta ei voi olla varma,
mutta jo se, etta tarinoita kerrottiin, kertoo jotakin elamasta tyomaalla. Miehet
pyrkivat jarjestamaan ajanvietetta, jonka tarkoituksena oli vieda pilan kohtee-
na olevan henkilOn ihmisarvo mandollisimman alas. Koska huvituksesta mak-
settiin rahalla — miehet siis maksoivat hetkellisesta ylemmyydentunteestaan —
ei heidan tarvinnut tuntea tunnontuskia. Ajanvietetta tarjosi esimerkiksi se,
etta mies istui ilman housuja muurahaispesassa tai etta kiertelevien soittajien
tyOta hairittiin huutelemalla heille valihuomautuksia. 21 Joskus kiusanteon uh-
riksi joutuivat — tosin vapaaehtoisesti — Melia asuvat

Eras vastaaja kertoo Nalkamavaaran p011isavotasta Sallassa vuonna 1934 mai-
niten ensin huonot palkat — olihan pula-aika — ja ukkoherran ylimielisen
kaytOksen. Erdand iltana kamppaan tuli Naamaliike-Peitsi- niminen mies, joka
kerasi rahaa tekemalla sita, mita miehet pyysivat. Koska miehen elamanvaihei-
siin palataan myiihemmin, on syyta kuvailla sita tapaa, jolla Naamaliike-Peitsi
sai elantonsa:

Joku jatka tuli ulkoa kamppaan. Hanen nimensa oli "Naamaliike-Patsi" Kuusamos-

ta. Patsi sanoi, keratkaa joku kolikko, nun naytan naamaliikkeita. Mica vastas: Jaa
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ja nayta kunnolla. Yksi pani lakin kiertamaan ja Patsi irvisteli. Sitten Patsi sanoi:

Saako nousta pOydalle? Jatkat sanoi: Joo, mutta se pitaa kovasti irvistella. Jatkat
nauroivat ja pennit tippuivat lakkiin. Taman jalkeen Patsi kysyi, saako han pudottaa

housut. Jatkat vastas, ota kokonaan pois. Patsi kysyi lakin kierrattajalta, etta tulee-

ko kolikkoja sen vertaa, etta kannattee. Mica vakuutti panevan lisaa. Tasta Patsi
riemastu, nakkas kaikki housut peskalle. Ja oikein alasti irvisteli. Yhtakkia kysyi:
TietaakO joku tervaa. Joku tiesi ja haki tervaa. Patsi kysyi: Saanko yield vahan

enemman rahaa jos tervaan munat. Mica sanoivat: Pannaan rahaa, mutta ne pitaa

tervata mustaksi. Nauru kelpasi. Patsi tervasi munia seisaallaan pOydalla, kiemurte-
li ja irvisteli.23

Toki vahaosainen saatettiin ottaa savotalla avosylin vastaan. Eras tervolalainen
haastateltava kertoi sallalaisesta erakosta, joka ilmestyi eradna iltana kampalle
katsomaan tukkilaisia. Hanen tullessaan miehet eivat olleet tulleet yield pals-
talta ja kampassa oli vain sisarukset, kokki ja kokinapulainen. Mies istahti
mitaan puhumattomana peskan laidalle, mutta kun miehia alkoi tulla kampal-
le, han alkoi myiis keskustella. Repaleisiin vaatteisiin pukeutunut likainen
mies soi tervolalaisten ruokaa veloituksetta, nukkui yOn kampalla, ja eras mies
leikkasi hanen hiuksensa ja partansa.24
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6. LUPPOAIKA

Taman tutkimuksen alussa selvitettiin se, minkalaisia tOita metsatalous kalen-
terivuoden aikana tarjosi. Narna tyOt ja niihin liittyva elamantapa edustavat
kokemuksia, jotka olivat suurelle osalle metsatyOsta ansionsa saaneille yhtei-
sia. Vuosikalenteriin jai kuitenkin kaksi ajankohtaa, kevattalvi ja syyskesa,
jolloin savottatyOt tytillistivat vain murto-osan tykintekijOista. Ne, jotka eivat
olleet metsa- tai uittothissa, viettivat luppoaikaa. Raja-Karjalan metsatykinte-
kijOita tutkinut Tapio Hamynen on varoittanut luppoajan merkityksen korosta-
misesta, koska hanen mukaansa metsatykit jatkuivat myOs silloin vilkkaana.1
Nain ei kuitenkaan ollut Kemijoen alueella, kuten savotan vuosikalenterin
esittelyssa osoitettiin.2

Vuonna 1956 luppoaika maariteltiin metsatieteellisessa tutkimuksessa piile-
valcsi tyOttOmyydeksi, 3 mutta nykyisin luppoaika on yleistynyt joutoaikaa
tarkoittavaksi termiksi.4 Alunperin luppoaika-nimityksen taustalla lienee ollut
se, etta monet metsan elaimet, kuten porot, sye•vat naavaa eli luppoa5 kevattal-
vella muun ravinnon ollessa vahissa. Kevattalveen ajoittui mytis maaseudun
tyOvuoden pahin tykittOmyysaika; silloin tehtiin satunnaisia Wild ja naykittiin
elainten lailla ravinnoksi sita mita oli tarjolla. Varsinainen luppoaika oli talvel-
ha, mutta nimitysta kaytettiin mykis muihin vuodenaikoihin sijoittuvasta tyOttO-
myydesta. 6 TyOpaikan puuttumista ei pidetty valtiovallan tai kunnan erityisia
toimenpiteita vaativana tyOttiimyytend.7

Luppoaikojen pituus vaihteli: 1800-luvulla tukkisavotan hevoskuormat olivat
yield pienia, joten tukkeja saatettiin ajaa pehmeammassakin hangessa. Mutta
kun savotta maalis-huhtikuussa paattyi, ei suurimmalle osalle ollut toita vasta
kuin toukokuussa uittovaylien vapauduttua jaapeitteesta. 1900-luvulle tultaes-
sa tukkisavotta lopetettiin hieman aikaisemmin — yleensa Marianpaivan8 tai
paasidisen tienoilla — suurempien kuorrnien vuoksi. Toisaalta luppoaikaa ly-
hensi rantajusteerauksen alkaminen heti tukkisavotan paatyttya. Jos mies ei
paassyt tai ei halunnut Kemijokisuulle lajittelutOihin, saattoi tykivuoden toinen
luppoaika kestaa latvajokien uittojen paattymisesta savotan syystOiden tai jopa
tukkisavotan alkamiseen saakka. 9 1920-luvulla alkaneet pinotavaratyOmaat
lyhensivat luppoaikaa entisestaan: tukkisavotan jalkeen alkoi nokkien parkka-
us lanssissa, ja pinotavaraa tehtiin myOs kesalla ja syksylla. Kokonaan tytittii-
myys ei kuitenkaan loppunut; tyOnsaanti metsatOista oli edelleen tiukassa.1°
Tukkisavotat saattoivat paattya jo helmikuussa, mutta rantaparkkaus aloitettiin
vasta maaliskuussa. Uiton laittothissa seka purouitoissa tarvittiin yleensa
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enemman miehia kuin hannanajossa; niinpa monilla uittotyOt loppuivat juhan-
nuksen tienoilla.11

Edella on monta kertaa viitattu siihen, etta ty6 on ammattikulttuurin maaritte-
lyssa keskeinen. TodennakOisesti se, etta ammattiryhmasta suurin osa jai vaille
tyOta samanaikaisesti, on ammattikulttuurin kannalta yhta keskeista. Seuraa-
vassa huomion kohteena on ne ajat vuodesta, jolloin metsa- ja uittotyOntekijat
eivat tehneet metsa- ja uittotplita eivatka asuneet metsa- ja uittotyOntekijOiden
yhteisasunnoissa. Mita he tekivat, missa he asuivat ja kenen kanssa he olivat
tekemisissa ovat kysymyksia, joihin seuraavassa vastataan.

6.1. Erottavat kokemukset

Pentti Haanpaa kuvailee novellissaan "Kylan raatalin iltakavely" (1932) pula-
ajan pohjois'suomalaista kylaa, jonka asujaimiston muodostaa tusina omillaan
toimeen tulevaa isoa taloa, pari tusinaa velkojen andistamaa pienempaa taloa,
viitisenkymmenta muiden tarjoamista tOista riippuvaista mOkkitaloa ja torp-
paa, parisenkymmenta mahastaan isoihin taloihin kiinni olevaa makitupaa ja
parisenkymmenta perheetOnta, viikkokausia tykittOmand ollutta miesta, jat-
kad. 12 Novellista kay selvasti ilmi se, miten luppoaika erotti tyOntekijat tukki-
savotan loputtua erilaisiin ryhmiin: osalla oli koti minne menna, mutta osa
joutui joka kerta miettimaan, missa he seuraavaa savottaa odotellessaan soisi-
vat ja yOnsa viettaisivat. Asetelma saattoi kuitenkin muuttua vuosien varrella.
Talollisen pojasta, joka nuoruudessaan oli tottunut palaamaan kotiinsa talon

saattoi tulla tyOta etsiva kulkumies. Nuoruusvuotensa vilua karsinyt
kulkumies puolestaan saattoi saada oman asutustilan tai avioliiton kautta jopa
talon. 13 Sama mies saattoi olla kotipaikkakunnallaan arvostettu ammattimies,
mutta kauemmas tOihin matkustaessaan hanesta tuli kausityOntekija tai kulku-
mies.

Kortteerissa

Edella on monta kertaa viitattu siihen, etta Kemijoen alueen metsa- ja uittotyd-
mailla tytiskenteli paljon tilapaista tyOvoimaa, miehia, jotka kulkivat tyOmaal-
ta toiselle. Eras toisen maailmansodan jalkeen Eteld-Suomesta Lappiin metsa-
tOihin tullut haastateltava tayttaa tallaisen kulkumiehen kriteerit. Hanella oli
ollut perhe, mutta se oli jaanyt avioeron jalkeen Eteld-Suomeen. Haastattelu-
hetkella mies asui vanhustentalossa, ja hanen mukaansa asunto oli hanen
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Kemijokivarren maisemat ja talot tulivat tutuiksi kortteeripaikkaa
etsiville jiitkille. Valok. Hildur Larsson. TOK.

ensimmainen vakituinen asuntonsa niiden neljan vuosikymmenen aikana, jona
han oli Lapissa asunut. Kuvaavaa on, etta ensimmaiset huonekalunsakin han
oli ostanut tahan vanhustentalossa olevaan kotiinsa. Kun kysyin, missa han oli
asunut luppoaikoina, han vastasi menneensa aina savotasta muiden lailla "jo-
honkin tuttuun paikkaan kortteeriin, tuttujen isantien ja emantien luo". Vaikka
haastateltava itse oli kirjoittanut savotalta kirjeita aidilleen, hanelle ei voinut
kirjoittaa vakituisen osoitteen puuttumisen vuoksi. Kortteeripaikan valintakin
oli sattumanvaraista: haastateltava pysahtyi kohdalle sattuvaan taloon, mutta ei
tiennyt minne menisi seuraavaksi eika valttamatta edes sita, koska oli talosta
lahteva. Usein kortteeripaikan miespuolinen vaki oli tullut tutuksi metsa- tai
uittotyOmailla. 14 (KAAVIO 9)15

Kortteeripaikkoja oli monenlaisia. Suuremmissa jokivarren taloissa kortteeri-
miehen oletettiin osallistuvan talon toihin, esimerkiksi halonhakkuuseen, hei-
natOihin, aidantekoon, pellonraivaukseen ja sonnanlevitykseen, jolloin ty6
korvasi asumisesta ja ruuasta talonvaelle koituvat kustannukset. Rahaa ei siis
kaytetty maksuvalineena, vaan ylOspidon sai tyOta vastaan. Pienemmissakin,
taloissa tarvittiin tilapaista tyOvoimaa ainakin rakennustOiden aikana, joten
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Rovanieme115

hakkurina
tukkisavotassa
Rovanieme115  

mets5- ja uittothiss5
	

Luppoilemassa

KAAVIO 9: Nuoren rovaniemelaisen metsdtyOntekijiin tyiivuosi
vuonna 1936-1937.

tavallista oli se, eta hakkuri meni luppoajaksi hevosmiehensa kotiin tOihin. Jos
kortteerimiehen ty6 oli kortteeritalon pihapiirissa, sai han samalla katon paan-
sa 	 ja mandollisesti porontaljan kylkensa alle. Ty6 oli kuitenkin useim-
miten luonnonheinan niittamista kaukana asutuksesta, joten yOt vietettiin tai-
vasalla. Vain sunnuntaiksi tultiin taloon saunomaan ja hakemaan evasta.16
Samaan taloon saatettiin tulla vuodesta toiseen, mutta omaa henkilijkohtaista
paikkaa kortteeripaikassa ei kenellakaan ollut: miehet makasivat kylki kyljessa
pirtin lattialla tai ulkorakennuksissa talonvaen nukkuessa kamarissa tai pirtis-
sd.' 7 (KAAVIO 10)18

Niissa taloissa, joissa ei ollut maataloutta, asuminen ja ruoka maksettiin rahal-
la. Jos kortteerimiehellii ei jostakin syysta ollut rahaa, saatettiin hanen velkan-
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tammikuu paasiainen vappu juhannus elokuu

MIME

Luppoilemassa

KAAVIO 10: Nuoren kulkumiehen tyOvuosi vuonna 1921.

sa merkita sippivihkoon myethemmin maksettavaksi. 19 Taajamissa kortteeri-
miesten pitaminen kehittyi jopa elinkeinoksi; sen lisalcsi, etta yksityiset henki-
lot majoittivat kulkijoita kodeissaan, oli kirkonkylissa kahvia ja yOsijan tarjoa-
via pirttikahviloita ja matkustajakoteja. 2° Esimerkiksi runsaan kandeksan tu-
hannen asukkaan Kemijarvella 21 oli vuonna 1938 viisi matkustajakotia, nelja
pirttikahvilaa, kandeksan kahvilaa, kaksi yleista saunaa ja kaksi kioskia. Huo-
mionarvoista on se, etta osa naista liikeyrityksista oli entisten ukko'herrojen
omistamia; he ehica ensimmaisena oivalsivat liikkuvan tyOvoiman tarpeet.22
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Kemijiirven kirkonkyliiti 1920-luvulla. TOK.

Epavirallisempaa tarjontaa edustavat sahtitorpat, joissa yOsijasta ei tarvinnut
maksaa mitaan, koska mOkin asukkaat saivat tuba syOtavaa ja juotavaa myy-
malla.23

Rovaniemella, jossa sahtitorppia oli eniten, oli mytis vastapoolina setlementti-
tyOta tekevan Rovalan yllapit5ma tyOlaiskoti (1926-1981) yOsijaa vailla olevi-
en miesten majoittamiseksi. 24 Rovalassa oli majoitushuoneita 24 miehelle,
oleskelupirtti, kokoussali, johtajan asunto, palveluskunnan huoneet ja sauna.
Paikkakunnalla heratti ihmetysta se, etta rakennuksessa oli keskuslammitys.25
Mykis Kittilaan ja Sallaan rakennettiin 1930-luvun lopulla metsa- ja uittotyOn-
tekijOiden valiaikaista majoittamista varten tarkoitetut yOmajat. Miehilla oli
pienta korvausta vastaan mandollisuus saada majalassa eli Kaartolassa yOsija
seka ruokaa ja kahvia. Sallan Kaartolassa oli asuinrakennuksen lisaksi talli
kymmenelle hevoselle selca sauna pesutupineen. Asuinrakennuksessa oli ma-
kuuhuone kandellekymmenelle miehelle; kalustuksena oli kaksikerroksiset
rautasangyt ja kaksikymmenta jakkaraa. KeittiOn vieressa oil ruokailuhuone,
emannan huone ja lukusali. Ruokailuhuoneessa ja lukusalissa oli kalustuksena
pitkat pOydat penkkeineen. Naiden lisaksi asuinrakennuksessa oli pieni pesu-
huone kasvojen ja kasien pesua varten. Kittilan Kaartolassa oli kaksi makuu-
huonetta, joihin mahtui kolmekymmenta miesta. Molemmat majalat paloivat
sodan aikana.26
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Tytteirissei

Nuorten miesten yleinen luppoajan kokemus oli tyttdrissii kdyminen. Termilla
tarkoitetaan esimerkiksi kuhertelua kylatansseissa, mutta siihen kuuluvat
myOs y011iset vierailut tyttOjen makuusuojissa. 27 Monessa kylassa kaikki nuo-
ret miehet olivat tukkisavotassa, joten sydantalvella ei edes jarjestetty tansseja.
Vasta luppoajan alkaminen tukkisavotan paattyessa mandollisti laajamittaisen
seurustelun nuorison keskuudessa. YOstelyyn osallistui oman kylan poikien
lisaksi myOs muualta tullut tyOvoima. Vilkkainta nuorten yhdessaolo oli kesal-
ia.28

Silloin kun seurustelusta oli seurauksena yhteinen lapsi, mentiin usein ennen
pitkaa naimisiin. Jonkin aikaa saatettiin kuitenkin asua polkkaparina, 29 jos se
ei paikkakunnan moraalikoodin mukaan ollut kiellettya. Ainakin latvajokien
kylissa avioliiton ulkopuolella syntymista pidettiin 1940-luvulla taysin nor-
maalina tapahtumana, ja naimattomia diteja ei kylalaisten keskuudessa pahek-
suttu. 3° Kaikki eivat avioliiton ulkopuolisia suhteita kuitenkaan hyvaksyneet:
virkamiesten laatimat asiakirjat ovat usein savyltaan tuomitsevia ja avioliiton
ulkopuolella syntyneet lapset ovat aparia, huoripoikia tai jalkalapsia.

Kemijarven seurakunnan kirkkoherran kertomus seurakuntansa siveellisesta
tilasta vuonna 1903 kuvannee hyvin asenteiden erilaisuutta eri yhteiskuntaryh-
missa. "Syind siveellisiin epakohtiin on pidettava etupdassa vanhempien me-
nettelya. He kun eivat terota lapsiin Jumalan tahtoa tassa suhteessa eivatka
ainakaan julkisesti paheksu, etta avioliittoon menevat ovat luvattomassa
yhteydessa ennen vihkimista elaneet."31 Vuonna 1926 saman seurakunnan
kirkkoherra kertoo, etta "paikkakunnalla avioliitot aloitetaan tavallisesti epasi-
veellisesti" ja "elaminen yhdessa ennen vihkimista on tullut tavaksi". 32 Rova-
niemen kirkkoherra puolestaan kirjoittaa vuonna 1897 seuraavasti: "— — tuo
hapeallinen yOjuoksu on aivan yleinen. Yleisend tapana on my6s, etta kuulute-
tut elavat yhdessa ennen vihkimista, eika sita edes pideta minaan hapiana-
kaan". 33 Vuonna 1886 Kittilan kirkkoherra pahoittelee sita, etta vanhemmat
sallivat kirkonkylan etelapuolella lastensa "yOjuoksun", siis yOstelyn, ja "jal-
kalapsia" syntyy paljon. 34 Vuonna 1912 samaisen seurakunnan kirkkoherra
kertoo, etta "avioliitto aloitetaan hyvin yleisesti epasiveellisella tavalla" ja
vuonna 1936, etta "avioliitot aloitetaan puhtaudessa surkuteltavan harvoin".35
Niinpa esimerkiksi Kemijarvella noin kymmenes 1930-luvulla syntyneista
lapsista syntyi avioliiton ulkopuolella.36
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Kotona

Mina olen ollut sellainen tukkijatka, etta minulla ei ole ollut kotia ollenkaan, etta
diti on ollut ja koska olen sita nahnyt niin olen antanut rahaa etta talvet olin
metsatOissa [kevaat uitossa] ja kesalla tein heinda jolleki talolliselle ja tein maatOi-
taki ja syystOita tein puulaakissa. — — Vuonna 1922 menin avioliittoon ja sitten tein

main ja aloin siina elamaan niin sanottua avioelamaa ja kavin tukkithissa talvisin,

kevaat olin uitossa tassa Ounasjoella. — — Minulla on peretta, etta on 9 lasta mutta
yksi kuollut — — ja olen viljellyt maata etta pitanyt lehmia ja hevonen on — —.37

Nain kuvaili vuonna 1890 Rovaniemella syntynyt pienviljelija sita, miten han
ensin oli kortteerimiehend ja sittemmin pienviljelijana. Avioliiton solmiminen
merkitsi miehelle yleensa kasvavaa vastuuta: Vaikka poikamiehend olisikin
ollut rokulissa, siis laiskotellut luppoaikoina, ei siihen perheellisella yleensa
ollut mandollisuutta. Oma koti rakennettiin yleensa luppoaikoina tai tykipaivan
paatteeksi. Rakentamisella oli yleensa kiire jo siita syysta, etta syntyva lapsi
tai kasvava lapsikatras tarvitsi katon paansa Mane." Samanaikaisesti talonra-
kennuksen kanssa tehtiin myiis pellonraivaustOita. 39 Nuoripari asui yleensa
aluksi jomman kumman vanhemman kotona tai huonemiehend eli vuokralla.
Viimeksi mainitussa tapauksessa perheella saattoi olla kaytOssaan esimerkiksi
pihapiirin toinen asuinrakennus, ulkorakennuksen paatykamari tai vanha sau-
na. Kesalla saatettiin asua vaikka ladossa.4°

Perheen kasvaessa yritettiin saada pysyvampi koti. Osa metsatyOntekijOiden
mokeista oli rakennettu luvatta valtion maalle tilapaisiksi asunnoiksi. MOkki
oli saatettu rakentaa jo alunperin kodiksi, mutta yhta lailla se saattoi alunperin
olla tukkikamppa tai porokamppa. Tukkisavotta saattoi kestaa vuosia, mutta
kun se lopullisesti paattyi, jai metsaan rakennuksia, joita ei aina kannattanut
siirtaa. Tallaisesta asunnosta saattoi tulla yhtiOn luottomiehen koti. 41 Niinpa
esimerkiksi vuonna 1914 Pelkosenniemella asui vanhassa KemiyhtiOn metsa-
saunassa nelihenkinen perhe valtion maalla ilman lupaa, ja Savukoskella asui
Nuortin poropirtilla kandeksan aikuista ja nelja lasta. 42 Joskus tilapaisyydesta
tuli pysyvaa, ja luvatta valtion maalle rakennettua mOkkia saattoi hakea lumu-
nunmetsatorpaksi.43

Yleensa Suomessa torpparit olivat talojen vuokraviljelijOita, jotka pitivat hal-
lussaan tietyn osan talon viljelyksista, mutta maksoivat siita vuokran ja samal-
la osallistuivat talon tOihin. Pohjois-Suomessa kruununtorpparijarjestelma oli
edella mainittua maatorpparijarjestelmaa tarkeampi. Kruununmetsatorpat si-
jaitsivat valtion maalla, ja kruununmetsatorppari maksoi kruunulle veroa. Met-
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sanvartijatorpissa torpan haltija oli veron maksamisen asemesta valilla met-
sanvartijana.44 1920-1940-luvuilla saadettiin maaseudun asunto-oloja paranta-
via asutuslakeja, joiden tarkoituksena oli kruununmetsatorppien itsenaistami-
nen, pienviljelijavaeston lisaaminen seka siirtovaen seka rintamamiesten asut-
taminen.45 Monet Lappiin perustetut asutustilat olivat ns. kylmia tiloja, eli ne
raivattiin asumattomaan korpeen.46

Tilallisten joukossa oli kantavaestOn lisaksi muualta nimenomaan metsatOihin
tullutta \faked.' Vakiintumisen syyna oli usein avioliiton solmiminen, ja oman
asutustilantilan saaminenkin saattoi olla helpompaa, jos oli perheellinen.48
Esimerkiksi kruununmetsatorppari Matti Moilanen oli syntynyt Puolangalla ja
tullut Sodankylaan metsatiiihin vuosisadan alussa. Avioliiton solmimisen
keen han sai hallintaansa valtion maalla olevan kruununmetsatorpan Petkulan
kylasta Sodankylassa. Perheeseen syntyi nelja lasta, mutta kolme vanhinta
kuoli isan ollessa sillanrakennustOissa Inarissa. Joka kevat Matti Moilanen
meni Kitisenjoen uittoon ja talvet han oli tukkisavotassa hakkurina Inarissa.
Alkuun perhe asui pienessa yksihuoneisessa maissa, mutta 1920-luvun alus-
sa rakennettiin talkootyOnd pirtti, eteinen ja kaksi kamaria kasittavd asuinra-
kennus. Vuonna 1920 tilalla oli kolme lehmad, kaksi vasikkaa ja viisi lammas-
ta. Myohemmin varat riittivat myOs hevosen hankkimiseen, jolloin isanta
siirtyi hakkurin tehtavista ajomiehen tehtaviin.49

Satakunnassa syntynyt Ville Rosenqvist tuli kulkumiehena pohjoiseen, ensin
Kemiin ja sielta Savukoskelle. Han solmi avioliiton savukoskelaisen tytOn
kanssa vuonna 1907. Parikymmenta vuotta mytthemmin 50-vuotiaan Porin
Villena tunnetun miehen pientilalla viljeltiin kauraa, heindrehua ja perunaa.
Tilalla oli mytis luonnonniittya ja metsamaata. Navetassa oli hevonen ja kaksi
lehmaa seka vasikka. Marjat, kalat seka maa- ja vesilinnut sailOttiin talven
varalle tai vaihdettiin kaupassa jauhoihin, suolaan ja sokeriin. Rahaa saatiin
myymalla oravan-, naadan-, suden-, ahman- ja janiksennahkoja seka riekkoja
Rovaniemen markkinoille. Lapsia perheeseen syntyi kaikkiaan kaksitoista,
mutta nelja heista kuoli pienend. Tukkisavottaan Porin Ville meni joka vuosi
ottaen poikiansa mukaan savotalle. Kun kolme vanhinta poikaa oli jo niin
vanhoja, etta he paasivat yksin tukkisavottaan, jai isa pois savottatoista 1930-
luvun alussa huonon terveyden vuoksi. Han oli taloissa renkina, teki polttopui-
ta, nuohosi tai muurasi uuneja.5°

Isat eivat yleensa puuttuneet lasten kasvatukseen ennen kuin lapset olivat
tarpeeksi vanhoja tyOntekoon. Toki tykita tehtiin aidinkin ohjauksessa: poltto-
puiden teko ja kantaminen seka veden haku ja sisarusten hoitaminen oli pienten
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.Niatita

Pelkosennimen Luiron kyleistil leihdettiin joukolla metsei- ja uittotiji-
hin joka vuosi. TO K .

lasten tyOta. Kun poika vahvistui, alkoi han liikkua isansa kanssa
Nain poikien kasvatusvastuu siirtyi aidilta isalle. sl Kotona isa oli auktoriteetti.
Eras Puolangalla syntyneen entisen kulkumiehen tytar kertoi, etta kotimOkissa
diti ja lapset sOivat ateriansa puisesta ruokakupista lattialla istuen. Isa sOi yksin
pOydan daressa. Posiolla syntynyt haastateltava puolestaan kertoi, eta lapsuu-
denkodin kuusi sisarusta nukkuivat perheen ainoassa sangyssa paitsi silloin
harvoin, kun isa oli kotona; silloin lapset nukkuivat lattialla.52

Minkalaiseen pirttiin pientilallinen sitten astui palatessaan tukkisavotasta?
Kuolajarvelaisen Kaunisharjun kruununmetsatorpan isanta tyOskenteli mita
suurimmalla todennakOisyydella tukkisavotassa ajomiehend, luetellaanhan ha-
nen vuonna 1888 kuolleen vaimonsa perukirjassa omaisuudeksi hevonen ja
kaksi tykireked. Perukirjassa mainitut tavarat — kaksi hakkokirvesta, kasisaha,
kaksi rautakauhaa ja laukku — isanta lienee ottanut mukaansa tukkisavottaan
lahtiessaan. Tukkisavotasta palatessaan mies tuli pieneen mOkkiin, jonka aino-
an huoneen kalustus oli vaatimaton. Perukirjassa on huonekaluiksi luokitelta-
via esineita ainoastaan pOyta, arkku ja kehto seka tekstiilitalouteen liittyvat
rukki ja kangaspuut. Vaikka talossa asui kuusihenkinen perhe, ei sankyja
perukirjassa ainakaan mainita. Sen sijaan mainitaan makuuksina yleisesti kay-
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Luirojoen vastaava tyOnjohtaja YrjO Kereinen (1897-1962) puoli-
sonsa Hiljan kanssa kotonaan Luiron kylassk. Valok. Erkki Snell-
man 1957. TOK.

tOssa. Meet lampaantaljasta valmistetut lammasrouot. Perhe lienee nukkunut
pirtin lattialla, mika oli yleisesti tapana.53

Perheelliset metsatyontekijat pyrkivat yleensd omavaraisuuteen, joten Kaunis-
harjun kruununmetsatorpassakin oli hevosen lisaksi kolme lypsavad lehmdd,
hieho ja viisi lammasta sekd suuri mdard maito-, nutty- ja kalatalouteen
liittyvaa esineistOd. 54 Kuolajarvelld oli kruununmetsatorpparilla yleensd koti-
naan asuinrakennuksen, saunan, navetan ja heindladon muodostama pihapiiri.
Poikkeuksellisesti saattoi pihapiirissa olla my-Os riihi. Suurin osa asuinraken-
nuksista oli yksihuoneisia, mutta joukossa oli myOs sellaisia kruununmetsd-
torppia, joissa oli kaksi pirttirehtoa tai asuinrakennuksessa oli pirtin
kolmekin kamaria.55

Vertailun vuoksi lienee syyta kuvailla myiis samaan aikaan elaneen talollisen
kotia. Vuonna 1902 Kemijarvella kuolleella Oinaan talon isannalla oli jadmis-
tOssdan muun muassa vanha tyOreki, kaksi takareked, kaksi pankkoreked ja 15-
vuotias tammahevonen. Ei ole tiedossa se, oliko mies kaynyt tukkisavotassa,
mutta niin voisi ainakin olettaa. Yhtd lailla hdn kuitenkin saattoi palkata
miehen savottatOihin menematta sinne itse. Omia poikia Undid ei perukirjan
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mukaan ollut. Omaisuutta miehella oli edellista kruununtorppariesimerkkia
enemman: navetassa oli kuusi lehmaa, sonni, vasikka ja nelja lammasta. Peru-
kirjassa on myOs esineita, jotka symboloivat kruununmetsatorppareita korke-
ampaa asemaa sosiaalisessa asteikoissa: nelja sankya, kolme Nytaa, joista
yksi oli kamarissa, kuusi tuolia, joista nelja oli karmituolia, yksi seinakaappi,
peili, seinakello, Nytakello, ompelukone ja ikkunaverhot. Vuodevaatteitakin
oli enemman kuin kolmihenkinen perhe — miehella oli 7-vuotias tytar — tarvit-
si: kandeksan patjaa, seitseman takkia, kaksi vanhaa raanua, yksi rikkimennyt
lampaanrouko, nelja aluslakanaa, kuusi paalilakanaa ja yksi rankinen. Kirjoja-
kin talossa oli: "piplia raamattu, Laestatiuksen Postilla ja monen sortin pikku-
kirjaa".56

Koska kausitykintekijat olivat kotoisin thin erilaisista oloista ja eri puolilta
Suomea, on heidan kotiolojaan mandotonta selvittaa. Hyva nyrkkisaantO lie-
nee se, etta hevosmiehella oli hakkuria yleisemmin koti minne menna luppoi-
lemaan. UittotOihin ei yleensa maatalouden tiiista ehditty kauempaa, joten
muualta tullut uittotyiivalci oli paaasiassa maatonta vaested.57

Minkalaisista oloista tOihin sitten landettiin? Kainuussa metsatalous ei tarjon-
nut vuosisadan vaihteessa riittavasti sivuansioita, joten pohjoisempana avautu-
vat savottatyOmaat helpottivat sivuansioista riippuvaisen vaestOnosan ase-
maa. 58 Esimerkiksi Paltamossa vuonna 1899 syntyneella YrjO Karjalaisella oli
kruununmetsatorppa Puolangalla. Jarven rannalla sijaitsevassa metsien ympa-
rOimassa kodissa oli yksihuoneinen asuinrakennus, sauna, navetta kandelle
lehmalle ja lato. Isanta sai harjoitusta tukkikamppien ahtaudesta myOs kotona:
kodin ainoassa huoneessa, pirtissa, taapersi kuusi lasta. Miehen tyOt olivat
kuitenkin ulkosalla. Milloin han ei tehnyt oman talon Wild, oli han — usein
jauhopalkalla — tiiissa kylan suurissa taloissa ojankaivuussa ja aidanteossa.
Kevattalvella han vaansi kotirannalla karhakoita. Talvet mies oli ajomiehend
tukkisavotassa, milloin kotipitajassaan, milloin kauempana Sodankylassa
saakka. Talven aikana han lahetti rahaa kotiin.59

Kaikkien taloudellinen tilanne ei ollut yhta hyva. Vuonna 1926 kuoli Kemijar-
vend tukkisavotassa tapaturmaisesti mies, jolla oh Muhoksella perhe, raskaana
oleva puoliso seka 3- ja 1-vuotiaat pojat. Perukirjassa miehen ammatiksi on
merkitty talollisen vavy. Mies lienee elattanyt perheensa hakkurin ja parturin
Willa. Perukirjan mukaan hanen omaisuutensa rajoittui seuraaviin esineisiin:
kultasormus, pyhd- ja arkipuku, palttoo, kandet alusvaatteet, villapusero, lak-
ki, matkalaukku, tyOkalulaatikko, hiustenleikkuukone, parranajokone, parta-
veitsi, rissavapa, ase, sukset ja taskukello. Hautauskustannukset muodostuivat
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pesan varoja suuremmaksi. 6° Toisen Kemijarvella tukkisavotassa kuolleen
miehen omaisuutta tiedusteli tyOnantajalta sisar Kiuruvedelta ja avioliiton
ulkopuolella syntyneen yksivuotiaan pojan diti Kemista. Lapsen aidin kirjeesta
selvida se, etta mies oli tunnustanut lapsen omakseen ja avustanut parhaansa
mukaan lapsen elattamisessa. Usein miehen varat eivat olleet kuitenkaan riitta-
neet edes omaan toimeentuloon.61

UlkotOissei

Kun tilallinen tai hanen poikansa tuli kotiin savotasta, odottivat hanta monet
oman kodin askareet: poro-, heina- ja maaty6t, kalastus, marjastus ja metsas-
tys. Polttoaineen hankkiminen talven varalle vei runsaasti aikaa, ja tyOkalujen,
rakennusten ja aitojen korjaaminen tai tekeminen oli jokavuotista puuhaa.62
Monella isannalla nimenomaan poronhoitotyiit sanelivat tyOvuoden rytmin.
Savotalta saatettiin kaycla valilla porometstissei, mutta yhta lailla porotyki voi-
tiin teettad muilla. 63 1930-luvulla latvajokien talollisia odottivat tukkisavotan
paattyessa seuraavat askareet: Heinien ajo ulkoniityilta, polttopuiden ajo met-
sasta, lannan ajo pelloille, kevatkylvkit, lehdesten teko, kotitarvekalastus ja
korjaustyot. Alkukesa meni vasanmerkityksessa, joten uittoon ehdittiin yleen-
sä vain lyhyeksi ajaksi. Hannanajon jalkeen kotona riitti jalleen tehtavaa:
heinanteko luonnonniityilta, ohran leikkaus ja puinti, perunoiden nosto, syys-

pellon kaantaminen ja marjastaminen. Loppusyksysta oli edessa joko
poroaitojen korjaaminen ja poroerotus tai p011isavotta. Ennen tukkisavottaa oli
ehdittava metsastaa ja hankkia polttopuut talven varalle.64

Pientilallinen puolestaan ei yleensa voinut tehda luppoaikoina pelkastaan omia
tOitaan — ne olivat samoja kuin talollistenkin askareet — vaan hanen oli talou-
dellisista syista hakeuduttava myOs ansioty6hOn. Yleensa mentiin isompiin
taloihin heinantekoon tai pellonraivaustiiihin. Miehet eivat useimmiten saa-
neet korvausta tytistaan rahassa, vaan sen asemesta saatiin ruokatarvikkeita
kotiin vietavaksi. 65 Eras haastateltava totesi palkanmaksusta Savukoskella seu-
raavasti: "Kun oli taloissa tOissa niin piimapaalarin tai poronpaan sai palkaksi.
Se oli pakko tyytya siihen."66 Sodankylassa annettiin mokkilaisille heinanteos-
ta palkkana vahan rahaa seka perunoita ja jauhoja. 67 (KAAVIO 11)68

PalkkatyOtakin oli tarjolla jonkin verran: Kansakoulut tarvitsivat polttopuita
talven varalle, ja puutavarayhtioiden randinajo ty011isti kesdaikana hyvia sau-
vojia.69 1920-luvulta lahtien eri puolilla Lappia oli tietyOmaita ja soiden kuiva-
tustOita, ja naille tytimaille hakeutuminen helpotti pientilallisten ja maattomi-
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marras tammi maalis touko heina syys marras
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Savukoskella
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Ty0tehtavâ	 Aika

KAAVIO 11: Nuoren rovaniemeldisen metseityOntekijein tyOvuosi
vuonna 1935-1936.

en toimeentuloa. 7° MyOs jalleenrakennusaika toi runsaasti tyOtilaisuuksia se-
katyOsta elaville miehille samoin kuin Kemijoen valjastaminen voimalaitosra-
kentamisineen. 71 Miehia ty011istettiin myOs tyOttOmyystOissa tie- ja rautatie-

talonrakennuksilla, metsanparannustOissa seka uittovaylien kun-
nostuksessa. 72 (KAAVIO 12)"

Sahtitorpissa

Vanhempi jatka ei hevilla tehnyt samaa temppua [avioliittoa], totesi vain etta

saahan sita naista rahalla ja etta mitapa se yksinainen mies akalla tekee. Kaupunki-
reissulla sita rahanaista sitten yritettiin viinan voimalla saada, kuka sai kuka ei,
mutta enimmakseen jai saamatta. — — Parkkiintunut vanhempi jatka ajatteli avioliit-

toakin kuin jotakin hanelle taysin kuulumatonta ja vierasta asiaa, jossa ei ollut
mitaan muuta kuin "vilua ja nalkar ja pirullinen akka, joka heti huutaa, miehen
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KAAVIO 12: Tervolalaisen metsatyOntekijiin tyOvuosi 1952-1953.

astuessa kynnyksesta yli, etta "dla astu siihen, siina, on paska". Aina sama kiiyhyys,
aina sama akka.74

Nain analysoi eras vastaaja naimattomien metsatyOntekijOiden suhtautumista
avioliittoon ja lapsiin liittyvaan arkeen. Vastaus noudattelee kaunokirjallisuu-
desta tuttua kulkumiehen elamantavan noidankehaa, mutta siind huolimatta se
on todentuntuinen: katkeruus ja epaluulo naisia kohtaan lienee ollut monen
kulkumiehen osa. Puolisoita ei olisi kaikille riittanytkaan, silla metsa- ja
uittotyiimaat tarjosivat toita paaasiassa miehille.75

Muistitietoaineistossa nainen on yleensa selkeasti joko hyva tai paha. Varsin-
kin aideista, mutta mybs puolisoista, annetaan vastauksissa madonnamainen
kuva. Negatiivisesti savyttyvat kuvaukset ovat yleensa kuvauksia lapsuuden-
kodista, ja vaikka isa, isapuoli tai huutolaistalon isanta olisi tehnyt elaman
sietamattOmaksi, on diti, ditipuoli tai huutolaispaikan emanta naissakin kuva-
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uksissa sydamellinen. Sen sijaan naiset, jotka olivat maksusta miesten kanssa,
esitetaan Mies poikkeuksetta negatiivisessa valossa.76

Prostituutiota tutkineen Antti Hakkisen mukaan prostituutiota esiintyi Suomen
maaseudulla ennen 1890-lukua vain yksittaisina tapauksina ja organisoitumat-
tomassa muodossa. Tilanne muuttui maailmansotien valisena aikana, jolloin
rautatierakennukset, uitto-, metsa- ja siirtotyOmaat toivat mukanaan jarjestay-
tynytta prostituutiota. Prostituutio oli niin laajamittaista, etta maaseudun kih-
lakunnanoikeuksissa langetettiin 1920- ja 1930-luvuilla tuomioita jopa enem-
man kuin kaupunkien raastuvanoikeuksissa. 77 Kemijoen alueella prostituutio
keskittyi liikenteen solmukohtiin, Kemiin ja Rovaniemelle.

Prostituutiota Rovaniemelle voidaan tarkastella irtolaisten poliisikuulustelu-
Nytakirjojen avulla. Irtolaisten poliisikuulusteluissa kaytiin lapi kuulustelta-
van — yleensa prostituutiosta epaillyn naisen — elamakerta seka elamantavat, ja
kuulustelija kertoi minkalaisissa olosuhteissa han teki pidatyksen. Landekritii-
kin vuoksi on mainittava, etta kuulusteluissa kuunneltiin prostituutiosta syyte-
tyn naisen lisaksi asiakkaina olleita miehia ja paikkakuntalaisia. Nama pyrki-
vat antamaan itsestaan mandollisimman positiivisen kuvan, joten syytteen
kohteena olevat naiset esitettiin hyvin negatiivisessa valossa. Poliisitkaan eivat
olleet aivan viattomia. Muistitietoaineistossa esiintyy monta kertaa eras rova-
niemelainen poliisi, joka aiheutti irtolaisuudesta syytettavalle naiselle pahoin-
pitelemalla keskenmenon kuulustelujen aikana. 78 Sama poliisi esiintyy Nyta-
kirjoissa kuulustelijana.

Pidatyksissa huomion kohteena ovat naiset, joten aineistosta ei yleensa selvia
se, keita pidatystilanteessa mukana olleet miehet olivat. KuulustelupOytakir-
joissa esiintyvat irtolaisnaiset ovat kuitenkin samoja, jotka tulevat esille metsa-
ja uittotyOntekijOiden muistitietoaineistossa. MyOs pidatysajankohdat viittaa-
vat siihen, etta asiakkaina oli mandollisesti uittotoista ja tukkisavotasta palaa-
via tai uittoon ja tukkisavottaan matkaavia miehia. Erdat irtolaisnaiset olivat
naimisissa tai kihloissa metsatyOntekijOiden kanssa tai he olivat metsatyOnte-
kijOiden leskia. Erasta jopa syytettiin siita, etta han otti kuulutuksen kulkumie-
hen kanssa saastyakseen irtolaisuuskasittelylta. Kun kuulutusaika meni um-
peen, haki nainen kuulutuksen toisen kulkumiehen kanssa. KuulustelupOyta-
kirjat todistavat myiis sen, etta monet prostituutiosta elaneista naisista matkus-
tivat Kemiin uiton erottelutOiden ajaksi ja he matkustelivat savotoilla silloin,
kun Rovaniemella oli hiljaista.' Esimerkiksi Kemijarven nimismiehen arkis-
tosta ei kuitenkaan ole lOytynyt vastaavaa irtolaisuuteen liittyvaa aineistoa.
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Ryypiskelevid jeitkiii uittokodassa kestillii 1923.  Valok. Sakari Piilsi.
MV Sign. 1936:86.

KuulustelupOytakirjojen mukaan naiset eivat elaneet yksinomaan prostituuti-
osta, vaan he olivat muun muassa heinatOissa seka pesivat ja korjasivat pyyk-
kid, marjastivat, tekivat kasitiiita ja myivat ruokaa, limonadia, tupakkaa ja
kaljaa. Joissakin tapauksissa naisten lapset olivat sukulaisten hoidettavana,
mutta joukossa on myOs irtolaisnaisia, joiden lapset asuivat ditinsa kanssa.
Irtolaisnaiset passitettiin usein Hameenlinnan naisvankilaan tai Oulun
vankilaan, ja alaikaiset lapset seurasivat ditidan vankilaan.' Saann011isesti
irtolaisnaiset passitettiin myOs Tornioon tai Ouluun sairaalaan hoidattamaan
sukupuolitautejaan. KuulustelupOytakirjoissa kayclaan lapi naisten tuntomer-
kit, ja niista huomaa miten nainen rapistui vuosien varrella: joka pidatyksen
yhteydessa hanella oli uusia ruumiin vammoja, esimerkiksi arpia kasvoissa tai
puhjennut silma, ja monella oli mielenterveysongelmia. Pidatetyista naisista
kukaan ei ollut selvin pain.81

Aikaisemman tutkimuksen tiedot, joiden mukaan rovaniemelaisilla prostituoi-
duilla oli peruukkeja, hajuvesia, silkkihuiveja, sormuksia, korvarenkaita ja
tehdastekoisia vaatteita, tuntuvat kuulustelupOytakirjojen perusteella irvok-
kailta ja huomion kiinnittamiselta vaardan asiaan. 82 Kuulustelijat eivat ole
yrittaneet ymmartaa syytettyjen elarnantavan syy ja seuraus -suhteita, mutta
siita huolimatta monen kuulusteltavan kohdalla lukija pohtii sita, onko naisilla
ollut paljoakaan vaihtoehtoja elamassaan. Prostituutio oli usein huonojen olo-
suhteiden ja jatkuvien onnettomuuksien paatepiste, mutta prostituutio saattoi
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olla — tosin harvemmin — myOs selvasti naisen oma valinta. 83 Naisten kohtalot
vievat ajatukset myOs heidan asiakkaidensa kohtaloihin, mutta esimerkiksi
syfiliksen sairastaneet miehet tai sahtitorpan puukkotappelussa kuolleet eivat
ole vastaamassa kyselyihin tai haastattelupyyntOihin. Vuonna 1924 oli Rova-
niemen piirildakarin piirissa veneerisia tauteja sairastavia viidenneksi eniten
koko maassa. Syfilistilastoissa piiri oli ensimmainen.84

Toki myOs miehia syytettiin irtolaisuudesta. Esimerkiksi lokakuussa 1927
kuulusteltiin 35-vuotiasta Salmijarvella syntynytta miesta, joka oli tullut Ina-
rista tukkisavotasta Rovaniemelle saman vuoden maaliskuussa. Sen jalkeen
han ei ollut tehnyt tyOta, vaan selitti elaneensa tyOansioillaan. Majapaikan han
oli lOytanyt erdan prostituoidun luota ja aikaansa han vietti kortinpeluulla ja
juopottelulla. Tohmajarvella syntynytta 24-vuotiasta tyOrniesta, joka elatti it-
sensa muun muassa tukkitOilla, syytettiin juopottelusta ja toimettomana paha-
maineisissa murjuissa pahamaineisten naisten kanssa asumisesta.85

Edella kerrotiin, etta savotoissa tapahtuneelle prostituutiolle oli ominaista
joukkomakaaminen. Helsingissa prostituoitu, joka otti vastaan useita miehia
yhta aikaa, oli ammattihierarkiansa alhaisimmalla askeleella. Helsingissa
joukkomakaaminen oli yleista paaasiassa sota-aikana, 86 mutta Rovaniemella
se oli muulloinkin vallitseva tapa muiden kuin "herrasmiesten" keskuudessa.
Joukkomakaamisesta saa kuulustelupOytakirjoista yhta eparomanttisen kuvan
kuin prostituoitujen elamastakin. Esimerkiksi kesakuussa 1910 pidatettiin
Alaojan torpasta rovaniemelainen 30-vuotias irtolaisnainen, joka oli tullut
useamman miehen kanssa y011a torppaan ja asettunut makaamaan pirtin pors-
tuassa olevaan ruokakomeroon. Naisen luona kavi useita miehia vuorotellen.
Taksa oli jokaiselta kandesta viiteen markkaan. Joukkomakaamisen taustalla
lienee ollut juuri halpa hinta; sama irtolaisnainen sai puoli vuotta aikaisemmin
eraalta herrasmiehelta 50 markkaa heidan "kaydessaan metsassa" Rovanie-
men ja Kemijarven

Aina pidatyksia ei tehty sisatiloissa, vaan yhta lailla saatettiin olla ulkoraken-
nuksissa tai taivasalla. Niinpa 24-vuotiaana ensimmaisen kerran pidatetty
prostitutuoitu "Betti" yllatettiin milloin tallista, metsapolulta Korkalovaarasta
tai sahtitorpasta. KuulustelupOytakirjan mukaan "useat takalaisen poliisilai-
toksen miehista ovat vartiovuorollaan nahneet naisen parittelemassa miesten
kanssa metsassa ja missa milloinkin ja ovat vetaneet Bettin miehen alta put-
kaan." Kuulusteltavien kertomukset vievat viimeisetkin luulot siita, etta elama
Rovaniemella hannanajon paatyttya olisi ollut yhta riemua: "Kertoja on nahnyt
naisen keskeytymatta venyvan pitkin metsia ja kankaita juopuneena milloin
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minkin suuruisen miessakin kanssa. Kertoja on nahnyt naisen useita kertoja
makaavan metsassa miessakin keskella ja miehet vuorotellen paritelleen nai-
sen kanssa.""

Muistitietoaineiston perusteella saa sellaisen kuvan, etta miehet eivat
leet toisiaan prostituoituja tavatessaan. Riitojakin toki syntyi varsinkin silloin,
kun vuoroaan odottavat miehet olivat humalassa. 89 Toukokuussa 1929 pidatet-
tiin 27-vuotias rovaniemelainen prostituoitu, joka oli ollut kolme kertaa vanki-
lassa irtolaisuudesta tuomittuna. Ensimmaisen kerran flatlet oli pidatetty irto-
laisuudesta nelja vuotta aikaisemmin Kemissa. KuulustelupOytakirja kuvailee
naista seuraavasti: "Syytetty on siita lahtien kun saapui vankilasta viettanyt
kaiken aikansa juopotellen ja tapellen ja venyen ylenmaarin juopuneena pitkin
kirkkokangasta eika ole tehnyt paivaakaan tyOta, koska ei ole ollut montakaan
paivaa selvilla. Etta vakituisena asuntopaikkanaan on pitanyt Helisteen sauna-
kamaria ja saunaa, joissa mainituissa paikoissa viettanyt mita rivointa elamaa
ja aiheuttanut kaikenlaista pahuutta, tappeluja ja varkauksia ja etta naisen takia
on monta pahetta kirkkokankaalla syntynyt, kun kulkumiehet ovat tapelleet
naisesta, kun tama ei ole voinut yhta aikaa antautua kuin yhdelle ja siita on
monta tappelua syntynyt."9°

Rovaniemen maksetut naiset kuvaillaan muistitietoaineistossa alkoholin kulut-
tamiksi, rumiksi ja vanhoiksi. Erdassa vastauksessa todetaan, etta naiset olivat
niin vastemielisen nakOisia, etta ilman vahvaa humalaa mies olisi tarvinnut
naisen paahan sakin yhdessaolon ajaksi. Kertojan mielesta naisten paikka olisi
ollut vanhainkodissa. Naisten ulkon&O ei kuitenkaan aina ollut miehille ta-
paamisessa keskeisin asia; ryypiskely hyvassa seurassa oli nimittain monille
sukupuolisuhdetta tarkeampi. Naiset myOs ikaantyivat: 1920-luvulla tutuksi
tulleen sahtitorpan emanta oli 1950-luvulla kolmekymmenta vuotta vanhempi.
Mutta koska alkoholi ohi sukupuolisuhdetta tarkeampi, ei paikkaa vaihdettu.
Miehet tuntuvat olleen seuralaisilleen uskollisia, muistitietoaineistossa esiin-
tyy rajattu madra naisten nimia — ja aina samoja — vaikka Rovaniemella oli
arkistolahteiden perusteella huomattavasti enemman prostituoituja.91

MyOs kaunokirjallinen kuvaus elamasta Rovaniemen sahtitorpissa puoltaa
ajatusta siita, etta sahtitorpissa nimenomaan ryypiskely naisseurassa oli mie-
hille tarkeinta. Kirjailija Jussi Hagberg tunsi rovaniemelaiset irtolaiset — olihan
han paikkakunnan poliisi — joten hanen romaaninsa kuvaus luppoilevien mies-
ten juhlinnasta rovaniemelaisessa sahtitorpassa lienee totuudenmukainen. On
kesay6 ja Peralan pirtissa on vakea: ilolinnut, yhtend heista jo tutuksi tullut
Pitkei-Pakkanen juovat miesten kanssa konjakkia, muutama humalainen paris-
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kunta tanssii maalaamattomalla lattialla hanurin tandissa ja joukko jatkia pelaa
sangyn laidalla korttia. Main emanta nukkuu pois humalaansa uunin solassa
miehen kainalossa. — Mutta mies on emannan aviomies.92

On kuitenkin muistettava, etta vain osa miehista ylipaatansa lahti Rovaniemel-
le, ja niistakin jotka lahtivat, suuri osa vietti Rovaniemella vain lyhyen ajan.
Pian oli lOydettava paikka, jossa ruoka ei ollut yhta kallista kuin Rovaniemella
ja jossa saattoi levata rauhassa. Vaikka itse olisi tyytynyt yOpymaan veneen
alla, poliisi ei sita hyvaksynyt. Osa lahti kotiin tai etsimaan kortteeritaloa, ja
osa lahti takaisin tukkikampalle odottelemaan Widen uudelleen alkamista:

Sehan oli tavallista uiton paatyttya, end sita hurviteltiin ja tanssittiin, mutta aivan
vahan tyOn aikana. Lopputili kun oli saatu, tultiin Sotankylan kairalta Rovaniemel-

le, ostettiin uuvet kamppeet, juhlittiin ja ryypattiin viinaa. Rahat kun rupesi loppu-

maan, lahettiin taas kairalle pinotavaran tekoon kampille. Siella oltiin taas kesa,
kaytiin syksylla huvittelemassa. Taas syksylla kairalle tukin tekoon ja tata se oli
vuodesta vuoteen.93

Humalassa

AlkoholinkayttO oli pohjoisessa koko Suomenkin mittakaavassa poikkeuksel-
lisen runsasta. Syyna tilanteen erilaisuuteen muuhun Suomeen verrattuna pi-
dettiin 1950-luvulla ilmestyneessa sosiologisessa tutkimuksessa harvaa asu-
tusta ja kausitOita, jotka kerasivat Pohjois-Suomeen suuria metsatyOldismadria
hakkuu- ja uittotiiihin. 94 Vuonna 1903 ei Kemijarven kirkkoherran mukaan
paihtymista pidetty nuorison keskuudessa paikkakunnalla hapeana. Naiset ja
lestadiolaiset kirkkoherra kuvaili piispantarkastuskertomusta varten laatimas-
saan raportissa raittiiksi, mutta miesten han kertoi juovan viinaa, konjakkia ja
spriita. 95 Parikymmenta vuotta myOhemmin Kemijarven kirkkoherra ilmoitti
piispantarkastusta varten laatimassaan kertomuksessa, etta paikkakunnalla
kaytettiin yleisesti vakijuomia, pirtua ja pontikkaa, ja myOs naiset syyllistyivat
juopotteluun. 96 Samoihin aikoihin, 1920- luvulla, Sodankylassa juotiin kirkko-
herran ilmoituksen mukan pirtua, konjakkia, pontikkaa, kiljua, apteekin tippo-
ja ja joitakin hajuvesia, esimerkiksi "Maria Farinaa". 97 "Kun niita oli hankala
aukaista, lyOtiin vain puukon kamaralla kaula pullosta pois, etta saatiin ryy-
pyt", kuvaili eras vastaaja pirunpojaksi nimitetyn hajuveden ryypiskelya."

Koska alkoholinkayttO oli tyOmaalla kiellettya, olivat metsatyOntekijat ennen
toista maailmansotaa yleensa humalassa vain luppoaikoina: tukkisavotan ja
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uiton paattyessa, eli silloin kun oli saatu tili, ja varallisuuden niin salliessa
silloin, kun oltiin matkalla savottaan. Kaikilla ei ollut varaa edes kahvikuppo-
seen tyOmaalle matkatessa, mutta parempiosaisilla saattoi olla rahaa viinaan jo
ennen Widen alkamistakin. Jos matka tukkisavotalle tehtiin reessa, kuorma-
auton lavalla, linja-autolla tai taksilla, hankittiin matkan ajaksi yleensa run-
saasti juotavaa. Matkan aikana saatettiin myOs pysahtya juopottelemaan era-
maan sahtitorppiin tai sellaisiin taloihin, joissa isantavaki ei kieltanyt juopotte-
lua. Eras ranualainen vastaaja kertoo, miten han Sodankylaan tukkisavottaan
lahtiessaan hairahtui Rovaniemella ryypyporukkaan ja joutui viettamaan yon-
sä putkassa.99 1950-luvulla tyOnjohtaja saattoi jopa lunastaa matkarahansa
juoneen tutun tyiintekijan linja-autosta tai taksista. Rahaton mies saattoi myOs
saada puutavarayhtiOn konttorista Rovaniemella matkarahaa savottaan mat-
kustamista varten. 10° Toki tyOmaallakin saattoi joku porukka ryypiskella, mut-
ta muut tyOntekijat eivat suhtautuneet siihen suopeasti, saati sitten tyOnanta-
ja. 101

Jos mies oli yhtajaksoisesti tukkisavotassa joulukuusta helmikuuhun, oli U-
ndid todennakOisin mandollisuus seuraavan kerran juoda itsensa humalaan
sitten kun tukkisavotta loppui. Silloin miehella oli ryypiskelyyn rahaakin;
olihan koko talven ansiot maksettu hanelle kerralla. Eras sodankylalainen
haastateltava kertoi, etta tukkisavotan paattyessa 1960-luvulla han lahti yleen-
sa miesjoukon kanssa taksilla Kemijarvelle, osti viinaa ja tuli samalla taksilla
Sodankylaan kotiin juomaan ne. Saman pOydan aaressa istuttiin ja juotiin niin
kauan kuin kaikki pullot olivat tyhjia. 1 °2 Haapavedelta Sodankylaan metsatoi-
hin tullut mies vietti luppoaikansa 1920-luvulla samoissa merkeissa: Tukkisa-
votan paattyessa han oli tyOtoveriensa kanssa muutaman viikon ruokamiehend
eramaatalossa. Miehet viettivat aikaansa pelaamalla korttia, juomalla kiljua ja
tanssimalla (olosuhteiden pakosta osittain miespareina) riihitansseissa. Uiton
paattyessa sama porukka lahti muutamaksi viikoksi Rovaniemelle.103

Sodankylan itaisen piirin rikosasiain pOytakirjoihin tutustuminen osoittaa sen,
etta alkoholilla oli monet kasvot. Useimmat kuulusteluista liittyvat tavalla tai
toisella viinaan seka metsa- ja uittotyOntekijOihin. Lokakuussa 1912 Pelkosen-
niemen poliisi kirjoitti Sodankylan nimismiehelle ja pyysi, etta Pelkosennie-
melle palkattaisiin toinen poliisi jarjestysta pitamaan. Pyyntijaan han perusteli
silla, etta "kun talla seudulla on ja kulkee talvet ja kesat tavattoman paljon
liikkuvia tukkityOldisia joiden joukossa suuri osa pitaa elinkeinonaan viinan-
myyntia seka muuta keinottelua". Tammikuussa 1913 VarriOn poliisi kirjoitti,
etta kylassa on enaa mandotonta parjata yhden poliisin voimin.104
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Helmikuun lopussa vuonna 1913 — siis tukkisavotan loppumisen aikoihin —
Martinkylassa puukotettiin kuusi miesta. Tuskastunut poliisi valitti tilannetta
nimismiehelle seuraavasti: "Ihmettelen etta siina — talossa juuaan ja tapellaan
ja olen mina nahny etta siina myyaan viinaakin ja siina on aina joku 20 miesta
jotka eivat ole muuta kuin niita korttihumuja ja juoppoja ja isanta on muijan
kansa juomaseurassa ja jos sinne mennee jotakin sanoo niin isanta sannoo etta
ei tame tartte tulla silloin kun isanta on vieraittensa kansa on kotona ja ottaa
pikku ryyppyja, niin silly ilmoitan etta onko nimismiehella mittaan siihen
sanottavaa etta kuinka monta kymmenta litraa siina isannalla saapi olla ja
kuinka monta vierasta said saapi olla siina juoma seurassa ja saapiko isanta
kulkea niitteen vieraitten kanssa pitkin kyllaa ja huutaa minka kurkusta jak-
saa?"1°5

On kuitenkin muistettava, etta metsa- ja uittotyOmiehissa — myiis kulkumiehis-
- oli mykis taysin raittiita miehia, ja osa heista suhtautui alkoholiin jo

uskonnollisista syista. kielteisesti. 106 Esimerkiksi edella mainittu kulkumies,
jonka ensimmainen koti Lapissa oli vanhustentalossa, kertoi savotan loppues-
sa matkustaneensa Sodankylaan tai Kemijarvelle rentoutumaan, tanssimaan ja
katselemaan tyttOja. Hanella luppoaikoihin ei liittynyt yltikipaista alkoholin-
kayttOd. m Varri011akin oli 1910-luvulla myiis alkoholia vieroksuvia
"Hiihdettiin taas Rovaniemelle markkinoille [tukkisavotan pdayttya] ja huvi-
teltiin aikamme siella, emme kyllakaan viinan kanssa, mutta muuten". 108

Jiitkeijuna Rovaniemellei kessallei 1923 Sakari Peilsin kuvaamana.
MV. Sign. 1936:93 .
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6.2. Yhteiset kokemukset

Jos muistitietoaineistoon on luottamista, oltiin luppoaikoina koko ajan matkal-
la jonnekin, ja kun paastiin perille, ruvettiin odottamaan. Lause "siella oli
satoja miehia odottamassa" on yleisin toteamus luppoaikojen kuvauksissa:
luppoajan alussa miehet odottivat palkanmaksua ja luppoajan lopussa he odot-
tivat Widen alkamista. Symbolisesta paaomasta huolimatta kukaan ei tassa
suhteessa ollut huomattavasti paremmassa asemassa kuin toinen, vaan kaikki-
en oli hakeuduttava tyOmaalle hyvissa ajoin varmistaakseen paikkansa tyOssa.
Tassa suhteessa niin perheellisten kuin yksindisten, kulkumiesten ja talollisten
asema oli sama. Jos tyiimaalle tuli liian myOhdan, saattoi edessa olla paluu
saman tien. Rahaa ei yleensa miehilla ollut, joten odottamista saattoi ryydittaa
nalan tunne vatsassa.1

Matkalla

TyOnsaanti metsa- ja uittothissa oli aina epavarmaa, joten miesten oli varau-
duttava vaihtamaan tykipaikkaa, vaikka etaisyydet olivat pitkia. Niinpa muisti-
tietoaineistossa kulkuvalineiden ja matkareittien kuvaus on keskeisella sijalla.
Sulan maan aikana kuljettiin paaasiassa kavellen, mutta talven tullen voitiin
myess hiihtaa. Juniin ja sisavesilaivoihin turvauduttiin silloin harvoin, kun se
oli mandollista ja oli varaa maksaa matkasta. Hevosmies oli riippuvainen
rekikeleista, mutta hanella oli myOs kulkuneuvo omasta takaa. 2 Kun tieverkos- •
to laajeni, voitiin yha useammin matkustaa tytipaikalle tai sielta pois kuorma-
autolla, Jinja-autolla tai taksilla. 3 Osa matkasta saatettiin hevosetkin kuljettaa
kuorma- autolla.4

Sulkavalla vuonna 1908 seitsemanlapsiseen perheeseen syntynyt metsatyOnte-
kijan poika kuvaili ensimmaista matkaansa Lapin savotoille 1920-luvun alussa
seuraavasti:

Niin laksin siita Juvalle [Sulkavalta] ja sielta Mikkeliin, ajattelin Milted Eteld-

Suomea kiertamaan, vaan siella sain kuulla Lapin suurista metsatOista ja railakoista
jatkista, kaansin suunnan Pieksamakea kohti. Ei minulla ollut kylla rahaa eika
evasta, vaan sanodaanhan etta saarissa suden murkina, mina siis kavelin ja kerjasin,

lauloin vaihteeksi emannille virsia, nuorille 	 ja muita rakkauslauluja, saavuin

Pieksamakeen erdana iltana ja siella eras mien esitti Tannerin ja Pekkarisen kuplet-

tilauluja. Se oli Hansassa, tapasin toisen kerjalaisen ja me sovittiin sen kanssa etta

sekaan vaan kuin pormestari helvettiin. — —
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Menin sielta Varkauteen ja ostin rautatiekirjakaupasta ne kuulemani viisut ja aloin

laulaa Kuopioon mennessani niita tietysti maksua vastaan. — — Kavelin Leppavir-
ran kautta Kuopioon, Iisalmelle ja Sukevalle, siella sain vahan aikaa hakata halko-

ja. Sain vahan rahaa jaamaan, sen loputtua landin Kajaaniin ja sielta Paltamoon.

Ostin jossakin siina Paltamon rajalla sukset, ja aijoin hiihtaa sielta sinne Suomus-
salmen perukoille kyttaamaan etta jos siella sattuisi paasemaan vaikka kevaalla

uittoon. Poikkesin erdaseen tienpuolessa olevaan taloon, siella isanta herkesi uteli-

aaksi kysyi minun ikaani ja kuultuaan sen sanoi, etta ei han laske sinua sinne
eramaahan vaan viepi sinne kirkolle ja antaa poliisille. — — Vaellettiin siina hyvassa

sovussa kohti kirkonkylaa vaan ei paasty kuin vahan matkaa kun tuli kuorma

mustalaisia vastaan, me vaistettiin niita isanta vasemmalle, sanoi muuden olevansa
kunnan esimies, ja mina oikealle. Kun mustalaisen hevonen oli kohdalla laksin
mina hiihtamaan etemmaksi metsdan — —.

Muutin siella metsassa suuntaa, en enda yrittanyt sita tieta yrittaa. Hiihdin kirkon-
kylan sivuitse idan ja pohjoisen puolitse Puolangalle menevalle tielle ja sita Puo-

langan puolelle. Kun paasin yli rajan olin vasynyt ja jain heti ensimmaiseen taloon
lepaamaan. — — Hiihdin siitta lujaa sitten Puolangan kirkolle ja suuntasin Pudasjar-
velle pain. Ajattelin hiihtaa sing paivana pois Puolangalta vaan en jaksanut kuin
viimeiseen kylaan Pudasjarvelle mentaessa. Se oli lauantai ja jaksoin jatkaa matkaa

vasta maanantaina niin olin poikki, ei minua kylla enaa hairitty.

Pudasjarvelta hiihdin Taivalkoskelle ja Kuusamoon maantieta pitkin sielta sitten

huonompia teita ja suksen latuja Oulanganjoen laaksoon, ihailin komeita hongikoi-
ta, syvanteita ja kauniita harjanteita, silloin oli huhtikuu, hanget hohtivat ja ilmat
niin kauniit kuin vain pohjolassa voi olla. Ja minulla ei ollut kiiretta.

Yhdyin sitten kuusamolaisiin tukkijoelle menijOihin, eli niinkuin siella sanottiin
tukinlaskuun menijOihin. Niin sanottuun Silmapuoli Pesosen sakkiin. Se oli iso
vaan hiljainen ja oikeamielinen mies, se sanoi, etta kay vain poika sakkiin niin ei

sinua kukaan hairitse, ja kylla sinulle tyOta hommataan. — — Paddyttiin sitten

Salmivaaran kylaan silloisen Kuolajarven nykyisen Sallan pitajan eraaseen kylaan,
alkoi jo hiihtokelit huonota. Vapunpaivan aamuna landettiin siita Vuotosjoen lat-

voille Tuskanpunaisen Karppisen uittoon, siita oli neljakymmenta kilometric lin-

nuntieta, niita Lapin kilometreja. Sillinpaalla suksia voideltiin ja vauhti paalle, ja
sita vauhtia riitti, vaan minulla alkoi voimat ehtya ja aloin jaada. — — Muistan kun
toiset sanoivat etta koita yield jaksaa kampa tuossa jo nakyy, muuta en muista, vaan

olin mina siita kampalle hiihtanyt ja kynnyksen yli sisaan kaatunut. Siita olivat
ritsille nostaneet ja siita sitten aikoinani herasin. — —
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Se Tuskanpunainen Karppinen sanoi etta toiset han ottaa vaan sinua ei kun olet
noin heppanen ja alaikainen eika sinulla ole isaa eika veljed. — — Menin yhtiOn
saunaan ja itkin katkerasti. Rukoilin Jumalaa ja sanoin, eta jos minulle lapsia suot,

niin anna heille helpompi alku elamassa kuin minulle. Oli naat ruvennut satamaan
vetta Ahvenseljan ja Kursun kautta menevat heikot tiet oli tulva katkaissut, siita
mista tultiin ei enda paassyt, kun lumi oli pelkkaa sohjoa ja jangat veden vallassa ja
tuskin olisin osannutkaan, kun niita tulojalkia ei nakynyt. Fyysinen kuntoni ei olisi

siihen riittanyt, kun olin yield henkisesti taysin lyoty. Toiset jatkat katsoivat ja
sanoivat etta ala poika valita, ei sinulla hada ole, ei sinua saa lastata, tarkoittanee
lahinna hylkimista.

Mentiin siita Karppinen juttusille mina, Hankala Vaisanen, Hono Hilden ja Silma-
puoli Pesonen. Vaisanen sanoi, etta jos kerran naita tukkija lasketaan, niin poika
mukaan, ei tanne tule keddan meilta kysymaan ja jos tulee niin mina kylla pojasta

vastaan, se poika on tullut alempaa kun kukaan meista, se tarkoittaa etelampaa. Ei
se yhtiOn varoissa paljo tunnu jos poikakin mukana on. Ja mina sain pestin pohjo-
lan jatkien sakkiin, se oli kevaalla 1922. — —

Ei se uitto kestanyt kuin kanden viikon verran kun loppui. Landettiin siita Ahven-
selkaan, nama alueet on Sallan ja Savukosken \TOM.. Ahvenseljassa menin nalka-

ajan Miettiseen, saanut nimensa siita kun rahattomilla *kind luppoaikana ruoka-

palkalla tytita teetti. Mina kavin Miettiselle silloin tOihin siksi aikaa kun tuli yhtiOn
tavaravene sielta ylajuoksulta, landin sen mukana Pelkosenniemelle.

Pelkosenniemelta mentiin laivalla Kemijarvelle oli Helluntain aatto, siita lahin

kavellen Rovaniemelle, siella pain sai liikkua vapaasti, kukaan ei ikaa kysynyt.

Siita menin Kittilantieta Sinettaan, sielta tehtiin maantieta Ylitornioon menin kysy-

maan sielta toita, vaan siella oli nuori arvonsa tunteva mestari, se sanoi etta han
antaa selkaan tuollaiselle hampparille jos en heti poistu hanen tyOmaallaan. Menin
Ounasjoen ylitse siita kun kuulin olevan siella uidon kesken Toramojoella, tapasin

siina ruukinpirtilla kasorin ja kysyin toita. Se sanoi etta ei han ota kun sin g olet noin
pieni ja eika sinulla ole edes kenkia. Minulta oli ne kevattalvella kerjaamalla sadut
kengat hajonneet, eihan ne hyvat saadessakaan olleet, sellaiset vaan etta kaarmeen-

pistoa vahan vaikeuttu. Oli minulla kylla vahan rahaa, vaan laskin etta kesa ainakin
on paljain jaloin parjattava, etta ei aivan heti syksylla kerjaamaan joudu, olin naes
sen mieropussin Kemijarvella viskannut ja ostanut oikean repun. — —

Mica kerasivat kolehdin kun kuulivat etta en tOihin paassyt, vaikka mina kielsin.
Sanoin, on minulla nyt rahaa, niin ei se auttanut. Mina elfin hyvin saastelidasti en
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Junalla
Ilen

- - Veneell5
Hiihtaen

• Ansiotyttss5
TyOssâ ruokapalkalla
Pyrkiminen ty6hOn

KARTTA 8: 13-vuotiaan
sulkavalaisen pojan savottaretki
pohjoiseen vuonna 1922.

tupakoinut enka juonut kahvia, jotakin vahan leipani kanssa otin. Minulla oli kaksi
uistinta ja aloin niilla kalastamaan, ongella lisaa. Tukit menivat Katkajarveen, ja

siita Katkajokea myOten Ounasjokeen. Se Katkajoki oh hyvin kalainen, mina sain
siita kaloja ja moin jatkille. — —

Oleilin siind uitossa [nyt tOissa] ja olin sen Nummelan sakissa. — Meidan roikan
kohdalta puut uitettiin Ounasjokeen ilman rahinOita, ja mentiin sitten siita vahan
alemmaksi Ounasjoen varteen Koskela nimiseen taloon. Siena oli satoja miehia

odottamassa tilia. — —
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Rovaniemelta ostin sitten puvun ja uudet kengat, ja kun oli ikava ditia ja veljia ja

sisaria, ja kun rahaa oli niin ostin junalipun eteldan Rantasalmen asemalle, ja

kavelin sielta kotiin [Sulkavan pitajan Mantysen kylaan]. Se oli joskus elokuun
alussa. 5 (KARTTA 8)

Muissakin vastauksissa on runsaasti kuvauksia siita, miten paljon ja miten
pitkia etaisyyksia tytita etsiessa on kuijettu. Inarissa oli suuria savotoita, ja
kaikkalta Kemijokivarresta lahti miehia tukkisavottaan pohjoiseen; 1920-1u-
vulla puhuttiin jopa Inarin kuumeesta. Yhta lailla saatettiin kuitenkin tyOsken-
nella myOs Torniojokilaaksossa tai Koillis-Lapissa. Yleensa landettiin sinne,
missa ansaitsi parhaiten. 6 Niinpa Sodankylastakin landettiin savottaan Inariin,
vaikka lahempanakin olisi ollut savotoita.7

Tervolalaisen miehen kolmekymmentavuotinen ura pohjoisen savotoissa ku-
vailee hyvin metsatyOntekijan liikkuvaa elamantapaa; vain maamieskoulu,
asepalvelus ja sota pitivat hanet pois tien paalta. Vuonna 1912 Tervolassa
syntynyt mies lahti isansa, veljiensa ja naapuriensa kanssa ensimmaista kertaa
tukkisavottaan Inariin vuonna 1929. Matka tyOmaalle Inariin kesti kaksi viik-
koa, tOissa oltiin pari kuukautta, ja paluumatka Inarista Rovaniemelle meni
neljassa paivassa. Seuraavan talven nuorukainen oli maamieskoulussa, mutta
sen jaikeen suuntana olivat jalleen pohjoisen savotat. Vuonna 1931 tervolalai-
set menivat joukolla Sallaan Koutelojoelle ja vuonna 1932 Sallan Nurmituntu-
riin. Luppoaika vietettiin kotona, mutta kevaalla landettiin takaisin uittotOihin.
Seuraavana vuonna tukkisavotta jai nuorukaiselle asepalveluksen vuoksi va-
liin, mutta toukokuussa han lahti kolmeksi viikoksi uittotkiihin Aatsinkijoelle
Sallaan. Kesa ja syksy kuluivat rakennustiiissa Sallassa ja kotitilalla Tervolas-
sa, mutta vuoden vaihteessa nuorukainen lahti jalleen Sallaan tukkisavottaan.
Vuonna 1935 mies lahti kotipitajasta metsahallituksen savottaan Sodankylaan.
Palkka ja asunto-olot eivat tervolalaisia tyydyttaneet, joten he jatkoivat mat-
kaansa Luirojoelle Kemiyhtiiin tyOmaalle. Taalla tyOnjohtajan kayttaytyminen
ei miellyttanyt miehia ja niinpa he — hakkurit tieta pitkin Rovaniemen kautta —
lahtivat kohti seuraavaa savottaa, joka oh_ Kittilassa. Osa miehista jai Kittilaan
osan jatkaessa matkaansa Kolariin. Kolarissa oleva yksityinen savotta lopulta
tyydytti tervolalaisia tyOnhakijoita. Seuraavana talvena kolmekymmentamie-
hinen Tervolan porukka lahti Harkarovan savottaan Kolariin. Syksylla 1938
tervolalaiset lahtivat Sompioon, Pihtijoen savottaan. Ensimmaisen kerran osa
matkasta, Rovaniemelta Korvaseen, mentiin kuorma-autolla. Talvisodan ja
jatkosodan valissa mies ehti olla ensin Inarissa Jankajarven savotassa ja sitten
jalleen Pihtijoen savotassa. LieneekO hasten syntymalla (1945, 1946 ja 1949)
osuutta siihen, etta vuosina 1945-1954 mies oli tOissa paaasiassa Melia kotia,
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100 km

A = 1927-28
B = 1928-29
C = 1929-30
D = 1931-32
E = 1932-33
F = 1934
G = 1934-35
H = 1935-36
I = 1936-37

J = 1938-39
K = 1940-41
L = 1945-46

M = 1947-48
N = 1948-49

= 1950-51
P = 1951-52
Q = 1953-54
R = 1954-55
S = 1955-56
T =1958

KARTTA 9: Tervolalaisen miehen savottaretket vuosina 1927-1958.

Tervolassa ja Simossa. Vain vuonna 1950 mies lahti savottaan ylimaihin,
Kittilan Homevaaraan. 1950-luvun loppu kului jalleen Lapin savotoissa: kaksi
talvea Rovaniemen maalaiskunnassa ja kolmas talvi nykyisen Porttipandan
altaan alueella. 8 (KARTTA 9)
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KARTTA 10: Kuusamo-
laisen miehen savottaretki
Pihtijoelle vuonna 1935. 

MyOs kuusamolaiset kulkivat pitkia matko-
ja tyOnhaussa. Eras kuusamolainen vastaaja
muisteli savottaretkedan Savukoskelle
vuonna 1935. Keli oli huono, joten matka
hevosella Kuusamosta Kemijarven, Sodan-
kylan, Vuotson, Mutenian ja Korvasen kaut-
ta Pihtijoelle kesti kandeksan paivaa. Talvi
oltiin savotassa kaymatta lainkaan kotona
valilla. Tukkisavotan paatyttya mentiin ly-
hyempaa reittia Tanhuan kautta Kuusamoon
ja oltiin muutama kuukausi kotona. Takai-
sin Pihtijoelle landettiin silloin, kun saattoi
olettaa uittojen alkavan. Nyt mentiin hiihta-
en; koska kevaantulo oli jo pitkalla, hiihdet-
tiin yOt ja nukuttiin paivat. 9 (KARTTA 10)

Usein syy savotan vaihtamiseen oli toive
paremmista ansioista tai paremmista olo-
suhteista. Esimerkiksi pinotavaratyOmaalta
landettiin aina tukkisavottaan, jos siihen
vain oli mandollisuus. 1° Joskus liikkeelle
lahtO oli pakollista, mutta yhta lailla tyiinte-
kija saattoi vaihtaa tyesmaata tai lopettaa
tyOnteon omasta tandostaan. Juhlapyhind ei yleensa tehty toita, koska miesten
pitaminen tyOmaalla olisi ollut mandotonta. 11 Eras haastateltava kertoi, etta
Luirojoen uittotyOntekijat paattivat eraana helluntaina lahted 40 kilometrin
paahan tanssimaan. Heille oli pakko maksaa palkka, vaikka tyOt olivat pahasti
kesken. Kun uiton hanta tuli Luironkylaan, pestautuivat samat miehet takaisin
tOihin. 12 Toinen vastaaja muisteli, miten han tammikuussa 1952 Savukoskella
metsahallituksen Lakimaan tukkisavotassa ollessaan kuuli tyOtovereiltaan,
etta pian avattaisiin Melia Tulppiossa KemiyhtiOn savotta. Kun mies oli
saanut palstan tehtya, lahti han Savukoskelle odottelemaan Tulppion savotan
alkamista. Kun Savukoskella luppoilevat miehet nakivat hevosmiesten lahte-
van kohti pohjoista, lahtivat hekin postiautolla Martinkylaan saakka ja siita
hiihtaen Tulppion kairaan. Vastaaja teki savotalla rakennustOita, mutta jo vii-
kon jalkeen han alkoi kaivata ihmisten ilmoille. Niinpa han lahti Marianpaivan
aattona hiihtamaan kohti Martinkylaa pysahtyen valilla YrjOnheikin taloon
syOmaan ja savuttelemaan seka Kakkiseen kahville. Martinkylasta han jatkoi
matkaa taksilla, jonka oli jo aamulla savotan paapirtilta tilannut. Maaranpaata
han ei vastauksessaan keno.'
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Uittopurolle metsdautotietii pitkin keivelevei mies Tankajoella
kuussa 1963.  Valok. Erkki Rannali. Lapin metseimuseon arkisto.

Kun kertojat ovat kuvailleet siirtymista paikasta toiseen, ovat he yleensa ku-
vailleet myOs matkan lepotaukoja. Niinpa luppoaikojen kuvauksiin liittyy
mytis kokemuksia siita, miten eramaassa kulkiessa pysandyttiin taloihin joko
syOmaan, juomaan kahvia tai lepaamaan. Kemijoen alueella oli tapana, etta
jokainen kulkija sai tulla taloon ja asettua nukkumaan pirtin lattialle, vaikka ei
olisi talonvakea tuntenutkaan. Monessa vastauksessa huomautetaan, etta tapa
oli nimenomaan yleinen Kemijoen alueella; Tornionjokilaaksossa yOsijaa ja
ruokaa oli turha pyytaa. 14 Kulkijoiden maara ja yOsijan antaminen vaheni —
paikasta riippuen — 1950-1960-luvuilla tieverkoston ja linja-autoliikenteen
kehittyessa.15

MyOs arkistolahteissa on viitteita eramaan tavasta auttaa kulkijoita. Esimer-
kiksi tanhualainen talollisen emanta kertoi poliisikuulustelussa vuonna 1908,
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etta han oli huomannut syytettyna olleen miehen maanantaiaamuna pirttinsa
lattialla nukkumasta. Mies oli emannan mukaan luultavasti tullut pirttiin edel-
lisend yOnd emannan ollessa nukkumassa kamarissa miehensa kanssa. 16 Yh-
taalta tavan taustalla lienee se, etta eramaassa oli pakko auttaa toista — seuraava
apuhan oli varmasti kaukana — mutta yOsijan antamisesta oli myOs taloudellis-
ta hyOtya. Vaikka yOsijasta ei yleensa maksettu mitaan, maksettiin ruuasta ja
kahvista korvaus. Y011akin saattoi olla kahvipannu liedella ja sen vieressa
kuppi, johon maksu laitettiin. 17 Kulkijoille, olivatpa he talossa yOta tai eivat,
myytiin esimerkiksi viilia, kirnupiimad ja kahvia. 18 Jos kulkijalla ei ollut
rahaa, ei han sittenkaan joutunut valttamatta lahtemaan jatkamaan matkaansa
nalkaisena, said ruoka tai kahvi voitiin maksaa myiis mydthemmin. Varsinkin
kulkumiehet joutuivat usein turvautumaan "emantia mykiten" kulkemiseen; he
olivat eramaan epavirallisen sosiaaliturvan armoilla. Kunnia-asiana kuitenkin
pidettiin sita, etta velka maksettiin, vaikka vuosien jalkeen. 19 Kaikissa taloissa
kahvista ja yOsijasta ei edes peritty maksua.2°

Minkalainen oli sitten kulttuurien kohtaaminen metsa- ja uittotyOmaita kier-
relleen miehen ja eramaassa asuvan isantavaen tavatessa? Isantavaki toivoi
tietenkin kuulevansa uutisia maalikylista, ja uutisten kertominen ehka olikin
aterian edellytyksend. Kulkijat olivat kuitenkin monesti vaiteliaita, elamaansa
kyllastyneita miehia. Kulkumiehista kerrotut jutut eivat valttamatta ole tosia,
mutta tunnelma ja valtasuhteet niissa lienevat likimain oikeanlaiset. Muistitie-
toaineistossa on lukuisia esimerkkeja siita, miten kulkumiehet tekivat pilaa
paikallisvaestOsta. Jos emanta ei antanut kulkumiehelle ruokaa, yritettiin sita
saada viekkaudella, ja jos kohtelu oli miesten mielesta huonoa, kostettiin se
jollakin tavoin. Nalkaisilta miehilta ei puuttunut mielikuvitusta noituuteen
vihjaavia kepposia keksiessaan. 21 Joskus — kuten Jussi Hagbergin romaanissa
— mies jopa uhkaili isantavakea saadakseen ruokaa.22

Yleensa metsa- ja uittotyontekijoita kohdeltiin eramaan taloissa hyvin, mutta
kaikissa taloissa kulkumiesten kaytosta ei suvaittu. Aikaisemmin tutuksi tul-
leesta Turun-Mikiistii kerrotaan juttua, joka kuvailee epavirallisen sosiaalitur-
van epavarmuutta ja sita, etta isantavaki yritti selvittaa vierailijan kotioloja:23

Turun-MOrO nalissaan ja kylmissaan oli mennyt taloon lammittelemaan. Mieliala
oli matalalla, ei ollut leivasta sen paremmin kuin tyOstakaan tietoa ja heti vain
isanta alkaa pohjalaiseen tapaan kysella kuulumisia ja sita, etta mistapain se vieras

on kotoisin ja vielakO diti ja isa elavat. Tahan kyselytulvaan oli MOrki vastannut

kiukkuisesti, etta "isa on illalla tullu ja aamulla menny, eika oo senkoomin nahty",
ja tahan perdan yield karjunut, etta "mita saatanaa sing tuollaisia kyselet, kysyisit
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sita, etta koska mina olen viimeksi syOnyt". Tallaista ei uskovainen isanta ollut

kestanyt, vaan oli sanonut. "Ala nyt lahtia taman katon alta".24

Symbolisesta paaomasta saattoi olla apua tassakin suhteessa. Jos tunsi paikka-
kunnan tavat, oli helpompi kayttaytya sen kulttuurisen koodin mukaisesti.
Yhteinen murre oli takeena siita, etta vaarinkasityksia ei paassyt syntym5an.25
Talon tytarta ei esimerkiksi saanut puhutella neidiksi vaan tyttareksi vaarinka-
sitysten valttamiseksi.26

Monelle taloissa yOpymisesta oli pelkastaan positiivisia muistoja. Samoihin
aikoihin kun Turun-MOr5 joutui takaisin tien paalle, sai rovaniemelainen poika
Kemijarvella hyvan kohtelun:

Taman Akanojan savotan puutavaran ajo saatiin paatOkseen [1936] joskus maalis-

kuun puolivalin tienoilla, jonka jalkeen aloin lanssiparkkauksen. Mutta se osoittau-

tuikin yield meikalaiselle semmoiseksi tyOksi, etta ei oikein rahkeet riittanyt ja nain
mina sitten otin lopputilin ja landin kotia kohti. Savukoski—Kemijarvi -valilla ei
teita aurattu ollenkaan, joten sukset olivat ainoat kulkuvalineet, joilla siihen aikaan

talvisin matkoja taitettiin. Landin aamulla hiihtelemaan kampalta ja kavin Pelko-

senniemella velipojan huushollissa sykimassa ja jatkoin matkaa kohti Kemijarven.
Vuostimossa alkoi tuntua sellaiselle, etta pitaa ruveta katseleen yOpymispaikkaa.
Siind oli tien likella sellainen natin nakOinen torppa. Sinne mina sitten menin ja

siellahan luvattiin heti, etta jo vain meilla passaa olla yOta, onhan tuossa tuota
lattiaa, etta passaa selkaansa oikaista. Sattui yield niin mukavasti, etta talossa oli
saunailta ja niin sain kavaista yield saunassakin. Mukavaa vakea. Kun aamulla

aloin kyseleen, mita olin velkaa, niin emanta sanoi, hOpsista, mitas nyt tyhjaa. Ei ne

ottaneet mitaan vaikka join kandet kahvitkin. Aamulla sitten hiihtelin Kemijarven
asemalle ja nousin junaan ja pian olin sitten jalleen Rovaniemen kirkolla. Thalia

hiihtelin sitten kotiini, joka \Tali oli ainoastaan 12 km.'

Jos miehella oli rahaa, saattoi han yOpya ja ruokailla myOs kievareissa ja
pirttikahviloissa. Eras vastaaja kuvailee kotimatkaansa Kemijarvelta Rovanie-
melle vuonna 1923. Tukkisavotan paatyttya han hiihti Kemijarven kirkonky-
laan ja yOpyi kauppias Teppo Keskitalon kievarissa. Aamulla han joi kahvit ja
teki evaat omasta repustaan. Seuraava pysandys oli Ketolan kievarissa;
han joi peltilitrallisen kirnupiimaa. Hannunniemen kievarissa Kalliosalmessa
han soi kaksi lautasellista kuivalihasoppaa ja puoli litraa maitoa. Seuraavaksi
han pysahtyi Hautalan taloon juoden siellakin maitoa. Kasperi Raution kieva-
rissa Vikajarvella han joi nisukahvit ja soi keittoa. Apukan kestikievarissa
Olkkajarvella hanen ei tarvinnut pysahtya, koska koti oli jo lahella.28
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Odottamassa

Muistitietoaineistossa kiinnittyy huomio siihen, etta vastauksista on lOydetta-
vissa yksi luppoajan kokemus, joka on ikaan kuin koko ammattiryhman,
Kemijoen alueen tukkilaisten, yhteisin kokemus, yhdessa koetun ajan voimak-
kain symboli. Jokaisessa Lapin metsa- ja uittotyOntekijOiden muistitiedon
keruussa 1950-luvulta 1980-luvulle lOytyy kuvaus siita, miten miehet odotta-
vat nalissaan uittojen alkamista. TOiden alkaminen viivastyy kevaan myOhai-
syyden vuoksi ja miehilla on nalka, onhan tukkisavotan loppumisesta jo pitka
aika, mutta heilla ei ole rahaa ostaa ruokaa. TyOnjohtaja heittaa pihalle kolikoi-
ta, joita nalkaiset miehet keradvat liejusta.lica ja odottaminen on miehille
tuttua, mutta rahan keradminen liejusta on nOyryytys, joka muistetaan. Varhai-
semmassa kuvauksessa tapahtuma on sijoitettu vuosisadan vaihteeseen, mutta
yleensa se liittyy pula-ajan kokemuksiin:29

Mutta oli iso Samperikin kun ei ollu yield tyiit alkaneet monta sataa miesta odotti
tOihin paasyd. Oli syytanyt portailta markkoja ja sanonut, noukkikaa kOyhat raho-
ja.3°

Menin sitten kevaalla purouittoon ja sattui olemaan kylma ja pitka kevat. Ruukin
pirtilla joutuin vonkaamaan uiton alkamista monta viikkoa. Ja pirtille kertyi paljon

jatkia ja siella rupesi vaivaamaan rahattomuus ja samalla nalka. Pihalla kaveltiin

levottomina ja rauhattomina siita, etta paastaankO tOihin ollenkaan. Tulipa kerran
tyOmaan ukkoherra ruukin pirtin ovelle ja heitti muutaman kourallisen markan

kolikoita tuonne ruukin pirtin pihalle jatkille ajan vietteeksi. Kohta pyrahti satapai-

nen jatkalauma pihalle kolikoita hakemaan, jotka samalla kertaa palkivat liejuiseen
pihaan naista heitetyista jyvista suurimman osan. Tassa porno mielihyvin katseli
ikkunasta, kun jatkat ahkerasti puutikuilla siirteli pihaliejua paikasta toiseen lOy-

taakseen yield sinne heitettyja kolikoita, jotta saisi ostaa kokilta munkin ja silla
lohduttaa nalkaista vatsaa. Vihdoin aukesi puro talven hyytavista jaista ja miehia
ruvettiin ottamaan tOihin. Monta roikkaa Lahti jokivarteen, ehka noin 250 miesta,
mutta minun osani ei ollu naitten onnellisten joukossa. Meita jai tyiita vaille noin

300 miesta. Kohta tuli joukon jatkoksi viranomaisia eli poliiseja ja kohta syntyi
joukossa liiketta ja vipinda. Poliisit jakoi meille pakan leipaa ja pakan markariinia

ja kaskettiin syOta. Taman jalkeen tuli komennus, etta kaikki tyOttOmat tielle ja

suuntana Morottaja ja Morottajasta hakivat linja-autot.'

Elettiin vuotta 1933. Isani oli tuohikontin tekija ja ditini laskikukon valmistaja.

Sallan Portinjoella oli uittosavotta alkamassa. Isani kanssa landettiin tuohikontin,

laskikukon ja kalan kaupalle. Uiton piti pijan alkaa, muutaman paivan kuluttua.

211



Osa jatkista odotteli Morottajassa uiton alkamista. Muistan niin elavasti kuinka
jatkaa oli paljon, niita oli metsissa korttia pelaamassa, pihalla kavelemassa ja sisalla

seisomispisteessa kun ei ollut tilaa istumaan. — — Morottajan pirtissa jatkaa tuli ja

meni, aina oli taytta. TyOnjohtaja Aspi tyOnsi nyrkin taskuun, vetaisi nyrkkinsa ulos
taskusta taynna kolikoita, aukaisi toisella kadella ovet ulos asti auki palasi pirtin

ovelle ja karjaisi hei *kat markkoja noukkimaan heittaen pihalle koko kourallisen.

Tiedysti sippijatkat hyOkkasivat. Aspi tuumasi, kyllapa pirtti valjeni.32

Oli kevat 1934. Edellisend maaliskuuna olin tayttanyt 18 ikavuottani ja olin nainol-

len paassyt miesten kirjoihin. Sain isaltani luvan kevatuittoon Kasmajoelle. — Uiton
johtoporras oli sijoitettu Kursun kylaan Otto Mikkolan taloon, jossa uittopaallikOn

toimisto oli talon paatykamarissa, muu osa talosta oli miten kuten lie ollutkin uiton

kaytOssa. Pirtinpuolella ainakin oli kokkien puhvettipuoli. Sellaiset, joilla oli rahaa,

saivat ostaa kahvia, munkkeja, ruokakaljaa seka tupakkaa ja muuta pienta. Saavut-
tuani iltapaivalla tahan tukikohtaan, oli hammastykseni valtavan suuri. Olin elama-

ni paivana jo aikaisemmin ehtinyt nanda jatkaa jos minkalaista, silla olihan kotini
paikassa, jossa jatkat ja savottalaiset, voi sanoa, olivat melkein joka paiva vieraita.
Mutta se valtava meteli, ja se valtava jatkien, nalkaisten ihmisraunioitten madra
tyrmasi minut. Heita lienee ollut satoja. — Erdat miehet, kai mielestaan, jotenki

johtoportaaseen kuuluvat henkilOt, olivat keksineet raukkamaisen ja pirullisen ta-
van huvitella nalkaisten jakien kustannuksella. Pirtin puolen ovenraosta heista
aina joku heitti hilkku- ja puolosen rahoja soseiselle ja vesilammikoilla olevalle
pihalle. Sielta soseen ja veden seasta nama nalkaiset jatkat niita kilvan hakivat ja

haroivat, jopa tappelivatkin niitten 135.5.115_33

Miksi tama kokemus on niin merkittava, etta se lOytyy niin monesta vastauk-
sesta? Yksi syy on varmasti se, etta kokemus nalkaisena odottamisesta on tuttu
myOs niille, jotka eivat rahojen syytamista pientareelle nahneetkaan. 34 Eras
vastaaja muisteli, kuinka han oli vuonna 1924 maaliskuun alusta kesakuun
puoleen valiin isansa ja naapurin miesten kanssa p011isavotassa ja uitossa
Tervolassa. Miesten saatua lopputilin he matkustivat junalla Rovaniemelle
hakemaan lisaa tOita. Miehet kavelivat 162 kilometric Rovaniemelta Sodanky-
lan Kelujarvelle odottamaan uittojen alkamista. Odottaminen kesti kolme viik-
koa ja sing aikana miehilla ei ollut muuta tekemista kuin makoileminen.
Tervolassa kateen saaduista rahoista ei ollut mitaan jaljella uittojen alkaessa.35

Toinen vastaaja kertoo uittojen odottamisesta Moloslandella kevaalla 1948.
Lainiojoen uitto ei paassyt alkamaan, koska kevaantulo oli myOhassa. Nalkai-
sia miehia odottaminen hermostutti ja katkeruutta lisasi se, etta tyOnjohtajat
myivat — tyOntekijOiden mielesta — huonoa ruokaa kalliiseen hintaan. 36 Teema
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on keskeinen myOs Jussi Hagbergin romaanissa; luppoilevat miehet odottavat
kuusi viikkoa Widen alkamista ja katkeruutta herattaa ennen muuta se, etta
yhtiOn varastoista ei anneta ruokaa odottaville nalkaisille miehille, mutta sen
sijaan "herrat istuvat kolme kertaa paivassa rasvaisten poronlihakeittojen da-
reen"."

Lapin kesa odotutti itsedan vuosikymmenesta toiseen, joten kaikki nalkaisena
odottamisen kokeneet pystyivat samastumaan kertomukseen. Tassa yhdessa
koetun ajan symbolissa alituisen kulkemisen ja odottamisen noidankeha esiin-
tyy kurjimmillaan ja tyOnjohtajien epainhimilliseksi koettu kayttaytyminen
ikaan kuin legitimoi tyOntekijOiden hairikOivan kayttaytymisen; jos tytinjohta-
jilla oli oikeus kohdella tyOntekijOita halventavalla tavalla, antoi se tyOnteki-
joille oikeutuksen samanlaiseen kaytaseen. Heilla uhreina vain olivat prosti-
tuoidut ja muut Naamaliike-Nitsin kaltaiset huono-osaiset. Oltiin alistamisen
noidankehassa.

MyOs arkistolahteissa on runsaasti esimerkkeja Widen alkamista odottavista
miesjoukoista. 38 Sailyneista tyOnjohtajien kirjeista kuitenkin huomaa, etta ke-
vaantulon pitkittyminen oli myOs heidan kannaltaan raskasta, eivatka he suin-
kaan nauttineet nalkaisten miesten karsimyksista, pikemminkin painvastoin:

NOyrimmasti saan ilmoittaa, etta miehia on taalla erittain paljon. Nyt on jo paikan

paalla noin 250 miesta ja toisia saapuu myOtaan. Vaan paaasia olisi se, etta paasisi
tukkeja laittamaan, etta ruokavarat piisaisi. [Vikevissa 5.5.1896]39

Kylla taalla on pula jatkain kanssa kuin ne sytivat ylOs eika tullu kesa etta olis
paasty ty6hOn, niille taytyy vakisinkin antaa ja velka karttuu. [Jaksamossa
16.5.1986]40

Kovin ikavalta tuntuu taman kevaan uitto kuin kylmaa vaan, vaan kumminkin mina
toivon etta tulee se kesakin. Vaan se seikka on pahinta kuin ruokavarat vahenee
vahenemistaan eika voi panna toita alkuun. Saynaallakin ei ole enda kun korkein-

taan 3 viikon ajaksi ruokavaroja. Samoin Kivelassa kutistuvat myOs vahiin sills
tosin on leipomahomma pantu toimeen mutta se sujuu niin hitaasti, etta niilla ehken
tulee vahan autetuksi. Kun Raisalassa olen kuullut olevan leipaa ja laskia niin
pyyddisin etta jos ne saisi haalata Kiveldan. Uittotkiita ei ole voinut yield vandakaan
panna alulle kuin seka Kivelassa etta Saynaalla on puut jarvissa. Miehia tosin talla
kertaa oisi riittavasti ja ne vetaa ruokaa kuin taytyy antaa vaikka ei tiiihinkaan

kykene. [Saynajajarvella 18.5.1896]'

213



Savotan tyOnjohtaja oli puun ja kuoren valissa: Undid oli taloudellinen vastuu
savotan onnistumisesta, mutta koska han oli usein noussut asemaansa metsa-
tyOntekijOiden joukosta, han tiesi omasta kokemuksestaan, milta nalka tun-
tuu.42 1890-luvulla Lappiin Nurmeksesta tulleen tyOnjohtaja Eemeli Saarelai-
sen kertomuksesta huomaa, etta ainakaan kaikki tyOnjohtajat eivat olleet piit-
taamattomia, vaan he pyrkivat parhaansa mukaan lyhentamaan kevaan tyOttO-
myysaikaa:

Tarkean osan syystOista muodosti karhakoiden ja vittojen vaantO. Vaikka syksylla

vaannetty vitta olikin lujempi kuin kevaalla tehty, jatettiin vittahomma kuitenkin

suurimmaksi osaksi kevaaseen sen takia, etta miehilla olisi jotakin hanketta uiton
alkua odotellessaan. Alkeellisempienkin tiedotusvalineiden puutteessa kerdantyi-

vat jatkat monasti uittopaikoille jo viikkoja ennen Widen alkua, luppoillen lahitie-

noilla rahatta ja leivatta.43
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7. KOKEMUKSISTA MUISTOJA

7.1. Eldmantapa etsimessa

Metsa- ja uittotyOntekijOiden elamakerrasto paljastaa sen, etta uitto- ja metsa-
tyOta on yhdistetty mita erilaisempiin ammatteihin ja etta samakin mies teki
elamansa aikana monenlaisia toita. Metsa- ja uittotyOntekijOiden muistitietoai-
neistossa henkilOn oma menneisyys rakentuu yleensa tarinaksi joko elaman-
kaaren tapahtumien tai tyOvuoden tapahtumien mukaan. 1 Vain tietyin varauk-
sin voidaan puhua tietylle sukupolvelle tyypillisista kokemuksista, silla ihmi-
silla on erilaisia kasityksia saman aikakauden tarkeista tapahtumista. Siksi
sukupolven kasite on tutkimuskirjallisuudessa laajentunut kulttuuriseksi suku-
polveksi (engl. cultural generation), yhdessa koetuksi ajaksi.2

Eltimii tarinana

Kemijoen alueen metsa- ja uittotyOntekijat eivat useinkaan muistele elamaan-
sa jatkumona lapsuudesta vanhuuteen, vaan osa on periodisoinut elamantari-
nansa tyOssa ja asumisessa tapahtuneiden muutosten mukaan, tai jaksottanut
elamansa historiallis-poliittisten tapahtumien, sotien ja lakkojen, mukaan.
Joillekin elama on kuin matka paikkakunnalta tai tyOmaalta toiselle. Erdat
pilkkovat elamankaarensa osiin kayttaen tyohon liittyvia teknisia innovaatioita
ja kamppaelaman muuttumista merkkipaaluina. Yhtend syyna tahan on ehka
se, etta tyiimaat ovat vaihtuneet jatkuvasti, mutta tyOvalineet seka tarve lepoon
ja ravintoon on edustanut jonkinlaista pysyvyytta. MyOs ensimmaisen hevosen
hankkiminen mainitaan tallaisena taitekohtana — mandollistihan hevosen han-
kinta sosiaalisen nousun siirryttaessa hakkurista ajomieheksi. Usein hevosen
hankkiminen liittyy oman tilan hankkimiseen. Avioliiton solmiminen ja lasten
syntyminen on tuonut miehelle uudenlaista vastuuta; niinpa perheen perusta-
minen toimii monilla vedenjakajana eri elamankausien valilla.3

Seuraavassa esitellaan kaksi elamakertaa, joissa tulee esille Lapin metsa- ja
uittotyOntekijOiden elamankulkujen tyypillisia piirteita. Molemmissa kuvail-
laan miesten kokemuksia 1910-1960-luvuilla, mutta vaikka elamakerrat me-
neva ajallisesti 1930-luvun osalta paallekkain, edustavat ne kuitenkin kahta
eri kulttuurista sukupolvea. Esimerkit on valittu niiden edustavuuden vuoksi;
vaikka ne edustavat yksi1011isia kokemuksia, on vastaavia kokemuksia lOydet-
tavissa myOs muista elamakerroista.
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Vuonna 1899 Haapajarvella syntyneen savukoskelaisen miehen 79-vuotiaana
kirjoittama elamakerta on hyva esimerkki siitä, miten elama punoutuu tarinak-
si edella mainittujen teemojen mukaisesti. Se on myOs oivallinen esimerkki
siita, kuinka elamantapa muuttuu henkilOn varttuessa. Monestihan kulkumie-
hesta tuli pientilallinen tai talollisen pojasta kulkumies. Kertoja aloittaa kerto-
malla syntymaaikansa, -paikkansa ja isansa ammatin. Seuraavaksi han muiste-
lee sita, miten han hakeutui ensimmaisen kerran tOihin 14-vuotiaana. Ensim-
maisissa savottakokemuksien kuvauksissa tarina keskittyy kamppaoloihin, ta-
paturmiin ja vasymykseen. Kansalaisotaan osallistuminen, pitkaksi venahta-
nyt sotavalci ja kansalaissotaa seurannut nalkaaika saavat omat kuvauksensa.
Sotavaen paatyttya kertoja lahti Kemijokisuulle erottelulle töihin, ja sille tielle
han Akin. Toki kertoja palasi kaymaan kotiseudulleen, mutta tOihin han jai
pysyvasti Lappiin ja sai lopulta Savukoskelta asutustilankin. Kertomus painot-
tuu nuoruusvuosiin Kemijokisuun erottelulla, tukkisavotoissa ja uittotiiissa.
Itse tyOsta on elamakerrassa melko vahan, silla tarkeammalla sijalla ovat
kamppaolot ja kohtelu nun ty6paikalla kuin ty6paikan ulkopuolellakin. Vapaa-
ajanviettoon liittyy — itse koettuna eika muilta kuultuna — myiis ryypiskely
naisseurassa. Talle kulttuuriselle sukupolvelle tyypilliset kokemukset liikku-
misesta rajaseudulla, huonosta kohtelusta pulavuosina, oman kodin hankkimi-
sesta ja sotakokemuksista, lOytyvat kertomuksesta.4

44-vuotias pudasjarvelainen mies aloittaa elamakertansa lyhyella kuvauksella
lapsuudesta, aidin kuolemasta ja metsatyiita tehneen isan epaonnistuneesta
yrityksesta hoitaa perhettaan seka sita seuranneesta huutolaisuudesta. Kansa-
koulun loppuminen merkitsi aikuisuuteen ja tykielamaan siirtymista. Sota-
vuosien jalkeen kertoja elad huoletonta elamaa, kunnes tapaa tulevan vaimon-
sa ja perustaa perheen. Elamantapa muuttuu santilliseksi oman kodin rakenta-
misen myOta. Elamakerta paattyy silloisen nykyhetken kuvauksella: kertoja on
katkera koneellistumisen tuomasta murroksesta ja huolissaan omasta tulevai-
suudestaan velkojen rasittamalla pientilalla. Oman kulttuurisen sukupolvensa
jasenet han kokee valiinputoajiksi.5

Haave omasta kodista ja siihen liittyvasta maataloudesta on keskeinen teema
metsatyOntekijOiden elamakerrastossa. Niille, joilla oman tilan hankkimisen
haave toteutui, keskeista tarinoissa on se, etta mOkki oh i itse rakennettu ja
pellot itse raivattu. Niinpa monelle elamantarinan keskeinen kulminaatiopiste
ohi se hetki, kun tilan sai. Sen jalkeinen kuvaus koskettelee pitkalle niita
vaikeuksia, joita pientilallisen elamaan kuuluu. "Oma tupa, oma lupa" -haa-
veen lisaksi tarinoista lOytyy yleensa santillisyyden ideaali; palkkarahoja ei
tuhlattu maalikylissa vaan ne saastettiin oman kodin saamiseksi ja
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savottakeimptissei. TOK.

seksi. Naissa tarinoissa nuorikin mies palaa tilin saatuaan kotiin vieden hank-
keet aidille tai vaimolle.6 Oma koti turvasi — ainakin teoriassa vaikeissakin
oloissa asunnon ja paaosan minimikulutuksesta.7

Toinen keskeinen teema metsatyOntekijOiden elamakerroissa on huoli tulevai-
suudesta. Monet vastaajista kertovat tapaturmista, joissa hevonen joko louk-
kaantui tai kuoli. Korvaukset, jos vakuutusta edes oh, olivat nun pienia, etta
hevosen kuolema merkitsi aina toimeentulovaikeuksia. Hevosvakuutusten tul-
tua pakollisiksi maksoi omistaja osan vakuutuksesta ja yhtio osan. Silloinkin
saastettiin yleensa vakuutusmaksuissa vakuuttamalla hevonen liian pienesta
summasta. Samoin miehen sairastuminen tai tyOtoverin tapaturmainen kuole-
ma tulee esille monessa vastauksessa.8

MetsatyOn koneellistuminen toi monille terveillekin miehille vaikeuksia ja
uudenlaista huolta tulevaisuudesta. TyOta rationalisoitaessa keski-ikaisilla ja
vanhoilla miehilla ohi vaikeaa oppia uusia tyiitapoja, ja usein heille ei annettu
siihen edes mandollisuutta.9 Tasta syysta nuoret miehet suhtautuivat moottori-
sahan tuloon toivorikkaasti vanhojen vastustaessa uudistuksia.1° Koneellistu-
minen ei muuttanut ainoastaan hakkurien tyiinkuvaa; myOs hevosmiehet jaivat
tyiita vaille traktorien yleistyessa tyOmailla." Hevosmiehet olivat yleensa
pientilallisia, mutta heidan toimeentulonsa oh i riippuvainen lisaansioista. Kun
hevosmiesta ei enda savotassa tarvittu, lisaansion mandollisuudet rajoittuivat
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Toinen mandollisuus oli ostaa maataloustraktori, mutta pian nii-
denkin kayttamisesta metsatyOmailla luovuttiin. Tassa prosessissa pientilalli-
nen saattoi joutua myymaan tilansa toimeentulovaikeuksiensa vuoksi.12

Reppu kotina

Aikaisemmassa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, etta pohjoisessa
miesten alituinen poissaolo toi poikkeuksellisen paljon vastuuta naisille.13
MyOs Pohjois-Suomessa pientiloilla karjan ja lasten hoitaminen kaikkine sii-
hen liittyvine tOineen oli paaasiassa vaimon harteilla miehen ollessa savotta- ja
uittothissa, ulkoniityilla, kalastamassa, metsastamassa tai polttopuun hankin-
nassa. 14 Sisalla kodissakin riitti tyOta; esimerkiksi lattialle syljeskeleminen oli
yield 1900-luvun alkupuolella ainakin kemijarvelaiskodeissa yleista. 15 Tilanne
on toki muuttunut toisen maailmansodan jalkeen. Tim Ingold kiinnittaa huo-
miota siihen, etta metsatOiden koneellistumisen ja karjatalouden vahvistumi-
sen myOta miehet alkoivat tyOskennella puolisoidensa apuna navetassa. 16 Sa-
vukoskelainen haastateltava kertoi, etta meijerin tulon jalkeen lypsamisesta
tuli miesten ty6. Ennen sita Lehman utareisiin koskivat vain naiset.17

Metsa- ja uittothista saadut tulot olivat sen verran pienet, etta metsatyOntekijan
puoliso joutui usein tekemaan kodin ulkopuolella tiiita. Eras savukoskelainen
haastateltava kertoi, etta naimisiinmenon jalkeen han oli kerran miehensa
mukana kokkina tukkisavotassa, mutta myEthemmin han ei enda ehtinyt. Per-
heeseen syntyi yhdeksan lasta, ja diti hankki perheelle lisatuloja siivoamalla.
Haastateltavan diti, ammi, hoiti lapset aidin ollessa tOissa. Aidin nakOkulmasta
miehen pitkaa poissaoloa suurempi huoli oli saada suurelle lapsijoukokolle
riittav5sti lampimia vaatteita.18

Lampimien vaatteiden ja kenkien puute tulee esille monessa muussakin haas-
tattelussa ja myOs arkistolahteissa. Kuolajarven kirkkoherra kirjoitti vuonna
1921, etta noin neljasosa kunnan kouluikaisista lapsista ei ollut koulussa. Kun
han oli tasta kinkereilla nuhdellut vanhempia, kertoivat nama, etta pitkat
matkat seka varattomuudesta johtuva vaatteiden ja ruuan puute estivat lasten
koulunkaynnin. 19 Perheen esikoispojalla saattoi jaada rippikoulukin kaymatta,
koska hanen oli mentava ansio-, siis metsatoihin, heti kun vain pystyi.2°

Edella kerrottiin, etta kamppaolojen kuvauksella on muistitietoaineistossa kes-
keinen asema. Tassa valossa luulisi, etta mytis kodin kuvaus olisi yhta yksi-
tyiskohtaista. Nain ei kuitenkaan ole. Spontaanisti, ilman tutkijan ohjailua
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syntyneessa muistitietoaineistossa, asumisoloja savotan ulkopuolella ei kuvata
juuri lainkaan, ja tutkijan ohjaamassa tiedonkeruussakin kertojat ovat olleet
motivoituneempia kuvailemaan yOpuulle paneutumista ja ruokahuoltoa metsa-
saunassa kuin kotona. Samoissa vastauksissa, joissa pikkutarkasti kuvaillaan
kamppaolojen muuttumista, ei kiinniteta lainkaan huomiota oman kodin asu-
misolosuhteisiin ja niissa tapahtuviin muutoksiin. Kukaan ei esimerkiksi mai-
nitse s5hkOvalon, vesijohtojen tai viemarOinnin yleistymista. Nekin, joiden
haaveiden tayttymyksend oli oman tilan saaminen, keskittavat kuvauksensa
raivaamiseen ja rakentamiseen, eivat kotilieden lampOOn. MyOs lapset saavat
vastauksissa yllattavan vahan huomiota. Vain harvassa vastauksessa — vaikka
lapsia olisi useita — mainitaan lasten syntyminen. 21 Itse asiassa edes haaveessa
omasta tuvasta itse koti ei ole keskeinen, vaan tarkeinta on omaan tupaan
liittyva maa-alue maatalouteen liittyvine tOineen.

Tukkisavottaan landettaessa pyrittiin mandollisimman suuriin ansioihin. Siksi
esimerkiksi Tervolasta, Kuusamosta, Savukoskelta ja Sodankylasta saatettiin
Milted savottaan Inariin, vaikka lahempanakin olisi ollut savotoita. Silloinkin
kun miehella olisi periaatteessa ollut mandollisuus olla pidempi rupeama
kotona, siis kun metsa- ja uittotOita ei ollut, tyOskenteli han paaasiassa ulko-
tOissa kaukana kotoaan. Heinanteko luonnonniityilta, kalastus, metsastys ja
poronhoitoon liittyvat tyOt saattoivat vieda miehet yhta kauas kotoa kuin
metsatyOkin. 22 Kotiin liittyvien kuvausten vahaisyys muistitietoaineistossa se-
littynee silla, etta mies vietti kotonaan melko vahan aikaa ja siella ollessaankin
hanen tyOnsa ja mielenkiintonsa kohteet olivat kodin seinien ulkopuolella.23
Lisaksi on muistettava se, etta savotan yhteisasunto oli monen metsatyonteki-
jan ensisijainen, usein ainoa, koti. Koska lapset jo hyvin nuorena seurasivat
isaansa tyOmaalle — ensin auttamaan ruuanlaitossa ja lammittamisessa ja sitten
itsenaisesti tyiiskentelemaan — perheellisen miehen kotikin tavallaan siirtyi
talven ajaksi tukkisavottaan. MyOs vaimo tai tytar saattoi olla tyOmaalla muka-
na ruokaa valmistamassa, ja nuorella aidilla saattoi tukkisavotassa olla muka-
naan pieni vauvakin.24

Eras tervolalainen haastateltava kertoi, etta hanen lapsuudenkodissaan Tervo-
lan Koivun kylassa toimeentulo saatiin maanviljelyksesta, metsataloudesta,
metsastyksesta ja kalastuksesta. Ruokittavia suita riitti: talossa oli isannan ja
emannan lisaksi kandeksan tyttOd ja kandeksan poikaa. Vartuttuaan lapset
kuitenkin osallistuivat toimeentulon hankkimiseen. Parhaina aikoina talossa
oli kuusi hevosta ja kaikki kandeksan poikaa lahtivat isan kanssa tukkisavot-
taan Savukoskelle, neljansadan kilometrin paahan. Osa tythista lahti mukaan
kokiksi, aiti ja osa tythista puolestaan jaivat kotiin hoitamaan karjaa. 25 Sakari
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Palsi kertoo rovaniemelaisessa metsasaunassa tapaamastaan kandeksanvuoti-
aasta tytOsta, joka ohi jo neljatta talvea aitinsa mukana savotassa. Nuoresta
idstaan huolimatta han osasi valmistaa karistyksen miehille.26 Kun puoliso
paasi "lehman hantaan kiinni", ei han enda voinut seurata miestaan tyOmaal-

Toimeentulo sirpaleista

Eraiden haastateltavien mukaan poronhoito, maatalous, kalastus ja metsastys
toivat riittavan toimeentulon talollisille, joten metsatOihin ei taloista yleensa
landetty.28Toisten mukaan taas Mlles joka talosta — varallisuuteen katsomatta —
mentiin hakemaan lisaansioita uitto- ja metsatOista. Jos talon isanta ei lahtenyt
tukkisavottaan, lahetti han sinne lahipiiristaan sellaisen miehen, jonka huos-
taan hevosen saattoi talveksi uskoa. Jos omaa poikaa ei ollut, lahti talosta
esimerkiksi renki, vavy tai sisarenpoika. Lahijoen uittoon saattoi Milted suu-
renkin talon isanta, varsinkin silloin, jos han sai olla roikanhoitajana.29Silti on
hyvin vaikea tietaa miten suuri taloudellinen merkitys metsa- ja uittoty011a
talollisille oh, koska tyiisuhteita ei varhemmalla ajalla kirjattu mihinkaan.

Pientiloilla tilanne oh toisenlainen. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen vuosiker-
tomuksien tarkastelu osoittaa, etta ainakaan Koillis-Lapin kruununmetsator-
pissa ei olisi tultu toimeen ilman metsa- ja uittotOiden tarjoamia sivuansioita.
Katovuosina kruununmetsatorpparin talous perustui kokonaan metsa- ja uitto-
tOihin, ja hyvinakin vuosina niista saatu palkkatulo oh i tarpeen. Esimerkiksi
vuonna 1902 hoitoalueen metsanhoitaja totesi vuosikertomuksessaan, etta "ei
saatu viljaa melkein ollenkaan ja heinia vahemman tavallisesta ja tama ohi
huonotekoista, vaan trOta ohi nailla seuduilla, nun etta torpparit ovat tulleet
toimeen". Vuonna 1911 han toteaa seuraavasti: "Kruununmaiden asukkaiden
toimeentulo on ollut yleensa tyydyttava. Ohra kypsyi hyvin ja jyvat olivat
hyvia, vaikka keskikesalla vallinneen kuivuuden ja kuumuuden takia pienia.
Heinantulo ohi keskinkertaista parempi ja korjuuaika edullinen. Tybansiot ovat
olleet hyvat nun talvella kuin kesallakin".3° Asutustilallistenkin ohi hankittava
paaasiallinen toimeentulonsa palkkatyOsta metsataloudessa seka maa- ja vesi-
rakennusalalla.31

Johtolankoja uitto- ja metsayOn taloudellisesta merkityksesta voi etsia maata-
loustiedusteluista. Maataloushallitus kerasi vuonna 1920 tietoja maataloustyii-
kaluista ja kotielaimista lahetettamalla lomakkeet kunnallislautakunnille. Ne
jaettiin kaikille manttaaliin pannuille maanomistajille ja haltijoille. Jos maan-
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omistaja ei tayttanyt lomaketta, kunnallislautakunnan edustaja teki sen. Siind
kysyttiin muun muassa viljelman laatua sekd viljelman haltijan padasiallista
toimeentulon landettd. Katsaus Sodankylasta ldhetettyihin vastauksiin osoit-
taa, etta usein viljelman haltijan ammatiksi — hanen pdaasialliseksi toimeen-
tulonsa ldhteeksi — on merkitty sekatyOldinen tai tyOmies. Sodankylassa ei
maa-, poro-, metsd- ja uittotytin lisaksi ollut paljonkaan muuta tyOta tarjolla,
joten monen kohdalla sekaty6hOn on varmasti sisaltynyt metsd- ja uittoty6.32

Mybs naapurikunnassa Savukoskella oli vuoden 1930 maataloustiedustelun
mukaan paljon tytimiehid. Erdan viljelman isannan ammatiksi on jopa merkit-
ty tukkityOmies. Toisaalta on vaikea ymmartad logiikkaa, jota ammattien mer-
kinniiissa on noudatettu. Esimerkiksi erdan ukkoherran ammatiksi on merkitty
maanviljelijd, kun taas toisen ukkoherran ammatiksi on merkitty tykinjohtaja.
Maanviljelijaksi merkitylla miehella oli 70 hehtaarin palstatila ja tytinjohtajak-
si merkitylla miehella 222 hehtaarin itsendinen perintOtila. 33 TodennalcOisesti
ammatiksi on merkitty se ammatti, jonka viljelman haltija on ilmoittanut eli
kyse on siita viiteryhmastd, johon henkilO on kokenut kuuluvansa.

Maataloustiedustelu tukee oletusta siita, etta omistussuhteiltaan mita erilai-
semmista taloista ldhdettiin metsd- ja uittotOihin. Esimerkiksi Sodankyldn
Madetkosken kylassa niin uudistalon (Almasuvanto, Hietaniemi, Urttila, Jar-
veld, Kuontalo, Kuissuvanto), kruununmetsatorpan (Syvakoski) kuin itsendi-
sen perintiitilankin (Aarela, KOngds,lvi) isannan ammatiksi on merkitty
sekatyOldinen. Eri kylissd oli kuitenkin erilaiset edellytykset maanviljelyyn.
Sodankyldn Syvajarven kylassa viljelmien isantien ammatiksi on merkitty
"talokas" (Aikio, Syvdjdrvi, Takala, Erola, Tammela, Mattanen, Kustula,
talo, Lepola, Vaarala, Jatkola ja Lahtela) "talollinen" (Sarkela) tai uudistilalli-
nen (Takala). Kenenkdan ammatiksi ei ole merkitty sekatyOldistd.' Haastatel-
tavien mukaan myOs Syvdjdrven taloista kaytiin ainakin tukkisavotassa, vaik-
ka pdatulo saatiin maataloudesta.35

Petkulan kylassa sekatyOmiehid oli paljon, kyldd jopa nimitettiin metsatyd-
mieskyldksi. 36 Yhteista Petkulan viljelmille oh se, etta viljelmilla ei ollut
yhtddn kaavakkeessa tiedusteltua maatalouskonetta. Tailaisia koneita (sepa-
raattori, des, aura, kylvOkone, niittokone, viljanlajittelija) lOytyi kylla kunnan
suuremmista taloista, joissa maataloudella oli suurempi merkitys. Sen sijaan
karjaa oli Petkulassa myOs sellaisilla viljelmilla, joissa viljelman haltijan
ammatiksi on merkitty sekatyolainen. Isannilla oli yleensd hevonen — he siis
todennakdisesti tyiiskentelivat ajomiehena savotassa — sekd lehmid ja lampai-
ta. 37
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MATTI "n1,13.M
MetsiityOmies Matti Heliste leihetti
vastauksen Turun yliopiston uittoky-
selyyn vuonna 1959. UittotyOkoke-
muksestaan tämä 1909 Rovaniemelld
poliisin poikana syntynyt mies kertoi
seuraavaa:
" Olen ollut uittotOissei mukana v:sta
1923,  lukuunottamatta niitd vuosia,
jotka ovat menneet asevelvollisuusai-
kana, molemmissa sodissa ja sotien
jeilleenrakennuksissa. Uittopurot ja
joet, sekei vuosiluvut seuraavassa lu-
ettelossa: Norvajoki, Rovaniemi
1923; Kuolpujoki, Kitinen Kuolpujo-
en suusta Sattasjoen suuhun 1924;
Sodankylei Kosterjoki, ViirriOjoki
Kosterjoen suusta alas, Kemijoki
ViirriOjoen suusta alas Hevosmukan
vastuulle, Savukoski 1925; Lautan-

lasku Ounasjoella, Kittilein Alakyleistei Rovaniemen k.k. 1926; Sodankyld, Sat-
tasjoki, Porkasesta noin 20 km alaspiiin, Vikajoki Riklajiirvestei Vikajiirveen
1927; Sodankylei, Vaattunkioja, Vikajoki Majavajeirvestei Vikajarveen, Rova-
niemi, Kemijiirvi, 1928; Akanjoki, Muonio 1929; Satjanjoki, Pakajoki, Muonio
1930; Outojoki, Kemijeirvi 1932; Ylikerpuajoki, Kittilii 1933-1934; Inanjeirvi,
Paatsjoki, Inari ja Petsamo 1935; Kirakkajoki, Inarijeirvi, Paatsjoki, Inari ja
Petsamo 1936; Inari ja Petsamo 1936; Sivakkajoki,Vaajoki Sivakkajoen suus-
ta alas 1937,  Tervola; Pahaoja, Runkausjoki, Tervola 1939; Kiurujoki, Sodan-
kylei 1947; Luirojoella vieritystOissei, Sodankylei 1948; Pereijoki, Orajoki, So-
dankylei 1949-1950; Heirkeijoki, Hietajoki Heirkiijoen suusta alas, Luirojoki
Hietajoen suusta alas, Pelkosenniemi 1952; Koutujeirvi, Koutuoja, Sodankylei
1954; Vuoltinen, Sodankylii 1955.  Kemijokisuun erottelulla olen ollut muis-
taakseni 16 kesdei eli v:na 1923-30, 1932-34, 1939, 1947, 1949-51. TyOni
aikana on ollut, voipa sanoa, kaikkia siellei esiintyviä tOitei. Ensimmaiset
kolme keseiti kokkipoikana! MyOhemmin ijein ja voimien karttuessa miehisem-
meitkin ty5t."

Erkki Snellman ikuisti Rovalan ylldpiteimeissii vanhainkodissa, Rovaniemen
Songassa sijaitsevassa Palosalmen metseityOmieskodissa, asuvan Matti Helis-
teen piirteet vuonna 1970.Vanhainkodin arkistosta ei selvinnyt kuvassa olevan
Matti Helisteen syntymeiaika, mutta kyseessei lienee sama mies.
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1940-luvun lopussa Sodankylaan, Savukoskelle ja Pelkosenniemelle perustet-
tiin Mlles joka kylaan oma metsa- ja uittotyelvden ammattiosasto. Perustajaja-
senten yhtiOrekisteriin ilmoittamat ammatit tukevat ajatusta siita, etta Kemijo-
en alueen metsa- ja uittotyiintekijOiden ydinjoukon muodostivat toisen maail-
mansodan jalkeisena aikana miehet, jotka saivat osan ansioistaan maatalou-
desta. On kuitenkin muistettava, eta liikkuva tykivoima ei ollut tallaisessa
toiminnassa aktiivista. 38 Ammattiosastojen ensimmaisten hallitusten jasenista
vain harva oli syntynyt muualla kuin yhdistyksen kotipaikassa tai sen lahikun-
nissa. 39

Kaikista kulkumiehista ei tullut kruununmetsatorppareita tai asutustilallisia.
Minkalaiset toimeentulon reunaehdot oli esimerkiksi edella mainitulla Naa-

Mieshan ansaitsi ruokansa antamalla miesten nolata hanet
maksua vastaan. Lapin savotoilla liikkui Naamaliike-Peitsin lisaksi muitakin
saman sukunimisia kulkumiehia, ainakin Tyttifin-Piltsi, Halako-Patsi, Kauppi-
as-P iitsi ja Viheltiljd-Peitsi. 4° Heista yksi, Heikki Nisi, pidatettiin Rovaniemel-
la marraskuussa vuonna 1932 syytettyna tyOttOmyydesta ja kerjaamisesta.
Syrjaytyneista syrjaytyneimmalla elama ei varmasti koskaan ollut helppoa,
mutta pula-aikana ongelmat karjistyivat. Patsi oli syntynyt Posiolla vuonna
1897, joten pidatyshetkella han oli 39-vuotias. Isa oli ammatiltaan tyOmies ja
diti oli kuollut. Patsi oli ansainnut elatuksensa 15-vuotiaasta lahtien tekemalla
satunnaisia Wild, mutta oli nyt ollut ilman tyOta pidemman aikaa. Viimeksi han
oli edellisend vuonna ollut Kittilantien varrella tukkisavotassa kuukauden
ajan. Sielta han oli tullut Rovaniemen kauppalaan, jossa oli sen jalkeen paaasi-
assa majaillut, mutta oli usein tehnyt muutaman paivan matkoja lahiymparis-
tOOn. Syntymapitajassaan Posiolla han ei ollut kaynyt vuosiin. Rovaniemella
Patsi oli ansainnut elatuksensa yhtaalta hakkaamalla rovaniemelaisille poltto-
puita ja toisaalta kerjaamalla. Vakituista asuntoa ei hanella ollut, joten han oli
majaillut milloin missakin, jopa saunoissa ja heinaladoissa. KuulustelupOyta-
kirjan mukaan Patsi oli joutunut varattomuutensa takia niin huonoihin puki-
miin, etta ei enaa kunnolla kyennyt edes lahtemaan ty6hOn savottaan. Puutteel-
lisesta ravinnosta ja vaatetuksesta johtuen myOs hanen terveytensa horjui.
Vakijuomia mies oli kayttanyt silloin, kun niita joku oli hanelle tarjonnut.
Rovaniemelaiset valittivat, etta Patsi kerjatessaan esiintyi uhkaavasti eika pois-
tunut talosta ennen kuin hanelle oli almu annettu.41

Kaikki poliisin kuulusteltavaksi joutuneet eivat olleet yhta huonossa asemassa
kuin Patsi, mutta heikon ty011isyyden aikana heillakin oli toimeentulo-ongel-
mia. Lokakuussa 1932 pidatettiin 28-vuotias Kuusamossa syntynyt mies, jon-
ka molemmat vanhemmat olivat kuolleet jo miehen lapsuudessa. Mies lienee
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sama, joka metsatyiintekijOiden keskuudessa tunnettiin Kulkuri-Kinnusena.
Mies ohi tullut Rovaniemelle elokuun lopussa pinotavaratyOmaalta Kemijar-
yen Luusuasta asuen välillä Rovalan tyOldiskodissa ja \TOM. Ammalan talos-
sa. Syksylla han kavi tiedustelemassa metsatOita Sodankylasta, mutta kun Wild
ei ollut, han palasi Rovaniemelle. Rahat olivat loppuneet, ja mies oh i saanut
elatuksensa osaksi tovereiltaan, osaksi Rovalan tykilaiskodista. KuulustelupOy-
takirjan mukaan miehella ei ollut tiedossa minkaanlaista ty6paikkaa, joten
hanen toimeentulomandollisuutensa arvioitiin huonoiksi.42

Tultaessa 1970-luvulle metsatyO oh i ammatillistunut ja tykittOmyysturva oil
parantunut: tyOttOmyyden kohdatessa henkilel sai tyOttOmyyskorvausta.43 Ke-
mijoen Uittoyhdistyksen selvitys tyOntekijOidensa talvity011isyydesta vuodelta
1978 kertoo uittotykintekijOiden varsinaisista ammateista: Savukoskella, Pel-
kosenniemella, Sodankylassa ja Kemijarvella uittotyOntekijat kertoivat ole-
vansa osan vuodesta metsurina, puutavara-auton kuljettajana, tyOnjohtajana,
asentajana, ja osa mainitsi tyOskentelevansa osan vuotta kotitilalla tai olevansa
kotithissa. Muutamat olivat Kemijoen Uittoyhdistyksen palveluksessa ainakin
osari vuotta mytis varsinaisen uittoajan ulkopuolella. Kemijarven hinaajissa
tyOskentelevista osa oh i opiskelijoita tai he olivat ammattiin patevOittavassa
koulutuksessa. Yksi kertoi olevansa osan vuotta Ruotsissa, toinen Kemijarven
kaupungilla tOissa ja kolmas taksinkuljettajana. Kaksi kertoi talvisin hoitavan-
sa puutavaran varastointipaikkaa. Savukoskelaisista osa obi poromiehia. Suuri
osa miehista ilmoitti olevansa osan vuotta tyOttOmand.44

Kesakuussa 1986 Savukoskelle tyOskentelevista uittotykintekijOista suurin
osa ilmoitti ammatikseen poromiehen, sekatyOmiehen ja tyOmiehen ammatit.
Joukossa oli myOs metsureita, autonasentajia ja tyOnjohtajia. Harvinaisempia
ammatteja olivat vartijan, myyjan, talonmiehen, sahkOasentajan ja autonkul-
jettajan ammatit. Suurin osa miehista oli uittothissa vain kuukauden tai parin
vuodessa, silla vain tykinjohtajilla tyOt kestivat puolikin vuotta. Suurin osa
miehista sai paaosan vuoden tuloistaan muista kuin uittothista, mutta yllatta-
van moni (kuusi kolmestakymmenesta) ilmoitti uittotyOt paaasialliseksi tulon-
lahteekseen tyOvuoden aikana. Huomattava osa tykintekijOista oil tyOttOmana
silloin, kun uittotbita el ollut.46

Ammattiryhmasta muodostuu yleensa stereotyyppinen kuva, jonka raameihin
Mies kaikkien ammattiryhman jasenten elamantavan arvellaan mahtuvan. Su-
sanne Lundin on kirjanpainajia kasittelevassa vaitOskirjassaan kayttanyt ilmi-
Osta nimitysta yhtendiskuva (ruots. kollektiv bild).47 Metsa- ja uittotyOnteki-
jOista muodostuneen yhtendiskuvan mukaan Pohjolan jatka obi vapaa mies,
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joka teki toita silloin, kun halusi ja vietti vapaa-aikaansa Rovaniemen sahtitor-
pissa. 48 Mutta kuten edella on osoitettu, vain osalle metsa- ja uittotyOntekijOis-
ta se oh tyypillista, ja heillakaan elamantapa ei valttamatta perustunut omaan
valintaan. Suuri osa miehista lahti tOiden loputtua kotiseudulleen oman kodin
tOihin. Saki selassaan tyOmaalle kavelevaa nalkaista miesta ei siis voi kuvail-
ha samoin elamantavan tuntomerkein kuin laukku selassaan ty6hOn kotoaan
sivakoivaa miesta. Kemijoen alueen metsa- ja uittotyOntekija, Pohjolan jatka,
on ilmiona nun monisarmainen, etta yhden yhtenaiskuvan sijasta voidaan
puhua huvipuiston peilitalosta; kuva on alati muuttuva.

7.2. Ptkain ajasta jatkaromantiikan aikaan

Pohjois-Suomea on yleensa pidetty sosiaalisesti homogeenisend alueena,1
mutta kyse voi pikemminkin olla mitta-asteikon erilaisuudesta Eteld-Suomeen
verrattuna. MyOs Kemijoen alueella jokaisella oli paikkansa sosiaalisessa hier-
arkiassa, asteikon ylapaassa saattoi vain kartanon asemesta olla kantatila.
Asema yhteisOssa rajautui yleensa hienovaraisten symbolien avulla, joiden
tulkitseminen oli mandollista vain yhteistin jasenille. 2 Niinpa haastateltavieni
luo ajo-ohjeita tiedustellessani minulla kavi useammin kuin kerran niin, etta
haastateltava saikahti kayttaessani hanen kodistaan talo-nimitysta. Heidan mu-
kaansa "mOkkiperalla" ei ole taloja, vaan makeja. Nama alueet voivat olla
yhteisOn ulkopuolisen mielesta luonnonkauniita ja hyvia asuinpaikkoja, mutta
pitkaan paikkakunnalla asuneiden mielissa vaaran kupeelle ja metsdan ovat
rakentaneet vain ne, joilla ei muuhun ole varaa. 3 Kemijokilaakson vanhimmat
tilathan sijaitsevat jokivarressa.4

Sosiaalinen tasa-arvoisuus liitetaan myOs Suomen ulkopuolella kOyhiin ja
syrjaisiin alueisiin, mutta tutkimuksissa on osoitettu, etta tasa-arvoisuus on
naennaista. 5 Esimerkiksi Newfoundlandissa kalastajan sosiaalisesta asemasta
kertoo se, missa pain satamaa han asuu, mita han sy6 ja juo, kuinka usein han
maalaa talonsa, kuinka paljon hanella on kalastusvalineita ja jopa se, kuinka
pian han tekee lumityOt lumimyrskyn jalkeen tai kuinka suuri halkopino hanen
talonsa pihalla on kesalla.' Viimeksi mainitut ovat hyveita, joita arvostetaan
myiis Kemijokivarressa.

8 Tukkilaisen...
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,411/4.

Rovaniemen Pullinranta 1910-luvulla Ounasvaaralta kuvattuna.
Valok. Hildur Larsson. TOK.

Pohjoiset hierarkiat

Pohjois-Suomea ei vol luonnehtia sosiaalisesti yhtendiseksi alueeksi ainakaan
sen jalkeen, kun metsateollisuus houkutteli oman vakensa alueelle. Aikaisem-
min varsinaisia palkkatyOldisia ei Kemijoen alueella Mut; talollisten harvalu-
kuiset palkolliset olivat saaneet palkkansa paaasiassa luontaistuotteissa eli he
saivat tyOnantajaltaan ruuan, asunnon ja vaatteet. He sedvatkin tyOnantajansa
kanssa samassa ruokapOydassa..7 Metsa- ja uittotyOntekijat puolestaan saivat
palkkansa rahassa, ja heista tuli alueen ensimmaisia varsinaisia palkkatyOlai-
sia. Heita ohi myiis huomattavasti enemman kuin palkollisia ohi koskaan ollut.
Esimerkiksi Kuolajarvella vakiluku kaksinkertaistui parissa vuosikymmenes-
sä; muuttajista valtaosa tuli 1890-luvulla alkaneisiin metsa- ja uittotOihin.8

Kun etelasuomalainen pappismies kuvaili rovaniemelaisen kylan elamanpiiria
sotien valisena aikana, lOysi han makiperalta pelkkaa puutetta ja kurjuutta ja
talollisen korkeasta pirttirivistei pelkkaa hyvinvointia. Karjistavyydestaan
huolimatta kuvauksessa on todenmukaisuutta; kantatilalliseen verrattuna kul-
kumiehena paikkakunnalle tulleen miehen elintaso oil yhta matala kuin hanen
mOkkinsakin. Yhteista naille kodeille oil vain se, etta molemmissa isanta oil
pois kotoa, tukki- tai porometsassa:
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Sodankyliin kirkonkylild 1920-luvulla. Valkoiseksi maalattu aidalla
erotettu yhtiOn puustelli, Hannus, erottuu kyliimaisemassa. TOK.

Ja kun sitten Rovaniemelta landin eteenpain Kemijoelle ja Ounasjoelle, oli edessa-
ni sama vaurautta todistava flaky: miellyttavia ja kauniita talonpoikaiskoteja. — —

Mutta kun kayt sisalle pirttiin, silloin vasta hammastyt sita avaruutta ja jykevyytta,
joka sille on ominaista. Se on kuin juhlahuone, niutta samalla myiiskin koko
perheen tyOn ja aherruksen tyyssija. Seitseman, kandeksan sylta saat puoleen ja
toiseen astella sen avaraa, notkahtelematonta lattiaa. On siind tilaa ison isannan

seka emannan pyOrandella, ja valja on siind olopaikka suurellekin lapsilaumalle,
palkollisille seka vieraille. Kolmitaitteisen korkealle kaartuvan katon alla ovat
monet orret. Niiden paalla on rekipuita, pareita ja muita tarvepuita, toisilla taas
villoja tai muita kotiteollisuustarvikkeita. Ovipuolen yhden nurkan tayttaa mahtava

leivinuuni, jonka yhdessa kulmassa on avotakka eli piisi, syys- ja talvi-iltojen
iloisen juurakkovalkean paikka. Pirtissa naet usein kukkamaalauksin koristellun

pOytakaapin, aka kaappikellonkin, astiakaapin, mittavan pOydan, penkkeja ja

jykevia tuoleja — kaikki useimmiten kotoista tyOta. Kirjavat raanut peittavat kor-
keaselkaisia sohvasankyja.

Ja jos pirtista poikkeat eteisen kautta vieraskamariin eli tupaan, naet siella myOskin

naisten tyOn ja taidon naytteita, raanuja, mattoja ja liinoja helein, sopusointuisin

varein. Siena seka muissakin kamareissa on talonpoikaistyylisid ja kauniisti koris-

teltuja sohvasankyja seka viivakkaita tuoleja. — —
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Mutta talvisella matkallasi et mitaan kaipaa nun hartaasti kuin levandyshetked

tallaisessa perapohjalaisessa kodissa. Silloin et siella useinkaan tapaa muita kuin
naisia ja lapsia seka ehka vanhan dijin. Nuoret ja keski-ikaiset miehet ovat metsa-
thissa tai porokarjoja kaitsemassa kaukaisissa kiveliOissa. Kotona vallitsee talvisin
vaimovaki. — —

Mutta jyrkasti toisenlainen on matkamiehen vaikutelma hanen pistaytyessaan nii-
den pienelajien luo, jotka nykyisenakin aikana suorittavat varsinaisen korvenraiva-

ustyOn. Heidan vahaiset asumuksensa sijaitsevat kylien laitamilla, kylmissa era-
maissa olevilla asutusalueilla tai kyyhOttavat aivan yksinansa mika missakin kor-

ven syrjassa. Nama ovat Pohjolan metsatyOldisten valtaosan koteja.

Kun ajat tallaisen, puolittain lumeen hautautuneen main pihamaalle, narahtaa

t011in ovi, ja oviaukossa tirkistelee joukko uteliaita lapsensilmia. Sydantalvesta

huolimatta ei ole harvinaista, etta monet lapsista ovat paljain jaloin ja mita keh-

noimmissa pukimissa. Kiirehdit sisalle torppaan. Siena naet kalpean, vajavaisesti
puetun naisen, perheen äidin, joka yksin huolehtii koko taloudesta ja lapsilaumasta.
Isa on kaukana metsatyOmaalla. Viipyy siella yhteen menoon monta kuukautta. — —
Eipa siind vieraskaan kykene paljon neuvoja antamaan. Katselee vain kOyhasti
kalustettua liuonetta, pijytaa, sohvasankya ja muutamia tuoleja. Mutta missa lapset
nukkuvat? Pienemmat minun vieressani sangyssa ja vanhemmat lattialla, aiti selit-

taa. Lattia on harva ja nurkissa on pakkashuurretta.9

Metsateollisuus toi Lappiin myOs saatylaiset ja heidan osakulttuurinsa. Toki
aikaisemminkin Kemijoen alueella ohi kirkon ja oikeuden palvelijoita, mutta
heidan lukumaaransa ohi pieni ja elamantapansa kansanomainen.1° Metsanhoi-
tajat ja heidan yhtiOnsa sen sijaan halusivat erottautua muista: esimerkiksi
KemiyhtiOn metsanhoitajan tali) Sodankylassa (Hannus) erottui naapuruston
harmaista taloista valkoisine seinineen ja aitoineen. Aitakaan ei ollut samanlai-
nen kuin paikkakunnalla yleensa. Metsateollisuuden ekspansiovaiheessa
1870-luvulla norjalaisten Rovaniemelle rakennuttama Konttisen kartano edus-
ti vielakin suurempaa erottautumista. Metsapaallikiin asunnossa ohi suureelli-
set edustuskayttOOn tarkoitetut tilat saleineen ja budoaareineen. Pihapiirista
lOytyivat saatylaiskulttuurin vahvat symbolit, tenniskentta ja ruusutarha.11
Vanhoja valokuva-albumeja selaamalla huomaa metsanhoitajien perheiden ar-
jesta piirteita, jotka lienevat uusia vuosisadan vaihteen Kemijoella: huvilan
hiekkarannalla otetaan aurinkoa ylioppilaslakki paassa ja metsanhoitajan leski
pukeutuu surupukuun hasten pukeutuessa merimiesasuihin.12
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Rovaniemeldisten seitityldisten itsendisyyspdiviikahveilla 1920-1u-
vun alussa seurustelukielend oli todennilkOisesti ruotsi. TOK.

Jos landetaan siita oletuksesta, etta kaikki eivat Kemijoen alueella olleet yhta
suurta perhetta, voidaan kysyd, miten metsa- ja uittotyOntekijOiden ammatti-
ryhmaan kylissa suhtauduttiin. Osa tukkilaisista oli sita mielta, etta heista
pidettiin, mutta osan mielesta heita halveksittiin. Talvella 1911-1912 Savu-
koskella tukkisavotassa ollut iilainen mies kertoi, etta "talollisten taholta hal-
veksittiin *kir.° Samoihin aikoihin Savukoskella tukkisavotassa ollut kon-
tiolahtelainen mies puolestaan totesi, etta paikkakunnan vaestOn ja tukkilais-
ten \Tarn olivat yleensa hyvat. 14 Jos talollinen naki heinantekoaikana uittomies-
ten laiskasti soutelevan joella, saattoi han tokaista, etta siella ne uiton mahot
(eli vetelykset) soutavat. 15 Kyse ei kuitenkaan ole pelkastaan siita, etta eri
henkilOt ovat tulkinneet suhtautumisen eri tavalla, vaan myiis siita, etta suhtau-
tuminen todella oli kaksijakoista: jokivarren kylien ja eramaatalojen asukkaat
suhtautuivat uusiin tulokkaisiin nun negatiivisesti kuin positiivisestikin.

Eras haastateltava kiteyttaa taman kaksijakoisen suhtautumisen taustat kan-
sannaisen viisaudella seuraavasti:

[Suvannon] kylan ihmiset on peljanneet jatkia. Onhan se, kun mettaperalaisia ovat
olleet, eivatka ole muualla kaynheet ku Suvannossa. Onhan se ollu jonkulainen

kammo. Sita on puhuttu, etta on jatkain aika. Ei niilla ole ollu annakkaakaan, mutta

niilla on ollu se jatkain aika. Kevaalla jatkain aika on ollu. — — Ne on aina kulkhenet

ne akatkin ja huutanheet, etta "lenna vares meille" siella kylalla. Ne ovat olleet niin

kuin vareksia. Niita haluttiinkin, etta saahaan rahaa. Eihan sita muuten saanu
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mistaan. Sehan on tieten joka tab o syelty tyhjaksi. Ne on tieten varanhet viilia.

Nehan on saaneet aina rahhaa, kun ovat saaneet myyva niita viilia, maitoa.'

Muualta tulleeseen vakeen suhtauduttiin jokivarressa siis aluksi epaluuloisesti
ja heita jopa pelattiin. UittotyOntekijOita nimitettiin etelein vareksiksi; suunta-
sivathan he kulkunsa Lappiin yhta aikaa muuttolinnuista halveksutuimpien,
varisten, kanssa." Mutta kuljeskelevasta tyiivoimasta ohi kantavaest011e arvaa-
matonta taloudellista hyiitya: ohikulkeville miehille saattoi myyda pellonviljaa
ja karjataloustuotteita. Nama miehet olivat siind mielessa poikkeuksellisia,
etta he saivat palkkansa rahana, joten heillä oh i yleensa myOs varaa maksaa
syOmisensa. Muutoin kateisen rahan saaminen ohi eramaakylissa vaikeaa.
Myynnissa ei pitaydytty ainoastaan harmaan sektorin kahvilatoimintaan, vaan
tuotteita myytiin myOs yhtiOille. 1800-luvun lopussa maanviljelijat alkoivat
saada tuloja maataloustuotteiden lisaksi myOs heinien, olkien, villakasineiden
ja suksien myynnista tukkikampille.18

Kodittomat miehet olivat myOs hyva tyiivoimareservi. Niittytalouden aikana
taloissa tarvittiin ulkopuolista tyOvoimaa kesalla heinanteon aikaan eli juuri
silloin, kun metsatalous tarjosi — varsinkin ennen pinotavaratyOmaita —
kan vain harvoille. Kortteerimiehesta ja osittain metsatyOsta elavasta maki-
laisesta talollinen sai halvan heinamiehen: mies teki tyOta ruokapalkalla.19 Se,
joka ei hyOtynyt metsa- ja uittotyOntekijOista, saattoi heita halveksia, mutta
useimmilla ei ollut siihen yksinkertaisesti varaa. Vahitellen tulokkaisiin myOs
totuttiin, ja sama mies saattoi tulla vuodesta toiseen taloon kortteerimieheksi
tai heinamieheksi. Mita enemman metsa- ja uittotykintekijOiden joukossa ohi
ennestaan tuttuja tai oman kotiseudun v5ked, sita suopeammin heihin suhtau-
duttiin.

Tukkilaiskulttuuri uhkana

Seurakuntien kirkkoherroja voitaneen pitaa henkilöinä, jotka ovat muodosta-
neet mielipiteensa meta- ja uittotykintekijOiden ammattiryhmasta sellaisen
paikkakuntalaisen silmin, jolla ei ole taloussuhteita taman ryhman kanssa.
Piispantarkastuskertomusta varten laatimassaan selvityksessa kirkkoherra tu-
lee antaneeksi hyvan — tosin varittyneen — aikalaiskuvauksen seurakunnastaan.
Kirkkoherran sympatiat ovat seurakuntakertomuksissa yleensa selvasti hyvin
toimeentulevien talollisten puolella. Seurakuntakertomuksissa esimerkiksi pa-
heksutaan palkollisten korkeita palkkoja ja heidan esittamiaan vaatimuksia
seka. tytivaenyhdistyksia. Yllattavaa on se, etta myOs saatylaisia moititaan
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valinpitamattOmiksi. Kittilassa heidat jopa niputetaan samaan kategoriaan
kommunistien ja nuorison kanssa.2°

Kirkkoherrojen laatimien kertomuksen landearvoa voi tietenkin epailla niiden
tendenssimaisyyden vuoksi, mutta ne heijastelenevat melko hyvin thin sanot-
tua yleista mielipidetta tietyn vaestOnosan keskuudessa. Kun kerran kirkkoher-
ra on 1970-luvun alussa huomannut Kemijarvella taman kirjoittajan silloi-
sessa kotikauppalassa — bingon tulon ja pop-tahtien ihailun yleistymisen, 21 on
hanen kollegansa aikaisemmin varmasti huomannut jotakin muuta kansatie-
teellisesti mielenkiintoista. Metsa- ja uittoty-OntekijOiden ammattiryhma oli
epailematta "uutuus", johon seurakunnan tilaa kuvattaessa reagoitiin. Huomi-
onarvoista on myOs se, etta mitaan muuta elinkeinoa ei seurakuntakertomuk-
sissa mainita yhta monessa yhteydessa kuin metsa- ja uittotyiita. Metsa- ja
uittotyOntekijOiden ammattikulttuuriin liittyvat kasitteet — savotta, luppo, jatka
ja tukinlasku — lOytyvat kirkkoherrojen raporttien sivuilta, kun taas maa- ja
porotalouteen liittyvia ilmioita ei liiemmalti kasitella. 22 Seurakuntakertomuk-
sissa metsa- ja uittotyOntekijOita on kuvailtu samanlaisessa savyssa kuin tuon
ajan sanomalehtikirjoituksissa.23

Kemijarvella ei yield vuoden 1886 piispantarkastuksessa mainita metsa- ja
uittotyontekijoita lainkaan, mutta seuraavassa piispantarkastuksessa vuonna
1892 heidan madransa oli jo niin suuri ja asemansa vakiintunut, etta heista
raportoitiin. Seurakunnan kirkkoherra kirjoittaa ajan hengessa seuraavasti:

Turmiollisena on pidettava tanne tukkitytin Widen saapuneen irtonaisen vaestOn
vaikutus. Sen hyOdyn ohessa, minka tukin hakkaus tarjoamansa tytin ansion kautta

tuottaa, on valitettavana pahana kohtana siihen tulvivien tytimiesten pahentava
elama. MyOnnettava kuitenkin on, etta itse tukkityOssa olevista ei ole niinkaan
turmiollista vaikutusta, mutta lOytyy paljon semmoisia, jotka vetelehtivat kylissa
ainoastaan tuon tuostakin tehden vahaisen tyOta ja ne ovat pahimmat. Juoppouteen

ovat he usein taipuvaisia ja viettavat aikaansa taalla nauttimatta mitaan sielun
hoitoa. Talvinen aika on muutamille oman seurakunnankin irtonaisesta vaesta
kevean tyeth aika ja melkeimpa tytittOmyyden, sill y he elavat sen ajan paraasta

paasta kesaisesta palkastaan. Kesan aikana saavatkin seka miehet etta vaimot

hyvan palkan, said silloin maanviljeleva osa seurakunnasta tarvitsee

— — Vaikkapa menneen kesainen sato seka kuivuuden etta hallan tanden tuli niukka
ja huono, ei kuitenkaan todellista nalanhataa liene taman talven aikana peljattavis-

sa. [Kato] vaikeuttaa tosin etupdassa koyhan elamista, varsinkin kun taman talvi-

nen tukkityOkin antaa huonoa tytiansioa.24
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Edellisesta lainauksesta huomaa, etta kirkkoheffa piti hyvand metsd- ja uitto-
tyOmaiden tarjoamia tybansioita, mutta pahana sitd, etta tytimaat houkuttelivat
tyOntekijOitd ja muuta vaked en i puolelta Suomea. Heihin kirkkoherra
huonot eldmantavat. Suhtautuminen oh i samantapaista myOs naapurikunnissa
Rovaniemelld, Sodankylassa ja Kittilassa. Vuolaimmin kirkkoherrat syyttdvdt
metsd- ja uittotyOntekijOitd avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista, mutta
myOs juoppous, korttipelit, rivot puheet ja koulunkaynnin laiminlyonti liitet-
tiin ammattiryhman p.aheisiin.25 Kirkkoherrojen valituksissa voi olla perdakin:
kasvoihan aviottomien lasten lukumadra Pohjois-Ruotsissakin 1800-luvun lo-
pussa radikaalisti metsd- ja uitto- sekd kaivos- ja rautatietOiden alettua.26

Etnosentrisyydesta kertoo se, etta kirkkoherrat pitavat kauempaa tulevia aina
syyllisempind kuin lahempad tulevia. Niinpa heidan mielestdan ruotsalaiset
yhtiOt pitivat tytintekijOistdan huonompaa huolta kuin suomalaiset yhtiOt ja
Eteld-Suomesta tOihin tullut vaki syyllistyi paheisiin oman paikkakunnan vd-
ked innokkaammin. Omaa vaked ohi kirkkoherralla helpompi kontrolloida
kuin muualta tulleita.27 Kemijarvella syytettiin huonosta eldmasta ainostaan
tukkilaisia, mutta Kittilassa myOs maantien tekijat, kullankaivajat, Ruijan
kalastajat ja jopa lestadiolaiset sekd juopot virkamiehet olivat syytettyjen
listalla. Rovaniemella puhutaan yleisesti muualta tulleesta joutokansasta ja
Kuolajarvella syytettyjen penkilla olivat kirkonkyldn nuoret naiset.28

Mita taas juoppouteen tulee, joka myeos on ollut paapaheita seurakunnassa, nun
taytyy mykintad etta kirkonkylassa eli n.k. "kaupungissa" elama monta kertaa,

erittainkin markkina-aikoina ja muunakin aikana, kun ihmisia enemmalti on ollut

koossa, on ollut kauhistuttavaa. Vaarin olisi kuitenkin sanoa mellastamisesta kir-
konkylassa yksinomaisesti Rovaniemelaisten syyksi, silla suuret tukkiliikkeet, joita
taalla vuosittain harjoitetaan, vetavat tanne kaikkialta Suomesta tuhansia ihmisia,

jotka siveellisessa suhteessa eivat suinkaan aina ole olleet parasta laatua. Etta taalla
olevat suuret liikkeet ovat matkassansa tuoneet juoppouden, paatan siitakin, etta
vanhoista piispantarkastuspOytakirjoista seurakuntaa mainitaan erittain raittiiksi.
EU. seurakunta kokonaisuudessaan ole ollut mikaan juopposeurakunta, silla muis-
ta kylista, paitsi kirkonkylasta ja joittenkin muitten kylain osista, viinoja aivan
vahan viljellaan, muutamissa tuskin lainkaan, eika myiiskaan juopuneita tavata.29

Nuoren vaen tapojen rappeutumiseen ja yleensa tapojen huonontumiseen luulen

suurimpana syyna olevan pahan esimerkin, jota muualta tullut tukkithissa liikkuva
vaki nayttaa. Huoruus, juoppous ja korttipeli ovat aina sielld, missa tuota vakea

enemmalti oleksii. Jo selva asia se on, etta yleensa paras vaki ei lade kotiseudul-

taan liikkeelle ja juuri sellaiset, joille puhdas ja pyha ei ole mikaan. Joku voipi
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heidankin joukossaan olla siveellinenkin. Tietysti sita voipi olla omassakin vaessa
syyllisia, mutta oman vaen kanssa voipi aina paremmin parannusta aikaan saada,

kun tuon kirjattoman hikkuvan joukon kanssa.3°

Kansa ei ole erittain saastavaista [Rovaniemella 1925]. Ei sita mytiskaan voi sanoa
uutteraksi, mutta pitajan alkuasukkaat ovat tunnettuja rehellisyydestaan, totuuden-
rakkaudestaan ja avuliaisuudestaan. Kuuluisaksi tulleiden Rovanimen tappelu- ja
puukotusnaytelmien paasankarit eivat yleensa ole varsinaisia Rovaniemelaisia
vaan muualta tullutta joutokansaa, jota Rovaniemen tapainen liikepaikka aina vetaa

puoleensa. Sita \faked ei papisto juuri koskaan tapaa eika niihin kirkkokuri tehoa,

jos varotuksia olisi voinut antaakin.31

Edellä mainitut esimerkit kuvaavat hyvin sen, miten suhtauduttiin metsa- ja
uittotyOntekijOiden ensimmaiseen sukupolveen vuosisadan vaihteessa. He oli-
vat uhka, joiden syyksi kaikki epakohdat pantiin, heita halveksittiin ja pelat-
tiin. Syytettyna eivat olleet ainoastaan tyOntekijat, vaan myOs yhtiest. Katsot-
tiin, etta "ruuki ei tunne pyhda", eli tyOnantajakin hyvaksyi sen, etta tehtiin
tyOta sunnuntainakin.32 Paheksunta liittyi yleisesti nimenomaan luppoaikoi-
hin, silla silloin miehet nakyivat kylissa ja taajamissa." Ehka metsa- ja uitto-
tyOntekijOiden ammattikulttuurin yhtendiskuva muodostui juuri sellaiseksi
kuin se on juuri siita syysta, etta luppoaikoina metsa- ja uittotytintekijat
nayttaytyvat paikkakunnan ihmisille, ja tyiin alkamista odottavien miesten
humalahakuinen juominen ja muu kayttaytyminen aiheutti hairibta.

Se, miten suhtautuminen on kirjautunut piispantarkastuspOytakirjoihin, on
tietenkin riippunut kirkkoherran asenteista. Niinpa Kuolajarvella suhtautumi-
nen ohi naapurikuntiin verrattuna hyvalcsyvampaa. Tukkilaiset "ilmestyvat"
piispantarkastuskertomuksiin 1900-luvun alkuvuosina kuten Sodankylassa-
kin.34 Kuolajarvella ymmarrettiin, etta koulunkaynti saattoi jaada vaillinaisek-
si varhaisen ty6hOnmenon vuoksi ja hyvaksyttiin se tosiasia, etta myOs paikka-
kunnan omissa miehissa oh i juoppoja ja se, etta kulkumiesten seura kelpasi
myiis paikkakuntalaisille. TyOvaenyhdistystakaan ei nahty yksinomaan nega-
tiivisessa valossa.35 Toki kiiyhan kansan ongelmia saatettiin varovaisesti ym-
martaa varsinkin silloin, kun he olivat oman seurakunnan jasenia.'

Vahitellen metsa- ja uitotykintekijOiden ammattiryhma vakiintui Kemijoen
alueelle ja tyOntekijiiiden joukossa alkoi olla miehia, joiden isat ja isoisat
olivat tehneet samaa tyOta. Tottumuksen myOta suhtautuminen muuttui ym-
martavaisemmaksi ja metsa- ja uittotyOntekijOilta jopa opittiin uusia asioita.37
Heita ei enda syytetty kaikesta, vaan muuallakin kuin Kuolajarvella todettiin,
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etta IcOyhyys saattoi olla syyna elamantapaan. 38 Kittilan kirkkoherra kirjoitti
vuonna 1936 seuraavasti: "Mita tulee pyhaty6hOn tukkityOmailla katson sen
nykypalkkojen vallitessa tytintekijan kannalta monasti suoranaiseksi pakoksi,
silla epaedullisten saiden vallitessa he eivat voi ehica paivakausiin tehda tar-
peeksi tyOta ja silloin heidan on kaytettava ne paivat, jolloin scat ovat suotui-
sat."39

Edelleen metsa- ja uittotyOntekijOita kuitenkin paheksuttiin, ja ammattiryh-
man huonojen vaikutteiden leviamisen ehkaisemiseksi perustettiin erilaisia
yhdistyksia. 4° Kittilan vuoden 1923 piispantarkastuskertomuksessa todettiin
ajan hengen mukaisesti, etta "vahitellen voitaneen kansalaissivistyksen laaje-
tessa toivoa korjausta [juoppoteen ja epasiveelliseen elamaan]".' Ajan henki
ilmeni esimerkiksi Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kansanvalistustoiminnas-
sa: tyOskenneltiin kansanopistojen perustamiseksi ja perustettiin seka avustet-
tiin kansankirjastoja ja tuettiin lukutupia "tiedon valon saattamiseksi kansan
syviin riveihin Oulun laanin 42 syrjapitajiin". Parhaaksi tiedon valoksi katsot-
tiin lehdet ja kirjat, joiden "sisaltO oli omiansa vahvistamaan lukijainsa isan-
maallista mielta ja samalla tukanduttamaan kommunismin myrkkykylvOa".43
Kontrolloimaton tyOldisten joukko haluttiin kesyttaa ja sivistaa porvarillisten
ihanteiden mukaiseksi.44

Lapin Marlin alueella toimivien metsa- ja uittotyOntekijOiden sosiaalisten olo-
jen parantamiseksi 1930-luvulla metsayhtibiden perustama Kaarto ry kirjasi
saantoihinsa, etta yhdistyksen tarkoituksena on tehda tyOta myOs "kansallisel-
ta pohjalta lahtevien henkisten harrastusten herattamiseksi ja vaalimiseksi
[metsa- ja uittotyOntekijOissal". 45 Metsa- ja uittotyOmailla jarjestettiin esitel-
matilaisuuksia. Useimmiten esitelmOitsija, "jatkamaisteri" tai "jatkapappi",
oli setlementtityOta tekevan vuonna 1923 perustetun Rovalan lahettama. Vaik-
ka savotoilla ei puhujiin aina suhtauduttu innostuneesti, oli Rovalalla toimin-
taa, josta oli miehille apua. Kuten edella kerrottiin, Rovalan majalassa saattoi
yOpya, ja sielta saattoi kulkumies saada jopa ilmaisen aterian. Metsa- ja
uittotyOntekijOiden vanhuuden turvaksi perustettiin vuonna 1949 Palosalmen
metsatyiimieskoti. Tukkilaisille oli apua myiis Rovalan 1930-luvulla alkanees-
ta tyOnvalitystoiminnasta, kirjastotoiminnasta ja tyiista savottojen ruokatalou-
den parantamiseksi.46
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Tukkilaiskulttuuri mandollisuutena

Vahitelien tukkilaisten joukko ei ollut maakunnalle pelkastaan uhka, vaan siita
tuli myiis mandollisuus. Kun tasavallan presidentti P.E. Svinhufvud teki mat-
kan Pohjois-Suomeen heinakuussa 1935, sai han lehtitietojen mukaan Vuot-
sossa matkaevaaksi leipeijuuston ja Sodankylan kirkonkylassa poronpaistin,
maakunta siis antoi parastaan. Sodankylassa kirkkoherra ojensi presidentille
lahjaksi "nahkaisen komean laukun, jollainen on pohjalaisen tukkijatkan evas-
laukkuna tavallinen ja kaytann011inen".47 Jos tukkilaisiin olisi suhtauduttu
samalla tavalla kuin aikaisemmin, ei laukkua varmaan olisi arvokkaalle vie-
raalle annettu.

Toisen polven metsa- ja uittotyOntekijOiden todellinen hyvalcsynta yhteisiis-
saan nakyy konkreettisimmin siina, etta heidat kelpuutettiin edustamaan Lapin
vaested julkisten tilojen taiteessa. Kun Kuolajarven kirkonmiehet olivat aikai-
semmin paheksuneet — tosin naapuriseurakuntien virkaveljia maltillisemmin —
tukkilaisten elamantapaa, saamasivat he nyt kirkossa, jonka taiteessa ammatti-
ryhman edustajalla ohi sijansa. Sallan talvisodassa tuhoutuneen kirkon tilalle
rakennetussa, vuonna 1950 kayttOOn vihityssa kirkossa on Aimo Tukiaisen
veistamassa pronssisessa alttarikorkokuvassa ihmishahmoja selca teksti "Tul-
kaa minun tykOni kaikki tyOtatekevaiset ja raskautetut nun mina annan teille
levon". Yhdella ryhman miehista on kadessaan pokasaha, ja han seisoo p011ipi-
non vieressa; han on siis p011ijatka." MyOs Rovaniemen vuonna 1950 valmis-
tuneessa kirkossa tukkilaisuus on vahvasti lasna raamattuaiheisissa Antti Sal-
menlinnan seinamaalauksissa.

Yhta konkreettinen esimerkki on lOydettavissa koulumaailmasta. Kun yield
vuonna 1910 Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosikirjan kansakoulujen ope-
tussuunnitelmia kasittelevassa artikkelissa uittoa odottelevia jatkia pidettiin
"Pohjolan vitsauksena",49valittiin 1950- luvulla Kemijarven seminaarin juhla-
salin seinalle uittoaiheinen maalaus. Paikka oh i symbolisesti merkittava; oli-
han kyse tulevien kansakoulunopettajien opinahjosta. Suomen Kulttuurirahas-
to ohi julistanut seinamaalauskilpailun, joka paattyi vuonna 1955. Palkittujen
Widen joukossa oh i professori Unto Pusan maalaus "Suma". Maalauksen aihe
liittyi laheisesti Kemijarven maisemaan ja elinkeinoelamaan — sen keskussom-
mitelmana on kaatuneen puun runko ja uittomiehet, joten seminaarin taholta
esitettiin, etta Kulttuurirahasto toteuttaisi tyOn lopullisen maalauttamisen se-
minaarin vasta valmistuneen paarakennuksen juhlasalin seinälhe. Kemijarve-
laiset perustelivat anomustaan silla, etta seminaarin rakennus oh i paikkakun-
nan suurin rakennus ja juhlasali Koillis-Lapin arvokkaimpien kulttuuritilai-
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suuksien viettopaikka. Vuonna 1960 Kemijarven seminaarissa pidetyssa juh-
.

lassa Kulttuurirahasto luovutti semamaalauksen seminaarin haltuun. 5° Jotakin
kertonee myOs se, etta Kemijarven kauppalan (1957-1973) vaakunan heraldi-
sena aiheena oli uittokeksi. 51 Se, mita aikaisemmin oli kammoksuttu, oli
muuttunut arvostetuksi osaksi lappilaisuutta.52

Mytis rovaniemelaiset saivat tukkilaisaiheisen muistomerkkinsa: Kalervo Kal-
lion pronssinen "Jatkanpatsas"-veistos pystytettiin Ounaspuistoon vuonna
1955. Taideteoksen aiheena oli jalleen statukseltaan alhainen p011ijatka, mutta
ei halveksuttuna hylkiOna., vaan tykin sankarina, joka ahkerasti vuolee vihread
kultaa eli parkkaa p011ia. Patsas siirrettiin vuonna 1987 alkuperaiselta paikal-
taan hieman pohjoisemmaksi uuden monumentin, "Jatkan kynttila" -sillan
tielta. 53 Patsas on ainakin yhdessa mielessa Rovaniemen merkittavin patsas.
Lapin yliopiston ylioppilaat ovat nimittain valinneet sen patsaaksi, joka lakite-
taan vappuaattona. Jatkanpatsas on arvokkaassa seurassa; onhan esimerkiksi
Oulussa vastaavalle jalustalle nostettu runoilija F.M. Franzenin patsas ja Hel-
singissa Ville Vallgrenin "Havis Amanda".54

Lapin metsa- ja uittotyOntekipiden ammattiryhmad oli helppo hyOdyntaa
myels matkailumarkkinoilla: miehet kuljettivat Suomen kultaa, puutavaraa,
kaukaa Lapin eramaista, joten heihin voitiin liittaa Lapin eramaiden salaperai-
syytta, ja virrassa lipuva puutavara toi oman paikallisvarinsa maisemaan.
Rovaniemen radan rakennuttamisen jalkeen (1909) Ounasvaaraa alettiin kehit-
tad talvi- ja juhannusmatkakohteeksi. Matkailu Lapissa oli kuitenkin melko
vahaista viela 1920-luvun alussa, ja laajempaa, koko aluetta koskevaa matkai-
lutoimintaa erilaisine palveluineen ei yield silloin ollut. Varsinaisesti vasta
Rovaniemelta Petsamoon rakennettu Mmerentie houkutteli Lappiin etelasuo-
malaisia ja ulkomaalaisia turisteja laajassa mittakaavassa 1920-luvulta lahti-
en. 55

Koko nykyisen Lapin laanin alueella ei vuonna 1921 ollut yhtaan Suomen
Matkailijayhdistyksen toimipaikkaa, mutta kymmenkunta vuotta myohemmin
yhdistyksen yhdestatoista matkailurakennuksesta kandeksan sijaitsi Mame-
rentien varrella. 56 Suurin osa Petsamoon matkustaneista suomalaisista oli kau-
punkilaisia; Petsamoon matkustaminen oli jopa helsinkilaisylaluokan keskuu-
dessa muotia. Ulkomaalaisista suurin osa oli norjalaisia, mutta ulkomaalaisten
matkustavaisten joukossa oli myOs saksalaisia, ruotsalaisia, englantilaisia ja
yhdysvaltalaisia. Petsamoon matkustaneiden lukumadra kasvoi 1930-luvun
alun muutamasta tuhannesta vuosittaisesta kavijasta vuosikymmenen lopun
20 000 kavijaan.57
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Taiteilija Unto Pusa maalaamassa " Sumaa" Kemijdrven seminaa-
rin juhlasalin seineille. Suomen Kulttuurirahaston arkisto.

Lapin matka — suuntautui se sitten Petsamoon, Sallaan, Pallakselle tai Hettaan
— aloitettiin yleensa Rovaniemelta. Rovaniemelle saakka paasi junalla, ja sielta
matkaa saattoi jatkaa postiautolla. Matka voitiin tehda myOs henkilOautolla.58
Useimmille jo Rovaniemen saavuttaminen kesti nun kauan, etta siella yOpymi-
nen ohi valttamattOmyys. Rovaniemi ohi sijaintinsa ja luontonsa puolesta tar-
peeksi eksoottinen myOs matkan paakohteena. Ounasvaaran laelta saattoi
ihailla keskiyOn aurinkoa, "koskematonta" eramaan maisemaa ja kansanela-
mää 1700-luvun maailmanmatkaajien tapaan.59 KeskiyOn auringon ihailu ko-
ettiin thin merkittavaksi matkailunahtavyydeksi, etta juhannuksen jalkeen leh-
dissa kerrottiin, missa matkailijoilla oh ollut mandollisuus ihailla aurinkoa, ja
missa pilvisyys ohi aiheuttanut matkailijoille pettymyksen. Vuonna 1937 Lapin
Kansan toimittajan mukaan "6 000 Ounasvaaran toivioretkeilijaa sai nanda
kesayOnauringon".6° Lapinmatkailu liittyi myOs muotiin tulleeseen patikointi-
harrastukseen, Norjan, Ruotsin ja viimeiseksi Suomen Lappi tuntureineen ohi
pohjoismainen vastine Sveitsin alpeille.61
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Uuden Hotelli Pohjanhovin avajaisissa tarjoiltiin alkuruokana po-
ronkiiristystei. Alkupertiinen ruokalista Hotelli- ja ravintolamuseon
kokoelmissa.

Heinakuussa 1936 avattiin Rovaniemella Suomen Matkailijayhdistyksen ra-
kennuttama Hotelli Pohjanhovi. 62 Hotelli sijaitsi Rovaniemen kauppalan kes-
kustassa, Kemijoen lansirannalla, Ounaskosken kohdalla. Hotellialue laajeni
pohjoispuoleltaan avonaiseksi puistoksi, johon oli sijoitettu viisi vanhaa aittaa
kesaajan retkeilijOiden yhteismajoitustilaksi. Hotellissa oli majoitustilojen li-
saksiensimmaisen luokan ravintola 300 asiakkaalle ja erillisella sisaankayn-
nilla varustettu kansanravintola. Sodassa tuhoutuneen P.E. ja Marta Blom-
stedtin suunnitteleman rakennuksen arkkitehtuuria on ylistetty monissa yh-
teyksissa. Toisen maailmansodan jalkeen rakennettu uusi Pohjanhovi ei ylta-
nyt arkkitehtuurissaan samaan.63
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MetseityOntektjd Kalervo
Kallion"Kitkanpatsas"
-veistoksen paljastamistilai-
suuden kunniavartiossa. MB.

Jo Pohjanhovin toiminnan alussa ymmarrettiin se, etta matkailijoille oh i maise-
man ja auringon lisäksi tarjottava muutakin. Rovaniemi sijaitsee poronhoito-
alueella, ja koska myOs suomalaiset pukeutuivat kylmalla ilmalla lapinpuku-
kuihin, ohi saamelaiseksotiikkaa helppo jarjestaa. Milloin hotellin pihalla ohi
lapinkota ja poroja, tai poromies ajelutti hotellin asukkaita Kemijoen jaalla.
Vuonna 1955 hotellin ravintolassa erikoistuttiin ruokiin, joiden raaka-aineet —
esimerkiksi poro, lohikalat, riekko, hilla — lOytyvat Lapin luonnosta. Kun
Lappi-teemaa korostettiin, saatettiin tuoda elava poro jopa hotellin aulaan.64
Hotellin sijainti Kemijoen rantathyrdalla toi Rovaniemen turismiteollisuudelle
toisen luontevan esittelykohteen: tukkilaiskulttuurin.

Ei liene yllatys, etta ensimmaiset Lapin tukkilaiskisat jarjestettiin juhannukse-
na 1937 Ounaskoskessa — paikassa joka nakyi edellisend vuonna Jaamerentien
lahtOpisteeseen rakennetun Pohjanhovin ravintolan nakiialaikkunoista. Ajatel-
tiin, etta samalla kun matkailija ruokailee, han voi katsella koskessa tukilla tai
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veneessa taiteilevaa eramaan miesta. Kisojen jarjestaminen oli folklorismia65
puhtaimmillaan: kisojen tarkoituksena oli jarjestajien mukaan "vaalia kansal-
lisia perinteita" seka herattaa henkiin vanhojen kulkutapojen vaalimista ja
naiden taitojen sailyttamista.66

Ensimmaisia tukkilaiskisoja, joita yield silloin nimitettiin sauvontakisoiksi ja
myOhemmin jokikisoiksi, oli katsomassa yli 4 000 henkilOa. Aikalaiskuvaus
kertoo seuraavasti: "Kilpailut aloitti eras tukkilainen, joka laski Ounaskosken
yhdella tukilla alas. Tata taidonnaytetta seurasivat etenkin muualta maasta
saapuneet matkailijat suurella mielenkiinnolla." Kilpailun jarjestaja, Rovanie-
men matkailuyhdistys, jakoi palkinnot Pohjanhovin katolla. Hotellin mainok-
sessa kerrotiin, etta sauvontakilpailuja saattoi parhaiten seurata Pohjanhovin
kattokahvilasta. 67 Kun Ounaskosken jokikisat jarjestettiin viimeisen kerran
juhannuspaivana 1960, oli kilpailussa lajeina sauvontakilpailu, joukkuesoutu,
koskenlasku, sestominen ja puomillajuoksu.68

Tukkilaisuutta hyOdynnettiin myOs Pohjanhovin sisatiloissa. Hotellin kansan-
ravintolaa kutsuttiin savottatermien mukaisesti tylstiksi piiiiksi ja ylakerran
ravintolaa tereiviiksi piiiiksi. 69 1950-luvun alusta lahtien kansanravintolassa
saattoi tilata "Jatkan pannua", "Pdapirtin porsaanleiketta" ja "Sunkun 7° herk-
kua". Ylakerran ravintolan symboliksi tuli hiilipannussa olevasta karistyskau-
hasta tarjoiltu poronkaristys perunasoseen ja puolukkahillon kera. Annoksen
idean taustalla oli tukkisavotan aamiaisruoka, ja kattaukseen kuului hiilipan-
nun ja karistyskauhan lisaksi ainoastaan haarukka. 71 Viela uuden Pohjanhovin
avajaisissa kesalla 1947 poronkaristysta tarjoiltiin alkuruokana. 72 Sittemmin
poronkaristyksesta on tullut tavanomainen ruoka kaikkialla Suomessa.

Kemijoen vaest011e metsa- ja uittotyOntekijOiden ammattiryhma oli arkinen
mutta monille matkailijoille he olivat sankareita naytelmista, romaa-

neista, elokuvista ja iskelmista. Jo Erkki Karun "Koskenlaskijan morsiammes-
sa" (1923) ja "Tukkipojan morsiammessa" (1931) tukkilaiset seikkailivat val-
kokankaalla, mutta tukkilaiselokuvien varsinaista kulta-aikaa oli 1950-1uku.
Metsa- ja uittotyOntekijOita nahtiin myOs muissa kuin varsinaisissa tukkilais-
elokuvissa, esimerkiksi Jorma Nortimon "Rovaniemen markkinoilla" (1951)
ja Valentin Vaalan "Ihmiset suviyOssa" (1948) -elokuvissa.73

Tukkilaisviihteen suosiota on perusteltu silla, etta elokuvat vetosivat ensim-
maisen sukupolven kaupunkilaisten luonnon ja maalaiselaman kaipuuseen:
kaihoa siihen kadonneeseen elinkeinoon, jonka ymparille punoutuneet ro-
manttiset mielikuvat painottivat vapautta, kahleettomuutta ja luonnonlahei-
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Kemijeirven kauppalan virallista postia koristi uittoaiheinen vaaku-
na. Kemijiirven muuttuessa kaupungiksi vaakuna jiii pois

syytta.74 Peter von Baghin mukaan "menneisyys kylpee [tukkilaiselokuvassa]
ihanana, melkein kasinkosketeltavana mutta kuitenkin ikuisesti tavoittamatto-
mana".75 Tukkilaisteeman suosiosta kertonee jotakin se, etta suomalaisille
tuttu "Koskenlaskija"-juusto, jonka nimilapussa tukkilainen esiintyy hulmua-
vahiuksisena ja rohkeana nuorukaisena viillettamassa tukilla koskea alas pelk-
kä uittokeksi turvanaan, tuli markkinoille lokakuussa 193376 ollen edelleen
kauppojen myytavien elintarvikkeiden joukossa. Tuotteen piticaikaisyys lienee
ainutlaatuinen mainosten muuttuvassa maailmassa. Karjapaimenilla ja tukki-
laisilla on tassakin suhteessa paljon yhteista: ammattiryhmien romantisoinnin
aloitti kirjallisuus, romantisoitu kuva ammattiryhmasta levisi elokuvien ja
iskelmien valityksella, sita uusinnetaan rodeoissa ja tukkilaiskisoissa seka
hyOdynnetaan teollisuudessa.77

Vuonna 1940 Lapin Kansa kirjoitti tukkilaisuuden matkailulle tuomista mah-
dollisuuksista, eta "monille ulkomaalaisille tarjoutunee Pohjanhovista komea
naky, kun Ounaskoski on taynna jareita tukkeja".78 Puoli vuosisataa myOhem-
min hotellin mainoksessa kerrottiin, etta "ravintolastamme avautuvat naldialat
Kemijoen tukinuittoon ja keskiyOn aurinkoon". Ajatus tukkilaisuuden hyOdyn-
nettavyydesta ohi niin vahva, etta ennen Kemijoen irtouiton lopettamista haa-
veiltiin jopa irtouiton kannattavuuden lisdamisesta tekemall5 uitosta myOs
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Rovaniemen taajaviikistei yhdyskuntaa 1910-luvulla. Valkoinen rakennusryfri-
mii vasemmalla on toisessa maailmansodassa tuhoutunut Konttisen kartanO.
Valok. Hildur Larsson. TOK.
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turisteja houkutteleva nahtavyys. 79 Toki myOs vastakkaisia mielipiteita esitet-
tiin varsinkin Kemijoen alajuoksulla.8°

Tukkilaisaiheita on hyOdynnetty matkailurakentamisessa varsinkin sen jal-
keen, kun telttamatkailu Lapissa alkoi kuulua monen suomalaisen perheen
kesalomaan 1950-luvulta lahtien." Majoitusliikkeissa on tavoiteltu tukkikam-
pan tunnelmaa (esimerkiksi Savotan Sanni Keminmaassa ja Samperin Savotta
Savukoskella), ja kaytOsta pois jaaneita tukkikamppia ja uittopirtteja on korjat-
tu majoitustiloiksi. 82 Ensimmainen tukkikampparomantiikkaa tavoitteleva
matkailurakennus lienee vuonna 1950 Rovaniemen maalaiskunnassa avattu
pyOrkithirsinen Napapiirin maja. Samalle paikalle oli jo 1920-luvun lopulla
pystytetty Napapiirin sijaintia osoittava kyltti. 83 Napapiirin sijaintia osoittava
merkkikivi — laakakivi, johon oli hakattuna ilmansuunnat — oli aikaisemmin
sijainnut Rovaniemen kirkonkylassa, 84 ja uuden kyltin pystyttamiseen lienee
ollut syyna se, etta Jaamerentien varrella sijaitseva kyltti oli matkailullisesti
parempi. Napapiirin ylittamisesta tehtiin tietoisesti turisteille elamyksellinen
riitti.

Lapin majoitus- ja kahvilaliikkeille on pitkaan annettu metsa- ja uittoaiheisia
nimia, mutta tukkilaisuuden matkailullinen hyOdyntaminen oli 1990-luvulle
saakka pienimuotoista; poronkaristysta omine kayttaytymiskoodeineen ei
yleensa mainosteta savottaruokana ja tukkilaiskisatkin pysyivat — varsinkin
sen jalkeen, kun ne Valajaskosken voimalaitoksen rakentamisen vuoksi siirret-
tiin Sodankylaan Porttikoskelle 1960-luvulla ja jalleen uuden voimalaitoksen
rakentamisen vuoksi Porttikoskelta Savukoskelle 1980-luvulla — lahinna pai-
kallisten asukkaiden pitajanjuhlina. Painopisteen muuttumisesta kertoo sekin,
etta tukkilaiskisojen jarjestaja ei enda ollut matkailijayhdistys vaan metsaalan
ammattilaisten yhteenliittyma, Lapin metsaurheilu.85

Savukosken tukkilaiskisat muistuttivat vuonna 1988 tunnelmaltaan urheilukil-
pailuja: kaikenikaisista katsojista koostuva yleisO seisoskeli kosken rannalla
katselemassa tukkilaisurheilijoita pistayten valilla ostamassa myyntikojusta
kahvia ja pullaa tai makkaraa. Ihmiset tunsivat toisensa, ja ohjelma oli laadittu
pikemminkin paikkakunnan kesalomalaisten kuin turistien ehdoilla. 86 Tukki-
laiskulttuuria ei ryiistOviljelty samalla tavalla kuin esimerkiksi karjalaisuutta
ja saamelaisuutta."

Vasta Kemijoen uiton loppuminen 1990-luvun alussa merkitsi tukkilaiskult-
tuurin todellista lapilyOntia turismiteollisuudessa. Rovaniemella tukkilaisko-
kemus alkaa jo lentokentalta, silla Rovaniemen lentokentan ravintolan nimi on
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"Lentojatka". Paikallisen panimon oluet ovat saaneet nimensa Mikan tumma"
ja "Natinn vaalea" kulkumiehiin liittyvasta tematiikasta, ja ravintoloissa sisus-
tus saattaa perustua uittoesineistOOn.89 Sanomalehdissa on kirjoituksia, joissa
toivotaan Lapin hotellien hyOdyntavan "vanhaa jatkalculttuuria", ja elamyksia
tarjoavat matkailuyrittajat pukeutuvat tarvittaessa savottaemanniksi tai

Tarjontaa ei ole ainoastaan turisteille, vaan myOs maakunnan omalle
vaelle. Pitajanjuhlissa on pitkaan ammennettu aiheita tukkilaiskulttuurista,
mutta Kemijoen irtouiton loppumisen jalkeen mytis teattereissa savotta-aihei-
silla naytelmilla on taydet katsomot. Esimerkiksi Kemin kaupunginteatterin
"Natti-Jussi ja leivan isa" kirjasi puolessa vuodessa noin 15 000 katsojaa.91
Miesten, joita yield 1900-luvun alussa pidettiin kaiken pahan syyna Lapissa,
toivotaan nyt tuovan markkoja jarjestajille ja elamyksia katsojille.

Tukkilaiset eivat siis ainoastaan saaneet ansaitsemaansa asemaa yhteisOssa,
vaan ammattiryhmasta tuli myOs merkittava, lappilaisten identiteetin rakennus-
aine. Esimerkkeja voisi mainita useita, mutta edella mainittujen lisaksi tar-
keimpia lienevat savottaiheiset julkisten tilojen nimet. Rovaniemella muutos
suhtautumisessa metsa- ja uittotyOntekijOihin on havaittavissa katujen ja puis-
tojen nimissa: ennen toista maailmansotaa metsatalousaiheiset nimet liittyivat
yhtibiden historiaan (Konttisenpuisto ja Konttisenkatu KemiyhtiOn paakontto-
rin mukaan seka Uitonpuisto ja Uitonkatu uittopaallikiin virka-asunnon mu-
kaan), mutta toisen maailmansodan jalkeen metsatalousaiheiset kadunnimet
liittyvat tyOntekijOihin (esimerkiksi Ukkoherrantie ja Jatkanpuisto).92

Museoilla on usein identiteettia vahvistava vaikutus.93 Rovaniemelle vuonna
1975 perustetun Lapin maakuntamuseon varhaisissa suunnitelmissa perustel-
tiin museon tarkeytta silla, etta koneellistunut metsatyO oh i muuttanut lappi-
laista elamanpiiria voimakkaasti ja vanha tukkilaiskulttuuri ohi dokumentoita-
va jalkipolville. Tama tulikin Lapin metsamuseon tehtavalcsi.94 Kolmekym-
menta vuotta myOhemmin frtouiton loputtua monissa Kemijoen alueen kun-
nissa herasi ajatus uittomuseon perustamisesta.95 Kun Sodankylan kunta osti
Porttikosken uittotukikohdan, tapahtumasta uutisoitiin tyypilliseen tapaan:
"Uutinen sai kylalaisilta innostuneen vastaanoton. — Porttikoskelle aiotaan
kerata Sodanicylan alueen uittoperinnetta. Portin uittopirtista ymparistOineen
on tarkoitus tehda hyvin elava museo, joka on kuntalaisten kaytettavissa."96

Kun Kemijoen uiton lopettamista suunniteltiin, pitivat lopettamisen vastustajat
tybpaikkojen menettamisen lisaksi argumenttinaan sita, etta alueen kansanpe-
rinteeksi ja kulttuurihistoriaksi kiteytyneesta tukkilaiselamantavasta tulisi
pelkkia muistoja.97 1990-luvun suhtautumista tukkilaiskulttuuriin voidaankin
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kuvailla kasitteella uudelleenorientoituminen (ruots. iterorientering); men-
neisyyden perintOd hyOdynnetaan ryhmaan kuulumisen kivijalkana. HyOdyn-
taminen voi olla kaupallista, mutta yhta lailla se voi olla viihteellista tai
aatteellista.98
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8. EPILOGI

Venajan, Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen osuus Euroopan metsista ohi
1800-luvun alussa Mlles nelja viidesosaa, ja talouselamalle tarkeista havumet-
sista alue hallitsi vielakin suuremman osan. Maanosan ensimmainen hOyrysa-
ha oil kaynnistynyt jo vuonna 1799 Englannissa, mutta Pohjois-Euroopassa —
siella missa metsavaratkin paaasiassa olivat — hOyrysahateollisuuden ekspan-
sio ajoittuu 1800-luvun loppuvuosikymmenille.1 HOyrysahojen perustamisen
myOta syntyi myOs kokonaan uusi ammattiryhma, puutavaran kaadosta ja
kuljetuksesta vastaava metsa- ja uittotyOntekijOiden eli tukkilaisten joukko.
Puutavaraliike ohi alusta lahtien kansainvalista, norjalaiset olivat metsateolli-
suuden innovaattoreita kaikkialla Pohjolassa, ja samat yhtitit seka tyOntekijat —
muutkin kuin norjalaiset — toimivat laajalla alueella valtakunnan rajoista piit-
taamatta. Vaikka lainsdadantO asetti erilaisia rajoja toiminnalle en i maissa, ohi
kyse yhteisesta metsatalouden kentasta, jossa kieli- ja valtakunnanrajat eivat
olleet kulttuurirajoja. Rajat olivat ekologisia rajoja — pohjoisessa puuttoman
tundran ja etelassa vehrean lehtimetsan suuntaan.

Atlantti ja Tyyni Valtameri eivat vecla rajaa metsatykihiin, silla edellytykset
metsataloudelle ovat yhtalaiset koko pohjoisella havumetsavytthykkeella.
Puutavaran korjuu- ja kuljetusmenetelmat Pohjois-Amerikassa noudattivat pit-
kaan samanlaisia periaatteita kuin Pohjolassa, ja tukkilaisten ammattikulttuu-
rissa oil Keski-Lannen suurilta jarvilta Vienan meren rannikolle yhteinen
juonne: ammattikunnan miesvaltaisuus, tytimaiden eristyneisyys, suuri siirto-
laisten ja kausityOntekijOiden madra. Metsateollisuuden raaka-aine, puu, kaa-
dettiin pitkaan kasityOna ja vietiin hevosvoimalla vesistOn varteen, josta se
uitettiin irtouittona teollisuuslaitoksiin. Pioneerivaiheen jalkeen ty6 koneellis-
tui, joskin se tapahtui eni ajankohtina ja osin erilaisin menetelmin eni puolilla
tata pohjoisen pallonpuoliskon havunvihread

Samaan aikaan kun itakarjalainen tukkilainen 1890-luvulla nosti keksin olal-
leen lahteakseen purkamaan ruuhkaa Vienan Kemilla, heitti hanen tyOtoverin-
sa Lieksajoella sakin selkaansa hakeutuakseen ensimmaiseen ty6paikkaansa
lahiseudun purouittoon. TyOtoveri Norlannissa karisti silavaa valmistaakseen
pohjoisruotsalaisen talollisen mielesta turhankin ylellisen ateriansa samaan
aikaan, kun tammivahtina tyOskenteleva vanhus Norjan Glomma-joella kah-
vitteli viistokattoisen laavun ja rakotulen lammOssa. Meren takana oltiin sa-
manlaisissa touhuissa: Vonkamies Mainesta yeti hattuaan syvemmalle estaak-
seen auringon heijastuksen vedesta ja mietti puun kulkua tarkkaillessaan,

247



pitaisikO sittenkin Milted Keski-Lanteen tyOn perassa; Kanadan Brittilaisessa
Columbiassa pikkupoika pyyhki salaa kyynelia silmakulmastaan joutuessaan
vanhempien tytitoveriensa kiusoittelemaksi. Jos miehet, pojista vanhuksiin,
olisi lennatetty toiselle joelle, toiselle tyesmaalle tai vaikkapa teiseen maahan,
olisivat he edelleen osanneet tehda tyOnsa. valmistaa ja kunnostaa tarkeimmat
tyOkalut, laittaa uittovaylan laskuun kelpaavaksi, purkaa ruuhkia, puhdistaa
rantoja seka vieda uitettavan puutavaran madranpadhansa. Heidat olisi voitu
lennattaa uuteen kohteeseen mykis talvella, ja he olisivat edelleen osanneet
tyOnsa: kaataa puut, tehda kuorman ja kuljettaa sen hevospelilla puuvarastoon
vesistOn varteen. Tilipaivana heidat olisi saattanut lOytaa matkalla kotiin tai
juopuneena hyvassa seurassa. Vain harva heista olisi osannut kertoa, mista he
seuraavan palkkansa saavat.2

Taman tutkimuksen kohteena ovat olleet ne 1890-1990-luvuilla Pohjois-Suo-
messa asuneet ihmiset, joita Kemijoen alueen metsateollisuuden raaka-aineen
kuljetus on elattanyt ja jossakin maarin myOs ne, joiden kohtaloihin toiminta
on vaikuttanut. Metsatalouden historiaa kasitellaan siis mikrotasolla, tavalli-
sen ihmisen nakiikulmasta. Makrotason metsahistoria, yhtiOiden, yhdistysten
ja paattajien toiminta, rajautuu tutkimustehtavan ulkopuolelle. MyOs naisten
savotta heidan tytinsa tukkilaisten yhteisasunnoissa ja kotona — jaa taman
kirjoittajan seuraavan tutkimuksen aiheeksi.

Puutavaraa on toki kaadettu ja uitettu muuallakin Suomessa Mies kaikkialla
— mutta missaan muualla se ei ole vaikuttanut kansankulttuuriin samassa
maarin ja yhta kauan kuin Kemijoen vesistOn alueella. Irtouitosta on tullut
myOs yksi suomalaisuuden symboleista; monen sielunmaisemissa tukit lipuvat
edelleen Kemijoen virtaavassa vedessa, ja moni matkailija etsii nakyrnaa koko
vaylan tukkivasta puusumasta. Ruuhkaa purkava tukkilainen on teollistuvan
Suomen vertauskuva esimerkiksi eduskunnasta tutussa Pekka Halosen
"Tukinuittajissa" (1925). Kyseinen maalaus ei liene Kemijoelta, mutta monet
yhdistavat tukkilaisuuden nimenomaan Lapin eramaamaisemaan. Mielikuvien
Kymmenen virran maa on usein Pohjolan jatkien maa. 3 Eteld- ja Lansi-Suo-
messa ei koskaan syntynyt samanlaista suurta metsatyOmiesten tai metsatyii-
mies-pienviljelijOiden ammattikuntaa kuin Ita- ja Pohjois-Suomessa. Ita-Suo-
mi poikkeaa Pohjois-Suomesta puolestaan siina, etta siella tyOt tehtiin yleensa
paikallisin voimin. Pohjoiseen puolestaan landettiin metsa- ja uittotoihin kaik-
kialta Suomesta.4

Taman tutkimuksen kohteena on ollut tukkilainen Pohjois-Suomessa, eika
yksinomaan han, vaan mrtis se aika, uiton aika, jolloin irtouittoa harjoitettiin
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Kemijoen vesistOn alueella. Irtouitolla ei ollut merkitysta ainoastaan tyOsta
elantonsa saaneelle tukkilaiselle vaan myiis koko maakunnalle. Ennen metsd-
tyOn koneellistumista elamanrytmi madraytyi monessa Kemijoen alueen ky-
lassa savotan vuosikalenterin mukaan: kyld tyhjeni miesvdestd tukkisavotan
ajaksi. Perheellisetkin miehet saattoivat lahted puoleksi vuodeksi savottaan
satojen kilometrien padhan. Koska saman kyldn miehet kulkivat usein yhdessa
tyOmaalle, saattoi tukkikampan asujaimisto olla otos yhden kylan tyOikaisista
miehista ja muutamien puolisoista ja lapsista. Tukkilaisten joukossa oh mytis

joilla ei ollut muuta kotia kuin alati vaihtuvat tukkikdmpdt ja uittoko-
dat seka luppoaikojen kortteeripaikat. Se, Mä savotan yhteisasunto oh i monen
kuukauden ajan yhteinen koti sen ajan monikulttuuriselle yhteiskille — miehid
ohi eri sosiaaliryhmista ja eni kulttuurialueilta toi oman jannitteensa eldmddn
nun savotassa kuin sen ulkopuolellakin. Sosiaalinen asteikko oh i savotalla
erilainen kuin kylissd: makiperan asukas saattoi savotalla olla hierarkian
huipulla ukkoherrana — kOyhtyneen kantatilan jalkeldisen toimiessa hakkuri-
na. 5

Metsd- ja uittotyOntekijOistd tuli Lapissa ja Perdpohjolassa merkittava kulutta-
ja- ja viiteryhma. Nekin, jotka eivat saaneet palkkaa metsd- ja uittotOistd,
hyOtyivat taloudellisesti myymalla erilaisia tuotteita tai palveluja miehille tai
pestaamalla heita tOihin tyOttOmyyskausina. Vahitellen yhd useampi oh i toisen
polven tukkilainen, tuttu naapurin poika. Mita enemman tukkilaisissa ohi pai-
kallista \faked, sita hyvaksyvammin heihin suhtauduttiin. Yield 1950-luvulla
tukkilaisia nahtiin etenkin tyOvuoden taitekohdissa. Suuret miesjoukot kulki-
vat yhdessa tyOmaille syksylla ja talvella, tukkisavotan loppuminen taas syl-
kaisi heidat yhtend joukkona asutuille seuduille. Pienen tauon jalkeen monet
palasivat takaisin ylamaihin, mutta pian heidat jalleen nahtiin ja kuultiin
paimentamassa uitettavaa puutavaraa kohti jokisuuta. Silloin jarjestettiin tans-
seja tyttOjen ja viilikestejd emantien iloksi. Hannanajon jdlkeen miehet taas
hajautuivat kukin taholleen: joku piti rokulia tai oli heindmiehend, toinen teki
kotitOitd. Olivatpa erdat metsdtaloudenkin palveluksessa, Kemijokisuun erot-
telulla tai pinotavaratyOmaalla. Loppuvuodesta puolisoille, isille, lapsille, kih-
latuille, ystaville, rakastetuille ja hyljeksytyille jatettiiin jalleen hyvastejd hei-
dan lahtiessdan savotan syystkiihin tai tukkisavottaan.

1920-luvun aikalaiskuvaukset maalasivat tummin varein kuvaa Kemijoen alu-
een tukkilaisista. MyOhempi tutkimus on pitanyt kuvauksia liioittelevan synk-
kind. Aikalaiskuvaukset lienevat silti lahempand totuutta: Lapissa ja Perdpoh-
jolassa sai metsd- ja uittotOissa parempaa palkkaa kuin Eteld-Suomessa, mutta
tyOskenteiyolosuhteet — esimerkiksi ilmasto ja vdlimatkat olivat Eteld-Suo-
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mea ankarammat.6 Ty6 oli kausityOta, joten ty-OttOmyys ja siihen liittyvat
toimeentulovaikeudet olivat aina lasna. TyOttOmyyskausien pituus vaihteli eri
vuosina, mutta pahimmillaan tukkilainen saattoi tyOvuoden aikana olla ilman
metsa- ja uittotyOta ensin maaliskuusta toukokuuhun ja toisen kerran juhan-
nuksesta marraskuuhun. Kevattalvella oli varsinainen luppoaika, ja silloin oli
vaikea saada muutakaan tytita. Kesdaikana miehet sentaan paasivat jokivarren
taloihin tOihin ruokapalkalla. Niittytalouden aikana heindaikaa kesti kaikeksi
onneksi Mikkeliin saakka.

TyOttOmyysturvan parantumisen myOta toimeentulo-ongelmat 1970-luvulla
vahenivat, mutta edelleen tukkilaiskulttuuri oli myOs tyOttOmyyden kulttuuria;
monet metsa- ja uittotyontekijoista olivat osan vuodesta tyOttOmand. Vaikka
tyOsuhde olisi kestanyt vain kolme viikkoa vuodesta, saivat miehet kuitenkin
palkan lisaksi myOs ammatti-identiteetin. TyOntekoa arvostavassa yhteisOssa
tally oli suuri merkitys. 1980-luvun uittotyOntekija oli yleensa uittotyOntekijan
poika, joka toivoi, etta omat pojat saisivat varttuessaan uitosta With., jos eivat
olleet jo saaneet; tyOnteko ei ole ainoastaan taloudellista toimintaa eika palk-
kaa mitata ainoastaan rahassa.7

Taman vuosisadan alussa tykittOmyys ei ollut vitsaus ainoastaan tyOntekijOille
itselleen, silly luppoilevia miehia pidettiin yleensa syyllisind kaikenlaiseen
tapainturmelukseen. Ammattikunnan yhtendiskuvaa juoppouden, vakivaltai-
suuden ja riettauden suuntaan onkin vaaristanyt se, etta syrjaytyneet miehet
olivat nakyvin osa ammattiryhmad. Suuri osa metsa- ja uittotyontekijoista
vietti santillista elamaa vieden ansionsa kotiin tai saastaen ne hevosen tai
oman kodin hankkimista varten. Stereotyyppinen yhtendiskuva metsa- ja uitto-
tyOntekijOiden ammattikulttuurista on pyritty tassa tutkimuksessa romutta-
maan sen liiallisen yksinkertaistavuuden vuoksi. Se, minkalainen kuva tukki-
laisista muodostuu, riippuu metsatalouden kunakin aikana tarjoamien Widen
ohella yksittaisten henkilOiden elamahistorioista. Ammattiryhman kaleido-
skooppimaisuutta kuvaa hyvin se, etta 1890-luvun tukkilainen saattoi olla
nuori huutolaispoika kavelemassa puutteellisissa varustuksissa kohti Lapin
uittotyiimaita, mutta han saattoi yhta lailla olla vauras talollinen, joka lampi-
missa vaatteissaan valjagti hevosensa ja asetti littanat8 paallekkain palatakseen
tukkisavotasta kotiinsa, tai ikamies, joka teki savotalla pikkutiiita ruokapalkal-
la, kaupunkilainen tai eramaatalon asukas, juoppo tai lestadiolainen. 1980-
luvun tukkilainen saattoi puolestaan olla metsuri, tyiitOn autonasentaja, poro-
mies tai tarnan kirjoittajan lailla opiskelija. Tassa tutkimuksessa tukkilaisesta
ei yritetakaan piirtaa muotokuvaa vaan pikemminkin hanet vieddan huvipuis-
ton peilitaloon, jonka salien peileista heijastuva kuva on alati muuttuva.
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1890-luvulla Lapin tukkilaiskulttuuri ohi metsa- ja uittotyOntekijOiden ammat-
tikulttuuria. Sata vuotta myEthemmin metsatyOn koneellistuttua ja uiton loput-
tua alueen tukkilaiskulttuuria ovat menneen elinkeinon jokivarteen jattamat
fyysiset muistomerkit ja perinteen hyOdyntaminen joko kaupallisesti tai iden-
titeetin rakennusaineena. Lapin Marlin paakaupungissa Rovaniemella metsata-
lousteemaan tOrmaa kaikkialla: lentokentalla kahvit voi nauttia "Lentojatkas-
sa", kadunnimistOssa on metsa- ja uittoty6aiheisia nimia, ylioppilaat lakittavat
"Jatkanpatsaan" vappuaattona, "Jatkankynttild"-sillasta on tullut kaupungin
uusin symboli ja paikallisen panimon oluetkin ovat saaneet nimensa muualta
tulleiden kulkumiehien eli lentojatkien mukaan. Sama iliniO on havaittavissa
mykis muualla Kemijoen alueella: tukkilaisuus tulee vastaan laws joka aske-
leella. Perustellusti voi sanoa, etta uitto- ja savottakulttuuri muodostaa paikal-
lisen identiteetin kivijalan Lapissa. Tavallaan paradoksaalista on se, etta juu-
rettomista miehista, vuosisadan vaihteen kulkumiehista, on tehty vuosituhan-
nen vaihteen lappilaisten juuret.9

kemijoen irtouiton paattymista vuonna 1991 ei Lapissa koettu ainoastaan
taloudellisena vaan mykis kulttuurisena menetyksend. Samanlaisia tuntemuk-
sia ohi muutamaa vuosikymmenta aikaisemmin herattanyt myels moottorisa-
han ja traktorin tubo tyiimaille. TyOhOn, joka on aikanaan saatettu kokea
raskaaksi, suhtaudutaan nyt nostalgisesti. Kevat ei tunnu kevaalta ilman joessa
lipuvia tukkeja, samalla tavalla kuin talvi ei paria vuosikymmenta aikaisem-
min tuntunut talvelta ilman tukkisavottaan matkaavien hevosten aisakellojen
kilkatusta. Kemijoki kaikkivaltiaan kasivartena on tyOta vaille jaaneiden mie-
lesta viime vuosikymmenien aikana amputoitu: Lapilla ja Perapohjolalla ei
enda ole entisenlaista sijaa Suomen talouselaman kartalla; se on muuttumassa
turisteille konservoiduksi reservaatiksi. Metsatalouden koneellistumisen mu-
kanaan tuoma tuska ei ole yksinomaan pelkoa elinkeinon katoamisesta, vaan
epavarmuutta kokonaisen elamantavan muuttumisesta, kansankulttuurin mur-
rosvaiheesta. Ei siis ole kyse ainoastaan menetetysta tyOsta, rahatulosta ja
ammatti-identiteetista, vaan myolis menetetysta aikakaudesta, siirtymisesta pai-
kalliskulttuurista keskitettyyn kulttuuriin.1°
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64 Ks. Hesselgren & Horgby 1992, 103. Sama
tendenssi stereotypioiden uusintumisesta
menee myEis karjapaimenkulttuurissa. All-
mendinger 1992, 128.

65 Esim. muistitietoaineisto (65, 146, 172).
Suluissa olevat numerot viittaavat lande-
luettelon tiedonantajaluetteloon. Jatkossa
viitataan tiedonantajaluettelon numeroihin
sita erikseen mainitsematta.

66 Muistitietoaineisto (28).
67 Ks. Allmendinger 1992, 3, 126-128.
68 Eras vastaajista kertoo kirjoituskilpailuvas-

tauksessaankin harrastaneensa lukemista jo
nuorena. Han kertoo lukeneensa muun
muassa tunnetun tukkilaiskirjailija VainO
Katajan teoksia. Vaino Katajan tyyli ja ai-
heenvalinta ei kuitenkaan vastauksessa nay.
Muistitietoaineisto (94). Toinen vastaaja ei
kerro harrastaneensa kaunokirjallisuutta,
mutta hanen vastauksessaan lOytyvat kau-
nokirjallisuudesta tutut teemat, linnun
(kuukkeli) varoitus tulevasta onnettomuu-
desta ja kulkumiehen toteutumaton haave
kotiinpaluusta. Muistitietoaineisto (90).

69 Kaleva 22.12.1940; Ks. mytis K:TK. Linko-
la 1939, 168-169.

7° Lainio 1981, 27-28.
71 Esim. Muistitietoaineisto (116); OMA. Ro-

vaniemen piirin nimismiehen arkisto. Irto-
laispOytakirjoja 1923-1932. Sign. CIIIc:2;
Sariola 1954, 61-62, 136, 141-143.

72 Thuren 1976, 22-23; Ks. myOs Amstberg
1983, 24-25.

73 Ks. myOs Nenonen 1993, 113.
74 Ks. Pohjolan Sanomat 25.5.1960; 2.6.1960.
75 Toden tulkinnasta ja myyteista ks. keskuste-

lu Hiidenkivi-lehden ensimmaisissa nume-
roissa. Tarkka 1994; Ylikangas 1994a; Yli-
kangas 1994b. Historiantutkimuksen tehta-
vasta, jota voi soveltaa mytis historialliseen
nakOkulmaan kansatieteessa, ks. myOs Le
Goff 1992, xviii; Porter 1992, 2-3.

76 Ks. Peltonen 1995, 8.
77 Ks. Gustav sson 1980, 31-32; Lehtonen

1995, 177.
78 Apo 1984a, 9-10; Apo 1984b, 153; Ks.

myOs Lehtonen 1981; Talve 1984b.
Gerholm 1993a, 19.

80 Geertz 1983, 87; Ensimmaisista Lapin mat-
kakuvauksista ks. Vahtola 1983.

1.4. Tutkimustehtava ja kasitteet

Kulttuurin kasitteesta ks. esim. Alasuutari
1993, 39-41; Garnert 1993, 12; Kultur och
erfarenhet 1993; LOfgren 1982, 32; LOfgren
1988, 57-61; Sider 1980, 2-3, 15-16; Wik-
dahl 1992, 10; Ks. myels Arnstberg 1983, 8-
9; Gerholm 1982, 22.
Tutkimukseni on mentaliteettien historian
innoittamaa, mutta olen tietoisesti valttanyt
mentaliteetin kasitteen kayttamista. Orvar
LOfgren on David Gauntin historiallista ant-
ropologiaa kasittelevan artikkelin (Gaunt
1984) vastineessaan varoittanut ranskalai-
sen mentaliteettien historian tutkimuksen
kasitteiden kritiikittOmasta omaksumisesta
pohjoismaiseen tutkimukseen sen puuttei-
den vuoksi. LOfgren kritisoi muun muassa
lahes kaikissa mentaliteettien historian
teoksissa esiintyvaa esimerkkia, jonka mu-
kaan mentaliteettien historian tutkimuskoh-
teena on se, mika on yhdistanyt Kolumbusta
ja hanen matruusiaan seka Caesaria ja ha-
nen legioonalaistaan (ks. esim. Ginzburg
1988, 20; Gaunt 1984, 67), koska samalla
ilmi011a voi olla erilainen symbolinen mer-
kitys papille, talonpojalle ja makitupalaisel-
le. LOfgren 1984; Samasta aiheesta ks. Ant-
tonen  1995; Bri.ick 1983. Mentaliteettien
historiasta ks. esim. Gaunt 1984; Ginzburg
1988; Historisk tidskrift 4/1993; Knuuttila
1993; Le Goff 1992; Peltonen 1992; Suo-
men Antropologi 1/1995; Astriim 1993.
Jamtlannin metsataloutta tutkinut Perola
Nordberg (1981) kirjoittaa uittoaikakaudes-
ta (ruots. flottningsepoken) Jamtlannin jo-
kivarsilla.
Elamantavan kasitteesta kansatieteessa ks.
Kirveennummi 1994.
Keskeista kansankulttuurin kannalta on
kulttuurin rakentuminen (ruots. kulturbyg-
ge), joka on seurausta kulttuurisesta kon-
frontaatiosta ja siihen liittyvista valinnan,
sulautumisen ja muuntelun prosesseista.
Kyse ei ole staattisesta tilasta, vaan yksilo ja
niin muodoin mytis kulttuuri, on koko ajan
alttiina muutoksille. Ks. Le Goff 1992, xxii;
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LOfgren 1981, 236; Liifgren 1982, 34; Lof-
gren 1984, 16.

6 Osakulttuurien sulautumisesta ks. Hannerz
1982, 61-62.

7 Bygd-kasitteesta Ruotsissa ks. Ekman
1991, 8-9.

8 Haatanen kayttanee pitaja-kasitetta sen van-
hassa merkityksessa Nykysuomen sanakir-
jan mukaan pitajalla tarkoitettiin "vanhim-
pina aikoina" kylaa suurempaa aluetta. Ny-
kysuomen sanakirja 1956, 361; Ks. myOs
Merikoski 1962, 252; Vilkuna 1964, 31-39.

9 Haatanen 1968, 1.
10 Heikinheimo & Ristimaki 1956, 36, 66.
" Rannikko 1987, 9, 48-49.
12 Vrt. Kuusikko 1996, 262.
13 Ks. Nykysuomen sanakirja 1953, 106; Ny-

kysuomen sanakirja 1961, 76; Nykysuomen
sanakirja 1961, 17.

14 Suomen vesistOalueet 1993, 116-128.
15 Lappi on seka historiallinen ja hallinnolli-

nen etta luonnonmaantieteellinen kasite,
joka on eri aikoina tulkittu eri tavalla. Histo-
riallisesti Lappi on tarkoittanut joko lappa-
laisten eli saamelaisten asumaa maata tai
muista maakunnista hallinnollisesti ja oi-
keudellisesti erottuvaa aluetta. Lapin Mani
perustettiin vuonna 1938. Linkola 1983, 11;
Massa 1994, 142; Onnela 1977.

16 Historiallisista taustekijOista ks. Onnela
1977; Onnela 1985, 191; Onnela 1995, 87-
105.

17 Suomenmaa 1931, 3. Rajanveto oli 1930-
luvulla ajankohtaista, koska Lapin massa-
matkailu oli Jaamerentien rakentamisen
myelta alkanut 1920-luvulla. Makinen 1983,
170.

18 Paasi 1988, 10.
19 Vrt. Massa 1994, 142.
20 Onnela 1977.
21 Onnela 1977, 2, 8-10, 13-14.
22 Talve 1976, 15,19; Talve 1979, 332-335,

336.
23 Ks. Maisemat, ymparistOt 1993.
24 Maisemat, ymparistOt 1993, 108.

2.1. Vuosikalenteri 1890

1 Allmendinger 1992, 4-10.
2 Orvar Liihren on kiinnittanyt huomiota

luonnosta riippuvaisten elinkeinojen perio-
disuuteen (ruots. periodicitet) eli siihen mi-

ten tykivaiheet muuttuvat vuodenkierron
mukaan. LOfgren 1977, 105.

3 Ks. Sarmela 1993, 119.
4 Ks. esim. Anttila 1974, 13-20.
5 Ks. Finska forststaten 1906, 85. Biografiska

anteckningar of Carl Nummelin.
6 Nummelin 1881, 15-21.
7 OMA. J. W. Snellman G:sonin arkisto. A.

Korhosen kirje Kauppahuone J. W. Snell-
man G:sonille 18.10.1885. Sign. E.I.f.6.

Itarajan tuntumassa Laatokalta Kemijar-
velle oli 1880-luvulla aivan yleista kayttaa
laavua, jonka eteen oli tehty rakotuli, metsa-
tyiimiesten asuntona koko hakkuukauden
ajan. TYKL. Eenila 1967, 196-197.

8 ForsstrOm 1985, 15-16.
9 ForsstrOm 1985, 15-16, 19.

10 Muistitietoaineisto (77).
11 Muistitietoaineisto (201).
12 K:TK. Linkola 1939, 248-249, 287-288,

250-253; Muistitietoaineisto (27, 55, 56,
81, 88, 118, 188).

13 K:TK. Linkola 1939, 248-249; K:V. Berat-
telse Ofver Travarubolaget Kemis verksam-
het under Air 1897; Muistitietoaineisto (27,
90).

14 K:TK. Linkola 1939, 250-251.
15 Kuhmon seudulla 1900-luvun alussa tapah-

tunut kirveesta luopuminen aiheutti saman-
laista vastustusta. Salo 1989, 10-11. Uu-
tuutta vastustettiin — tosin aikaisemmin —
mykis Ruotsissa. Rosander 1988, 155.

16 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. H. Ilolan kirje H. R. Sandbergille
26.3.1896. Luetteloimaton kokoelma.

17 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. H. Ilolan kirje H. R. Sandbergille
11.5.1896. Luetteloimaton kokoelma.

18 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsaosaston ar-
kisto. P. Hulkon kirje kirje H. R. Sandber-
gille 5.5.1896. Luetteloimaton kokoelma.

19 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. P. Hulkon kirje H. R. Sandbergille
13.5.1896. Luetteloimaton kokoelma.

20 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. P. Hulkon kirje H. R. Sandbergille
1.6.1896. Luetteloimaton kokoelma.

21 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. P. Hulkon kirje H. R. Sandbergille
7.6.1896. Luetteloimaton kokoelma.

22 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. P. Hulkon kirje H. R. Sandbergille
8.6.1896. Luetteloimaton kokoelma.
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23 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. P. Hulkon kirje H. R. Sandbergille
13.6.1896. Luetteloimaton kokoelma.

24 	 uitto tapahtui vuonna 1886
miesponttuulla aikalaiskuvauksen mukaan
seuraavanlaisesti: "Kantolassa juoksutettiin
puut 1-1500 kappaleen pyraisiin, jotka oli
ymparOity susikko- eli yksinkertaisilla kar-
hakoilla sidotuilla puomeilla. Reijat puomi-
en paihin tehtiin kirveella. Virran mukana
soluivat pyrdat Halosenrannalle. Siina niita
yhdistettiin isommiksi jarvilautoiksi, kussa-
kin 8 000 kappaleen paikoilla. Jarvilautta
oli tavallisesti ymparOity koltsa- eli kolmin-
kertaisella karhakkapuomilla. Rautalenkkia
ei yield tunnettu. Nyt seurasi ponttuiden
teko. Poikkiaisoilla ja karhakoilla sidottiin
tukkeja yhteen niin, etta muodostui 6-7
vanhan sylen levyinen koplukka. Sita ennen
oli metsasta katsottu sopiva kuusenkanto
juurineen, joka kanto kiinnitettiin karha-
koilla juuritorrakoistaan ponttuun keskelle.
Kanto veistettiin sileaksi, jotta vorokki
luontevasti siihen laskeutuisi. Vorokin muo-
dosti kaksi ristikkoa, jotka yhdisti toisiinsa
70-80 sentin korkuiset pystytolpat. Tolppain
valiin tyOnnettiin 5-6 metrin pituinen kanki
eli paaka, ja niin alkoi 14-15 miesta vaanta-
maan. Mutta sita ennen oli vene soutanut
ankkurin niin loitolle kun kangasta riitti, ja
nakannut sen jarveen. Rullassa eli kankaas-
sa oli tervattua hamppurossia 120-150 van-
haa sylta. Erittain hyvalla ilmalla saatettiin
lyOda kaksi kangasta pdeiksittdin. Sita mu-
kaa kun rossi kiertyi vorokin ymparille pur-
ki siuttari [tyontekijan nimitys] sita vastak-
kaiselta puolelta takaisin kiepille. Luusuas-
sa aukaistiin pyrdat ja puut laskettiin Kemi-
jokeen." K:TK. Linkola 1939, 283-284.

25 Kemijokisuulle perustetun Karihaaran sa-
han perustamisvuonna 1874 senaatti vah-
visti sahanomistajien painostuksesta Kemi-
joen ensimmaisen lauttaussaannOn. Asetuk-
sen mukaan uittaminen oli kevaalla sallittua
Rovaniemen ja Kemin maalaiskunnassa
olevan Taivalkosken valilla 18 vuorokauden
aikana siita lahtien, kun Rovaniemen Kir-
konjyrhama vapautui jaista. Taivalkosken
alapuolella uittaminen oli sallittua taman
jalkeen viela neljan vuorokauden ajan, joten
alajuoksulla koko uittoaika oli yhteensa 22
vuorokautta. Syysuitto saatiin aloittaa Kir-
konjyrhaman alapuolella olevan Kuolasu-

vannon ja Tervolassa olevan KahkOsen los-
sipaikan valilla jo 20.8., mutta KahkOsen ja
meren valilla se saatiin aloittaa vasta 8.9.
Uitto sai sitten jatkua 10.10. asti. MyOhem-
missa uittosaannOissa yhteisuittoalue laaje-
ni koko Kemijoen alueelle ja vuoteen 1920
mennessa uittajat vapautuivat kaikista aika-
rajoituksista. Ahvenainen 1984, 251-252;
Itkonen 1976, 46, 63-64, 78; Kemijoen uit-
tosaannOt ks. OMA. LauttaussaantOja. Ke-
mijoki. Sign. kansio 69.

26 Lautan rakenteesta ks. muistitietoaineisto
(98a); Sandberg 1889. Esimerkiksi ke s a-
kuun alussa vuonna 1896 lahti yhden viikon
aikana 33 lauttaa kohti Kemia. OMA. Kemi
Oy:n arkisto. Metsdosaston arkisto. Aabra-
ham Tikkasen kirje H. R. Sandbergille
4.6.1896. Luetteloimaton kokoelma.

27 K:TK. Linkola 1939, 274.
28 OMA. LauttaussaantOja. Kemijoki. Keisa-

rillisen Suomen Senaatin Oaths metsan-
tuotteiden lauttaamisesta Kemijoen lisave-
siin kuuluvissa Jumiskonjoessa, Wianjoes-
sa, Javarusjoessa, Kummunjoessa ja Palo-
joessa niihin kuuluvine haaravesistOineen.
Sign. kansio 69.

2.2. Vuosikalenteri 1915

Purhonen 1981, 10.
2 Satunnaisesti on erottelu muutamina vuosi-

na jarjestetty Kemijokisuun lisaksi muualla.
3 Ahvenainen 1984, 252; Itkonen 1976, 34.
4 K:TK. Linkola 1939, 290-300.
5 Muistitietoaineisto (29, 51, 82, 103, 205).

Esimerkiksi Vuojarven uittotykimaalla So-
dankylassa vuonna 1915 oli nelja keluve-
netta, kandeksan tytivenetta, yksi tavarave-
ne ja yksi soutuvene. Sompiossa Luirojoen
latvoilla kaytettiin kulkuvalineena tukeista
tehtya lauttaa eli koplukkaa. Muualla sau-
voen kuljetettavia koplukoita kaytettiin pad-
asiassa kuljetusvalineena. Esimerkiksi Kiti-
senjoella tarvikkeet ja ruokatavarat kuljetet-
tiin neljan puun levyisessa lautassa, sohos-
sa, jota ohjattiin lautan molemmissa paissa
olevilla suurilla meloilla. TOK. Metsanhoi-
taja Aarne Snellmanin muistikirja vuodelta
1915. Vuojarvi 3.2.1915.

6 Muistitietoaineisto (216).
7 Tukkirekien alueellisista eroista ks. Talve

1978, 62.
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8 K:TK. Linkola 1939, 109-110, 253; Muisti-
tietoaineisto (60).

9 K:TK. Linkola 1939, 62, 252; Muistitietoai-
neisto (75, 82, 135a, 158).
OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Aarne Snellmanin kirje K. A. Fellma-
nille 2.3.1915. Luetteloimaton kokoelma.

11 Garnert 1993, 101.
12 Muistitietoaineisto (105).
13 Itkonen 1976, 56.

2.3. Vuosikalenteri 1935

KU:A. Berdttelse Ofver Kemi alfs Flott-
ningsfOrenings verksamhet under dr 1915,
9; K:TK. Linkola 1939, 64, 67-68, 70-71;
Muistitietoaineisto (114, 142).

2 K:TK. Linkola 1939, 256; Muistitietoai-
neisto (32, 150, 158).

3 Muistitietoaineisto (114).
4 Muistitietoaineisto (13, 46, 63, 153); Vuo-

risto 1935, 7.
5 Muistitietoaineisto (131); OMA. Kemi

Oy:n arkisto. Metsdosaston arkisto. Aarne
Snellmanin kirje K. Fellmanille 14.1.1915.
Luetteloimaton kokoelma.

6 Muistitietoaineisto (2b, 46, 63, 153).
7 K:TK. Linkola 1939, 289; Muistitietoai-

neisto (3, 29, 127a).
8 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-

kisto. Laskikapinan oikeudenkayntipOyta-
kirjat. Ote kihlakunnanoikeuden varsinais-
asioiden pOytakirjasta, tehty Lapinmaan
tuomiokuntaan kuuluvassa Sodankyldn,
Pelkosenniemen ja Savukosken pitajain kd-
rajakunnassa, Piilolan talossa, Sodankyldn
pitajdn kirkonkylassd, toimitetuilla

syyskarajilla 29.11.1922. Kemi-
yhtiOn edustajan, varatuomari Yrjii Kuokka-
sen lausunto. Luetteloimaton kokoelma.
Laskikapinasta ks. esim. Lackman 1993,
43-65.

9 Maantieteellisesti ajatellen Inari ja Paatsjo-
ki eivat kuulu tutkimusalueeseen, s.o. Ke-
mijoen alueeseen, mutta Kemijoen alueella
tyOskentelevdt kavivdt hyvin paljon tOissa
mytis Paatsjoen alueella.

10 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Uppgift a den mangd varor, som er-
fordras for avverkning i Enare. Luetteloima-
ton kokoelma.

11 OMA. Valtion Oulun piirin ammattientar-

kastuksen arkisto. Kunnista saapuneet tyki-
paikkojen luettelot ja vuosiraportit 1935-
39, 1947-66. Sign. Hc:2; OMA. Valtion Ou-
lun piirin ammattientarkastuksen arkisto.
Kemijarvi 1938. Sign. Hc:l.

12 Maliniemi 1933, 1; Muistitietoaineisto
(189); POntynen 1936, 43-45.

13 Muistitietoaineisto (76, 124, 132, 163).
14 Alkuun kaytkissa oli maasepan tekemd kuo-

rimarauta, mutta vuoden 1930 tienoilla
yleistyivat tehdastekoiset Billnasin kuori-
maraudat. Muistitietoaineisto (98d).

15 Muistitietoaineisto (139b, 140b).
16 Muistitietoaineisto (53).
17 Muistitietoaineisto (53, 77, 124, 148, 139b,

140b, 153).
18 Muistitietoaineisto (103, 139b, 140b).
19 Muistitietoaineisto (48, 108).
20 Muistitietoaineisto (48).
21 Ensimmaisen kerran Suomessa koneellista

puutavaran ajoa kokeiltiin Savukoskella
vuosina 1913-1916. Pelkonen 1989.

22 Poromiehet nimittavatpeuraksi sellaista po-
roa, jolla ei ole omistajan korvamerkkia. In-
gold 1983, 142; Ks. muistitietoaineisto
(106, 184).

23 Muistitietoaineisto (46, 53, 74, 106, 108,
114).

24 Nimitysten taustalla on miesten palkkaus-
peruste.

25 Muistitietoaineisto (49, 63).
26 Esim. KemiyhtiOn Paksuseldn savotassa

13.1.1915 oli viililanssiin ajettu 3 450 tuk-
kia. Valilanssista oli 5-6,3 kilometric tam-
menniskalla sijatsevaan varsinaiseen lans-
siin. TOK. Metsanhoitaja Aarne Snellmanin
muistikirja vuodelta 1915. Paksuselkd
13.1.1915.

27 Muistitietoaineisto (12, 127b, 144, 181,
184).

28 Muistitietoaineisto (18a, 28, 49, 110, 130,
155, 163, 172, 185, 222).

29 Muistitietoaineisto (185).
30 Muistitietoaineisto (28, 185).
31 Muistitietoaineisto (53, 98b).
32 Muistitietoaineisto (53, 77, 108, 112, 124,

142).
33 Muistitietoaineisto (53); Ks Hjelm 1991,

47.
34 Muistitietoaineisto (179, 189, 207).
35 Muistitietoaineisto (53).
36 Muistitietoaineisto (74).
37 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
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kisto. Raportti hakkuukauden 1934-35 ko-
keilusta puutavaran kuorimisessa. Luette-
loimaton kokoelma.

38 Muistitietoaineisto (53, 77, 108, 136, 179).
38 Muistitietoaineisto (19, 29, 182a).
40 Muistitietoaineisto *(199).
41 Muistitietoaineisto (3, 150); Ks myiis Met-

sateknologia 1950, 682-690; Oksala 1947,
85-88.

42 Muistitietoaineisto (29, 51, 75, 98a).
43 Muistitietoaineisto (29, 46, 75).
44 Muistitietoaineisto (51, 91, 141, 162).
45 Muistitietoaineisto (51, 150, 199).
46 Muistitietoaineisto (77, 156).
47 Muistitietoaineisto (3, 12, 75, 98a, 150).
48 Muistitietoaineisto (2b, 98a, 127a, 182a).

Muistitietoaineisto (221).
So Muistitietoaineisto (29).
51 Uittoon liittyvista tyOlauluista ks. Vilkuna

1983, 245-248, 261-263.
52 Muistitietoaineisto (8, 19, 29, 37, 108, 127a,

148, 177, 216).
53 Muistitietoaineisto (29, 108).
54 Muistitietoaineisto (77).
55 Muistitietoaineist6 (19, 37, 51, 61, 75, 98a,

103, 182a).
56 Muistitietoaineisto (19, 77, 95, 148, 163,

170, 184). Hukkumisonnettomuudet olivat
- perunanistutuksen ja kylan miesten juo-
pottelun ohella - yleinen puheenaihe myiis
Kitisenjoella vuonna 1986 tyOskentelevien
uittotyOntekijOiden keskuudessa. 1980-1u-
vun alussa pelastusliivien kayttaminen tuli
uittothissa pakolliseksi. MV:KTKKA. Ke-
mijoen uiton dokumentointi 1986 / Hanna
Snellman. Kenttatykipaiva 2.6.1986 Kitisen-
joella. Luetteloimaton kokoelma.

57 Kaunokirjallisuudessa uittotyOn vaaralli-
suutta on lahestytty nimenomaan tasta nä-
kiikulmasta. Ks. esim. Lainio 1981, 94-111.

58 Esimerkiksi Kemin maalaiskunnan ammat-
tientarkastaja kuvailee vuonna 1935 sattu-
nutta hukkumisonnettomuutta seuraavasti:
"Hukkumistapauksia viime kesana tapahtui
uittotOissa useammalla joella - Kemijoki-
suulla 12. paivana kesakuuta 35 rautatien
siltain, just ylapuolella vallitun nielussa
isommalla haaralla kaatui tyOvene, - - .
- - han [ammattientarkastajan naapuri] ker-
toi etta veneessa olevat miehet kertoivat hy-
myillen etta noustaan ylemmaksi vahasen
kun tilanne on vakava, "ei muutako tukka
tuuleen" ja keula lykattiin veneesta ulos,

jonka virta nielaisi sinkkivaijeriin ja vene
nurin ja kaikki armottomaan pyOrrevirtaan
joka on syva silta kohdalta. - - vaan viime
kesanakin hukkumistapauksessa varave-
neella olisi suuri mandollisuus ryhtya pelas-
tustyiihOn kandella miehella jotka katsoivat
selkapuomiin kiinnitetysta tyOkeluveneesta
kun tyOtoverit huutavat kuolinkamppailussa
pelastusta. Puheitten mukaan on kolme huk-
kumiskohtausta mainitulla alueella." OMA.
Valtion Oulun piirin ammattientarkastuksen
arkisto. Ammattientarkastus Kemin maa-
laiskunnassa vuodelta 1935. Sign. Hc:1; Sa-
masta onnettomuudesta ks. muistitietoai-
neisto (105).

Toisenlaisesta tyOtandista, mutta samalla
ikavalla lopputuloksella, kertoo poliisikuu-
lustelupOytakirja Pelkosenniemella vuonna
1914: "TyOmies Juuso Alsbo kotoisin Tyr-
navalta kertoi olleensa ohjeen vahtina Kuis-
suvannolla Neitolan kanssa. Samaan aikaan
oli Puikko niminen mies [Alatorniolta] siel-

venheen vedattajana. Erdand lauantai ilta-
na kesakuun alussa, kulki vastuun ohitse
pirtunkuljettajia, joilta jokainen vastuulla
olija osti ainetta. Kertoja osti koko hallin,
Neitola ja Puikko puoli hallia kumpikin.
Kertoja ja Puikko maistelivat taten saatua
ainetta vahasen veen kanssa, mutta Neitola
joi sita paljaaltaan pienella pahkakupilla,
eika ottanut toisten varoituksia huomioon,
kun ne hanta kielsivat. Jonkun ajan kuluttua
loppuikin vainajalta, ja alkoi sen jalkeen
pyydella lisaa toisilta. Kun sita ei annettu,
paneutui vainaja kodan lattialle pitkakseen
ja alkoi hyraillen lauleskella itsekseen. - -
Laksivat Alsbo lammittamaan saunaa ja
Puikko kokemaan verkkoja. Kun kertoja
saapui saunaa lammittamasta tuli silloin sa-
maan aikaan Puikkokin verkoilta, istuutui-
vat vainajan laheisyyteen luullen hanen
nukkuvan ja maistelivat pulloistaan."

OMA. Sodankylan itaisen piirin nimis-
miehen arkisto. PoliisikuulustelupOytakirja,
jonka allekirjoittanut Sodankylan itaisen
piirin nimismies piti kruununmetsatorppari
Reeti Neitolan 6 p:na heinakuuta 1914 ta-
pahtuneen kuoleman johdosta. Sign.
CIIIa: 1 .

59 Kemijarven yli kuljetettavien puiden vas-
taanottovastuu, Javarusvastuu, oli noin 30
kilometric Kemijarven kauppalan ylapuo-
lella. Javarusvastuulla puutavara koottiin
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puomien ymparOimiksi avolautoiksi, jotka
laskettiin virran vietaviksi. Termusniemessa
tai vahan veden aikana ylempana Tohmossa
useita avolauttoja yhdistettiin suuremmaksi
lautaksi ja aloitettiin avolautan varppaami-
nen kandentoista kilometrin paassa olevaan
Luuksinsalmeen, jossa jalleen useampia
avolauttoja yhdistettiin suureksi noin
300 000 kuutiojalkaa puutavaraa kasitta-
vaksi puomien ymparOimaksi avolautaksi
eli tarakaksi. Seuraavaksi tarakka varpattiin
viidentoista kilometrin paassa sijaitsevaan
Luusuaan, jonka jalkeen lautan ymparys-
puomit aukaistiin ja puut jatettiin jalleen
virran vietaviksi. Varppaus tapahtui siten,
etta hOyrylaiva kavi viemassa sadan kilon
painoisen ankkurin parin kilometrin paahan
tarakasta. Matka arvioitiin kellon avulla.
Kun ankkuri oli pohjassa, laiva palasi lahtii-
paikkaansa lOysaten vinssin kelalla olevaa
ankkuriin kiinnitettya vaijeria. MyOs laivan
keulaan oli kiinnitetty muutaman metrin
mittainen vaijeri, jonka paassa oli koukku.
Laivan palattua tarakan luo, koukku kiinni-
tettiin lautan puomeja yhdistavaan lenkkiin.
Sen jalkeen aloitettiin vaijerin kelaaminen
takaisin vinssin kelalle, jolloin seka laiva
etta tarakka lahtivat kulkemaan kohti ank-
kuria. Sama toistettiin kunnes tarakka oli
maaranpaassaan. Snellman 1990, 74-78;
Ks. myOs muistitietoaineisto (94).
Snellman 1990, 82.

61 Muistitietoaineisto (98a, 182a).
62 Esim. vuonna 1935 uittotyOt Kemin maa-

laiskunnassa alkoivat kesakuun alkupuolel-
la ja tOissa oli 450 henkilOa. Erottelu lienee
alkanut samoihin aikoihin ja se on paattynyt
syyskuun ensimmainen paiva. Erottelulla
tyOskenteli noin 1 000 henkilOa. OMA. Val-
tion Oulun piirin ammattientarkastuksen ar-
kisto. Ammattien tarkastus Kemin Maalais-
kunnassa vuodelta 1935. Sign. Hc:l.

63 Muistitietoaineisto (51, 98a, 105).
64 Ruokakellosta ks. Kotilainen 1986.
65 Kellon rytmittama elama on muuttanut ih-

misten aikakasitysta: luonnonkalenterista
(ruots. naturkalender) on siirrytty sykliseen
aikakasitykseen (ruots. cyklisk tidsuppfatt-
ning), jossa aika mielletaan rytmiseksi,
toistuvaksi ja mekanistiseksi. Tehtaan pilli
voi jopa toimia symbolina tyOnantajan vallas-
ta tyOntekijOidensa ajankayttOOn. Ks. Fryk-
man & Lofgren 1988, 23, 32; Lehtonen &

Rasanen 1977, 84-85, 90; Thompson 1967.
66 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-

tointi 1986 / Hanna Snellman. Kemijoki-
suun erottelun rakennusinventointi.

67 Muistitietoaineisto (72, 77, 127a, 216).

2.4. Vuosikalenteri 1965

1 Muistitietoaineisto (48, 53, 76, 102, 112,
124, 130, 139b, 140b, 163, 165, 172).

2 Muistitietoaineisto (2b, 48, 165).
3 Valtanen 1994, 35-36; OMA. Kemi Oy:n

arkisto. Metsdosaston arkisto. Luttojoen au-
totyiimaasta 4.11.1948. Luetteloimaton ko-
koelma.

4 OMA. Sallan hoitoalueen arkisto. Sallan
hoitoalueen vuosiselostus 1955. Sign. HId.

5 OMA. Sallan hoitoalueen arkisto. Sallan
hoitoalueen vuosiselostus 1957. Sign. HId.

6 OMA. Valtion Oulun piirin ammattientar-
kastuksen arkisto. Kuusamon kunnan am-
mattientarkastajan vuosikertomus vuodelta
1963. Sign. Hc:1.
Itkonen 1976, 126.

8 Tyiin rationalisoinnista ks. Juutilainen
1988, 36-37, 40.

9 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Tyiivoimatilanne 23.1.1965. Luette-
loimaton kokoelma.

1° Muistitietoaineisto (60, 139b); Ks. mytis
Hjelm 1991.

11 Muistitietoaineisto (172, 182b).
12 Arnkil 1992, 10; Muistitietoaineisto (124,

185).
13 Metsuritalot ovat metsahallituksen ja Veitsi-

luoto Oy:n metsureilleen (perheineen)
1970-luvulla rakennuttamia rivitaloja. Kemi
Oy rakennutti yhden metsuritalon Rovanie-
men maalaiskuntaan vuonna 1977. Muisti-
tietoaineisto (106); Ks. myels Juutilainen
1988, 100.

14 Muistitietoaineisto (140b).
15 Juutilainen 1988, 89.
16 OMA. Etela-Kemijarven hoitoalueen arkis-

to. Kampat, kamppakortteja, sopimuksia
y.m. 1949-1963. Sign. HVIIIa:1; Kitisen
hoitoalueen arkisto. Kamppia koskevaa
(kamppapiirustuksia, vanhoja urakkasopi-
muksia y.m.) 1928, 1931, 1940, 1942,
1945-1961, 1963. Sign. HVIIIa:1; Pohjois-
Kemijarven hoitoalueen arkisto. Kamppara-
kennuksia koskevia asiakirjoja 1946, 48—
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49, 51-52, 56, 62. Urakkasopimuksia
1948-1953. Kamppien vuokraus ja palova-
kuutus 1961-1963. Kamppien peruskor-
jaussuunnitelmat 1962. Rakennustarvike-
laskelmia, vanhoja kamppakortteja, piirus-
tuksia, saneeraus 1947. Sign. HVIIIa:1; Sal-
lan hoitoalueen arkisto. Kampat. Sign.
HVIIIa:1; Muistitietoaineisto (53, 88, 172).

17 K:TK. Linkola 1939, 192; Muistitietoai-
neisto (46, 53, 76, 77, 113, 140b); Tarasti
1988, 14.

18 Muistitietoaineisto (53, 77, 140b).
19 Ks. Johansson 1994, 75.
20 Muistitietoaineisto (48, 200).
21 OMA. Valtion ammattientarkastuksen Ou-

lun piirin arkisto. Kunnista lahetettyja vuo-
sikertomuksia 1935-1947, 1950-1972. Iva-
lo. Sign. Hc:l.

22 Muistitietoaineisto (103, 136, 148, 139b,
153, 185); MV:KTKKA. Kemijoen uiton
dokumentointi 1986 / Hanna Snellman.
Eero Lammassaaren haastattelu 28.8.1986.

23 Itkonen 1976, 129; Muistitietoaineisto (46);
MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Erkki Snell-
manin haastattelu 1.6.1986.

24 Itkonen 1976, 102-105; Muistitietoaineisto
(108).

25 Muistitietoaineisto (103); MV:KTKKA.
Kemijoen uiton dokumentointi 1986 / Han-
na Snellman. Havainnointia Kemijoella 19.
—20.5.1986; Erkki Snellmanin haastattelu
1.6.1986.

26 Muistitietoaineisto (221).
27 Ks. MV:KTKKA. Kemijoen uiton doku-

mentointi 1986 / Hanna Snellman.
28 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-

tointi 1986 / Hanna Snellman. Reino Ruo-
kamon haastattelu 4.6.1986; Snellman
1990, 76.

29 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Eero Lam-
massaaren haastattelu 28.8.1986; Erkki
Snellmanin haastattelu 12.4.1986.

30 Itkonen 1976, 97.
31 Senaatti myOnsi 19.10.1904 Kemi Oy:lle

luvan rakentaa puhelinlinja yhtiOn Rovanie-
men tukikohdasta Konttisesta Kemijarven
Luusuaan saakka. Vuonna 1909 Kemi Oy
sai luvan rakentaa "yksilankaisen telefoo-
nijohdon" Konttisesta Sodankylan kirkon-
kylassa sijaitsevaan Hannuksen taloon.
OMA. Kemi Oy:n arkisto. Paakonttorin ar-

kisto. Lakiasiainosasto. Puhelinlinjojen ye-
tamiseen liittyvia asiakirjoja. Luetteloima-
ton kokoelma.

32 Muistitietoaineisto (221).
33 Liifgren 1977, 135.

3.1. MetsatyOntekijOiden yhteisasunnot

Peska-nimitysta kaytettiin makuulaverin ni-
mityksend ainoastaan Pohjois-Suomessa
Kainuusta Lappiin. Peska-termi kuuluu Pe-
rapohjolan murteeseen ja tarkoittaa maa-
kaistaletta, kannasta. Metsasaunassa silla
tarkoitettiin alunperin sita maakaistaletta,
joka jai asuinhuoneen seinanvierille silloin
kun osittain maahan sijoitettuun rakennuk-
seen kaivettiin keskikaytavakuoppaa. Ma-
kuulavat tehtiin naiden maakaistaleiden
paalle. Ritsi-nimitys tulee ruotsinkielen sa-
nasta brits ja sen kayttO on levinnyt lahes
kaikkialle Suomeen. Termin yleistymiseen
on keskusjohtoisuuden lisaksi varmasti vai-
kuttanut myOs se, etta monet yhtiOista olivat
ruotsalaisia. TYKL. Eenila 1967, 203-206.

2 SVT XXXII 1923, 20-21; TYKL. Eenila
1967, 199.

3 Muistitietoaineisto (13, 172); Ks. myOs Ju-
tila 1923c, 43.

4 Muistitietoaineisto (2a).
5 Norjassa ja Ruotsissa oli jo aikaisemmin

saadetty vastaavat lait. Ks. Andersen 1932,
12; HY:KL. Snellman 1990, 188-190, 200,
207; Kortfattad handledning 1921;
MOrkved 1978, 42; Skogen 1920; Skogen
1922; Skogen 15/1937.

6 Muistitietoaineisto (76).
7 Keimppii-nimitys (engl. camp) tuli yleiseen

kaytttiOn Pohjois-Suomessa 1800-luvun lo-
pussa, jolloin oltiin siirtymassa yhtiOn ra-
kennuttamiin yhteisasuntoihin. 1900-luvun
alussa kamppa oli Pohjois-Suomessa jo
tunnettu, etta muuta nimitysta ei Jukka Ee-
nilan mukaan kaytettykaan. Suomussalmen
korkeudella termi tuli kayttOtin 1900-luvun
alussa, mutta yleistyi vasta 1920-luvulla.
1920-luvun loppuun mennessa termi oli
vaeltanut jo hyvin etelaiseksi. Vain Varsi-
nais-Suomessa, Satakunnassa, Eteld-Hd-
meessa, Etela-Savossa ja Etela-Karjalassa
ei tunnettu kamppa nimitysta. Naille alueil-
le termi levisi vasta 1950-luvulle tultaessa.
Nimitys levisi kiertelevien metsatyOnteki-
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jOiden valityksella. Sana omaksuttiin mytis
sotilaskieleen, jossa se kuitenkin 1920-1u-
vulla korvattiin korsu-nimityksella. TYKL.
Eenila 1967, 215.

8 TYKL. Eenila 1967, 215-220; Muistitieto-
aineisto (46, 53, 98d, 111, 172).

9 Muistitietoaineisto (106); OMA. Valtion
Oulun piirin ammattientarkastuksen arkisto.
Vuosikertomus Sallan kunnan ammattien-
tarkastuksesta vuodelta 1950. Sign. Hc:1.
Metsa- ja uittotyOntekijOiden asunto-oloja
saatelevasta lainsaadannOsta ks. Komitean-
mietintO 1966, 1-2.

10 Muistitietoaineisto (88, 121, 140b).
Muistitietoaineisto (106).

12 Muistitietoaineisto (9, 23, 74, 124, 182b,
207).

13 Muistitietoaineisto (53, 87, 172); OMA.
Etela-Kemijarven hoitoalue. Kampat,
kamppakortteja, sopimuksia y.m. 1949-
1963. Sign. HVIIIa:1; Kitisen hoitoalue.
Kamppia koskevaa (kamppapiirustuksia,
vanhoja urakkasopimuksia y.m. 1928, 1931,
1940, 1942, 1945-1961, 1963). Sign.
HVIIIa:1; Pohjois-Kemijarven hoitoalueen
arkisto. Kampparakennuksia koskevia asia-
kirjoja 1946, 48-49, 51-52, 56, 62. Urakka-
sopimuksia 1948-1953. Kamppien vuok-
raus ja palovakuutus 1961-1963. Kamppien
peruskorjaussuunnitelmat 1962. Rakennus-
tarvikelaskelmia, vanhoja kamppakortteja,
piirustuksia, saneeraus 1947. Sign. HVII-
Ia:1; Sallan hoitoalueen arkisto. Kampat.
Sign. HVIIIa:l.

14 Pudasjarven ammattientarkastaja kuvailee
keskusjohtoisten maaraysten ja todellisuu-
den valista eroa vuosikertomuksessaan
vuonna 1954 seuraavasti: "Toisaalta nykyi-
sin on oikein vastenmielista varsinkin met-
satytivaen asuntojen tarkastus, kun tyOnan-
tajilla ei nykyisin ole minkaanlaista halua
noudattaa metsatyOvaen asunnoista annet-
tua lakia. Varsinkin siina suhteessa yleisesti
metsatyOnantajat eivat noudata lakia, etta
majoittavat asuntoihin huomattavasti enem-
man asukkaita kuin mita kuutiotilavuus
edellyttaisi. Kun sitten tarkastaja kehoittaa
tyOnantajaa aikaan saamaan korjausta liika-
majoituksen suhteen, niin tyOnantajan edus-
taja useassa tapauksessa valittaa tyOmiehil-
le, etta tuo tarkastaja maarad tasta kampasta
vahennettavaksi miehia ja yhti011a ei ole
muita asuntoja, vaan on annettava lopputili.

Talla tavalla tyOnantajat pyrkii
uskottelemaan, ja saattamaan em tarkasta-
jan sellaiseen valoon, etta han vaan tahtois
estaa ihmisten ansiomandollisuudet, eika-
han tytivaestO aina tando jaksaa ajatella sita,
etta juuri tyOnantaja on velvollinen asian-
mukaisella tavalla majoittamaan tyOnteki-
jat. Tallaiset seikat vaikuttavat sen, etta tar-
kastaja joutuu vaikeaan tilanteeseen ..."
OMA. Valtion Oulun piirin ammattientar-
kastuksen arkisto. Kunnista saapuneita vuo-
sikertomuksia 1935-1947, 1950-1972.
Sign. Hc:l.

15 Muistitietoaineisto (28).
16 Muistitietoaineisto (85). Mytis arkistolah-

teissa mainitaan Tulkaselan tyiimaa, mutta
tarkempaa tietoa rakennuksista ei lOytynyt.
OMA. Raudanjoen hoitoalueen arkisto.
Kamppia koskevat asiakirjat. Sign. HVII-
Ia:l.

17 OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Ajomiesten kampan mallipiirros /
Olavi Maatela 18.3.1946. Sign. H VIII a:l.

18 OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Ajomiesten kampan pohjapiirros /
Olavi Maatela 21.3.1946. Sign. H VIII a:l.

19 OMA. Kitisen hoitoalueen arkisto. Paapii-
rustus ajomiesten kampasta / Olavi Maatela
3.7.1948. Sign. H VIII a:l.

20 OMA. Kitisen hoitoalueen arkisto. Metsa-
kamppa (20 miehen) / A. Ruikka 21.4.
1951; ykkOskamppa / A. Ruikka 15.2.1950;
Metsakamppa (20 miehen) / A. Ruikka
26.2.1951; Metsakamppa (18 miehen) / A.
Ruikka 23.2.1951; Metsahallinnon metsa-
ja uittotyOldisten yhteisasunnot	 Pad-
piirustukset / Arkkitehtuuritoimisto Lappi-
Seppala ja Martas Oy 1947. Sign. H VIII
a: 1.

21 Muistitietoaineisto (46, 179, 183); OMA.
Kitisen hoitoalueen arkisto. Metsahallinnon
metsa- ja uittotytilaisten kaksoiskamppa /
Arvid Ruikka 18.2.1948; 2-kamppa / MJ
7.4.1953. Sign. H VIII a:1.

22 Ks. Nenonen 1993, 91-97; Tarasti 1988, 37.
23 Muistitietoaineisto (142).
24 Lainio 1981, 269.
25 Pohjois-Suomen ruukinpirttien rakentamis-

tavan esikuvat lOytyvat Kanadasta ja Yh-
dysvalloista. 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teessa metsayOleirit olivat seka Kanadassa
etta Yhdysvalloissa rakennuskannaltaan sa-
mantapaisia, silla ns. log camp -tyyppisen
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metsatyOleirin malli oli siirtynyt kanada-
laisten metsatyOntekijOiden mukana Yhdys-
valtoihin. 1800-luvun lopussa Yhdysvalto-
jen koillisosissa ja Keski-Lannessa metsa-
tyOntekijOiden yhteisasuntona oli yleensa
yksi pyOrOhirsista salvottu rakennus: raken-
nuksen paddyssa oli miesten asunto seka
keittiO ja keskella kauppa tai varasto (engl.
dingle). Jos henkilOkuntaa oli paljon, met-
satyOleirissa oli useita samanlaisia raken-
nuksia rivissa.

Vuosisadan vaihteessa log camp -tyyppi-
sen metsatyOleirin sydamen muodosti kol-
me yksikerroksista satulakattoista hirsira-
kennusta, joiden ymparille elama keskittyi:
tyOntekijOiden asunto (engl. bunk house),
tyOnjohdon asuntona toimiva toimisto- ja
kaupparakennus (engl. van) ja ruokala
(engl. cook shanty). Usein rakennukset oli-
vat rivissa paddyt yhteiselle pihamaalle
pain. Lisaksi metsatyOleireissa oli talleja,
kellari, varastot ruokatavaroille ja tyOvali-
neille seka paja.

Miesten asuinhuoneen keskella oli Oljy-
tynnyrista tehty tulisija ja seinia kiersivat
kanden miehen yhteisvuoteet kandessa ker-
roksessa. Alasangyn yhteydessa oli kiintea
penkki (engl. deacon seat), joka oli miesten
ainoa istumapaikka. Pesupaikka oli huo-
neen nurkassa ja lamminvesisailiO tulisijan
yhteydessa. Muuta kalustusta ei ollutkaan
lukuun ottamatta katonrajassa olevia naruja
tai orsia, joilla marat vaatteet kuivattiin.
MyOhemmin yhteisvuoteet korvattiin erilli-
silla kerrossangyilla, mutta edelleen alasan-
kyjen paadyissa oli asuinhuoneen ainoat
penkit.

Mytis Kanadassa miesten asuintilat, va-
rasto ja ruokala saattoivat olla yhdessa ra-
kennuksessa: paadyissa keittiO ja asuinosa
ja niiden valissa varasto. Rakennuksessa ei
ollut ikkunoita. Miesten asuinhuoneessa oli
andasta; ainoana kalustuksena oli kaksiker-
roksiset makuulaverit (engl. bunk) ja tulisi-
ja seka muutama penkki ja tahko
den terottamista varten. Vanhemmissa asun-
noissa oli avotuli, mutta se korvattiin jo
vuosisadan alussa kamiinalla.

AFTS. Neg. n:o 13763; 3342; 7752;
7753; 10031; 19389; Bethke 1981, 17;
Brown 1934, 60-61; Bryant 1923, 57-65;
FFMACC. Valokuva "Rainy River district,
Onatorio. Shevlin-Clarke Lumber Camp

1930-1940"; Valokuva "Eva Island of the
Namakan river, Onatorio. Mainland Camp
1904-05"; FHS. Valokuva "lumberman's
camp 1891"; Valokuva "interior of bunk-
house in northern Minnesota 1940". Valok.
Don. R. Wilson; Hollbrook 1961, 45-46;
LindstrOm-Best & Sutyla 1984, 59; MCHS.
valokuva n:o 25-3-135; n:o 25-3-48; Valo-
kuva "lumberman's camp 1891"; Price
1988, 23; TOK. Kirjallisia tiedonantoja.
Mrs. Gordon R. Connor, kirje Hanna Snell-
manille 19.7.1989; Dwight Gessie, kirje
Hanna Snellmanille 29.6.1989.

26 Junttila et al. 1973, 46; Junttila et al. 1974,
17; Muistitietoaineisto (87, 108, 184); Tolsa
1945, 98.

27 OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Paapirtin mallipiirustus / Olavi Maa-
tela 27.3.1946. Sign. H VIII a:1.

28 OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Paapirtin mallipiirustus / Olavi Maa-
tela 28.3.1946. Sign. H VIII a:l.

29 OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Paapirtin mallipiirustus / Olavi Maa-
tela 8.4.1946. Sign. H VIII a:l.

3° Esimerkiksi vuonna 1948 metsahallituksen
Perapohjolan piirikuntakonttorissa laaditus-
sa paapirttirakennuksen mallipiirustuksessa
on erikseen konttori, 12 mittamiehen huone,
vierashuone ja keittiO, josta oli erotettu lau-
taseinalla erillinen tila emannan nukkuma-
paikaksi. Vuonna 1952 laaditussa mallipii-
rustuksessa on erillinen konttori, ylOsotta-
jien huone, mittamiesten huone, vierashuo-
ne, emantien huone ja keittiO. Liesijoen pad-
pirtissa oli rakennuspiirustusten mukaan
miehistOhuone 24 miehelle, kuivaushuone
varusteiden kuivaamista varten, emannan
huone, keittiO, mittamiesten huone, konttori
ja kauppa. OMA. Kitisen hoitoalueen arkis-
to. Erillisen paapirtin mallipiirros 18.5.
1948/A. Ruikka; Ison paapirtin mallipiirros
26.4.1952/A. Ruikka; Liesijoen paapirtin
piirustus. Ei signeerausta eika paivaysta.
Sign. H VIII a:l.

31 Suoltijoen tyOmaan tyontekijamaarista on
tietoa vuodelta 1962. Sosiaaliministeri011e
1.6.1962 tehdyn ilmoituksen mukaan tyOt
Suoltijoen tyOmaalla aiottiin aloittaa
15.6.1962 ja niiden oletettiin kestavan noin
11 kuukautta. Hakattavana ja ajettavana oli
55 000 runkoa sahapuita, 33 000 pinokuu-
tiometria pinotavaraa ja uitettavana 85 000
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kpl sahapuita ja 33 000 pinokuutiometria
pinotavaraa. Tytivoiman maaraksi arvioitiin
150 miesta seka 12 hevosta ja 40 traktoria.
Yhteisasuntoja oli kolme, joissa oli makuu-
sijoja yhteensa 250 henki1011e. Hevossijoja
oli nelja, joissa oli pilttuita 12 hevoselle.
Tytimaan alueella oli kolme saunaa. OMA.
Sallan hoitoalueen arkisto. Kampat. Sign.
HVIIIa: 1 .

32 OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Kurttasaarijarven paapirtin piirustus.
PaivadmatOn. Sign. H VIII a:l.

33 OMA. Sallan hoitoalueen arkisto. Kampat.
Sign. HVIIIa: 1.

3.2. UittotylintekijOiden yhteisasunnot

MV:KA. Sign. 1936:77; 1936:68; SVT
XXXII 1923, 40.

2 Muistitietoaineisto (69, 115, 132, 143);
MV:KA. Sign. 1936:81.

3 Muistitietoaineisto (54); SVT XXXII 1923,
40.

4 Rovalan aineistossa on vain yksi maininta
pirrikodan rakentamisesta p011isavotassa
Muoniossa vuonna 1942 (185). TYKL:n ai-
neistossa ainoa maininta pirrikodasta on kit-
tilalaisen metsatytintekijan vastauksessa
(54). Haastatteluissa kukaan ei ole mainin-
nut kotamallia kaytetyn. Vrt. Korhonen
1988, 19.

5 Muistitietoaineisto (23, 54, 78, 106).
6 Muistitietoaineisto (32, 56, 119); TYKL.

Eenila 1967, 196; Ks. mytis Sirelius 1921,
148.

7 Muistitietoaineisto (2b).
8 Muistitietoaineisto (19, 126, 129, 132);

SVT XXXII 1923, 39-40.
9 Muistitietoaineisto (141, 216, 221);

MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Erkki Snell-
manin haastattelu 1.6.1986.

10 Muistitietoaineisto (51, 91, 135a, 150);
SVT XXXII:IV 1923, 38-41.

11 Muistitietoaineisto (19, 51); MV:KTKKA.
Kemijoen uiton dokumentointi 1986 / Han-
na Snellman. Eero Lammassaaren haastat-
telu 28.8.1986. Luetteloimaton kokoelma.

Proomujen paalle rakennettujen yhteis-
asuntojen esikuvat loytyvat Yhdysvalloista.
Kelluvassa metsatyOleirissa (engl. floating
camp) metsatyOntekijat asuivat proomujen

paalle tehdyissa asunnoissa. Yhdysvalloissa
kaksikerroksisen rakennuksen alaosassa oli

ruokala ja toimisto seka tyOnjohtaji-
en asunto ja toisessa kerroksessa nukkuma-
tilat miehille. Miesten asuinhuone oli jaettu
kahteen osastoon, joista toisessa nukkuivat
valkoiset ja toisessa mustat tyiintekijat.
Proomut kelluivat vedessa, joten ne oli
helppo siirtaa seuraavaan paikkaan tykin
edetessa. Kanadassa lautarakenteisia raken-
nuksia oli vedessa useita rivissa. Yhdessa
rakennuksessa oli ruokala, keittiO ja keittiO-
henkiliikunnan asunto seka varasto, yhdessa
tyOnjohtajien asunto ja konttori ja yhdessa
tyOntekijOiden makuusali. Makuusalia kier-
sivat miesten kerrosvuoteet ja keskella oli
peltikamiina. Huoneessa oli lisaksi pari
pOytad ja tuolia.

Bryant 1923, 71; MHC. Roots: Timber,
26; Skogarbetarnas levnads- och arbetsfOr-
hallanden 1916, 398.

12 KU. RakennuskiinteistOkortisto; TOK. Ra-
kennusinventoinnit; Ks. HY:KL. Snellman
1990.

13 Itkonen 1976, 144; K:TK. Linkola 1939,
293; K:V. Berattelse Ofver flottningen of
stock i Kemi elf under femärsperioden
1901-1905; Meinander 1952.

14 Yksinkertaisimmillaan uittotukikohdassa
on vain yksi rakennus, joen tai jarven ran-
nalle rakennettu uittopirtti. Yleensa uittotu-
kikohtaan rakennettiin kuitenkin hygienian
tai varastointitarpeen vuoksi MyOs muita ra-
kennuksia. Uittopirttia saatettiin myOs laa-
jentaa.

Eri piharakennusten rakentaminen riippui
uittotukikohdan kaytOsta: jos uittotukikohta
toimi lahinna varastona, rakennettiin uitto-
pirtin yhteyteen varastoja tyovalineille ja
yen' eille, mutta jos paikalla lisaksi yOpyi
suuri joukko miehia joka kesa, rakennettiin
sinne sauna ja kaymala. Jos uittotukikohdan
lahella ei ollut landetta tai hetetta, rakennet-
tiin pihamaalle myOs kellari ja kaivo. Tar-
keimmissa keskuspaikoissa oli paja tyOvali-
neiden kunnostamista varten. Useimmiten
uittotukikohta oli tarkea seka majoituksen
etta varastoinnin kannalta, joten samassa
uittotukikohdassa oli tilat seka yOpymiseen
ja peseytymiseen etta tarvikkeiden varas-
tointiin.

KU. RakennuskiinteistOkortisto.
15 Muistitiedon mukaan mukaan pirtit olivat
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Javarusvastuulla, Luuksinsalmessa, Kemi-
jarven Luusuassa, Juujarvella, Koivussa,
Runkauksessa, Tervolassa seka Ylapetajai-
sessa ja Alapetajaisessa. (TOK. Suullinen
tiedonanto: Arvi Leskela 1989). Toisen tie-
donantajan mukaan kyseiset uittopirtit oli-
vat Taivalkoskella, Runkauksessa, Koivus-
sa, Alapetajaisessa, Ylapetajaisessa, Kuola-
suvannossa, Juujarvella, Luusuassa ja Ni-
vankylassa. (TOK. Suullinen tiedonanto:
Eero Putaansuu 1988.)

Vuonna 1905 Hugo Richard Sandbergin
laatimassa Kemijoen uittoa kasittelevassa
raportissa mainitaan yhdeksan puhelimella
varustettua uittopirttia, mutta ei kerrota nii-
den sijaintia. Puhelinlinjan kustannukset on
laskettu Rovaniemelta Oikaraiseen, Oika-
raisesta KahkOseen, KahkOsesta Lumpuk-
seen, Lumpuksesta Romsiin ja Kemin kau-
pungista Myllyniemeen. Voidaan sits olla
melko varmoja siita, etta ainakin Oikarai-
sen, Kahl(Eisen (s.o. Koivun uittopirtti Lapin
metsamuseossa) ja Tervolan uittopirtit ovat
Kemijoen vanhimpien uittopirttien joukos-
sa. Kaihuan, Lumpuksen, Kuolasuvannon,
Oikaraisen, Nivan, Juujarven ja Taivalkos-
ken vastuille oli rakennettu kiviarkkuja. On
paljon mandollista, etta naiden vastuupuo-
mien lahelle oli rakennettu uittopirtit.

K:V. Beratelse aver flottningen of stock i
Kemi elf under femársperioden 1901-05, 5.

16 Uittopirtteja oli ainakin Luusuassa, Juukos-
kella, Juujarvella, PisiOssa, Pirttikoskella,
Kaihualla, Vanttauskoskella, Tervakarissa,
Tikkasenkarissa, Mouluskoskella, Kuolasu-
vannnossa, Elingolla, Petajaskoskella, An-
tinkorvassa, KahkOsessa, Runkauksessa,
Tervolassa ja Taivalkoskella seka kaksi uit-
topirttia Oikaraisessa. Itkonen 1976, 61-62.

17 OMA. Kemijoen Uittoyhdistyksen arkisto.
Kemijoen Uittoyhdistys omaisuusluettelo v.
1940; Kemijoen Uittoyhdistyksen omista-
mat hallintorakennukset ja tontit 1969; Ra-
kennusselvityslomakkeet v. 1979. Luette-
loimaton kokoelma; Ks. HY:KL. Snellman
1990, 65.

18 Uittotukikohtien rakennukset annettiin ura-
kalla rakennattavaksi Kemijoen Uittoyhdis-
tyksen paikalle toimittamista raaka-aineista.
Vuosina 1929-1937 tehdyissa urakkasopi-
muksissa uittopirttien rakentamisesta sovi-
taan seuraavaa: rakennus salvotaan nurkan-
paasalvoksella tai tasanurkalla kuten asuin-

rakennuksetkin, tilkkeend kaytetaan tappu-
raa ja rakennukset tehdaan rossipohjalla si-
ten, etta lattiain \Tali (30-35 cm) taytetaan
kuivilla sammaleilla ja 5 cm:n kuivalla savi-
maakerroksella. Valikatto tehdaan lomalau-
doituksella. Katon paalle pannaan taytteeksi
kuivaa sammalta ja savimaata. Vuosina
1929 ja 1932 vesikaton katteeksi sovitaan
pare ja vuonna 1937 kattohuopa. OMA. Ke-
mijoen Uittoyhdistyksen arkisto. Rakki-
luoston uittopirtin urakkasopimus 1929;
Kuissuvannon uittopirtin urakkasopimus
1932; Neitikaisen uittopirtin urakkasopimus
1937. Luetteloimaton kokoelma.

19 Esim. Luusuan uittopirtti Kemijarvella.
20 HY:KL. Snellman 1990, 100-124; KU. Ra-

kennuskiinteistOkortisto; TOK. Rakennus-
inventoinnit.

21 Tohmonsaaren (rak. 1915 Kemijarvelle) uit-
topirtissa uloskaynti oli rakennuksen pad-
dyssa. Tohmonsaaren uittopirtin (ulkomitat
6,30 x 5,30 metria ja korkeus 3,20 metria)
pirtin nurkassa oli piisiuuni ja valurautalie-
si. Toisesta nurkasta oli erotettu — todenna-

hatarilla rakenteilla — pieni tila eli
karsina kokille. Rakennuksessa oli koko ra-
kennuksen levyinen kuisti, josta oli sisaan-
kaynti seka pirttiin etta emannan makuu-
paikkaan. Pirtin ja emannan makuupaikan
valilla ei ollut ovea.

Lumpuksen (rak. 1915 Tervolaan) ja Jaa-
tilan (rak. 1925 Rovaniemen maalaiskun-
taan) uittopirteissa ulko-ovi oli rakennuksen
pitkalla sivulla ja sen ylapuolella oli pieni
katos tai kuisti. Lumpuksen uittopirtin (ul-
komitat 6,15 x 5,65 metria ja korkeus 3,20
metria) pirtissa oli diagonaalisesti ovea vas-
tapaata piisiuuni, jonka yhteydessa oli valu-
rautaliesi. Jaatilan uittopirtin (ulkomitat 5 x
5,6 ja korkeus 3,4 metria) pirtissa oli ulko-
ovea vastapaata piisiuuni ja valurautaliesi
nurkassa. KU. RakennuskiinteistOkortisto.

22 Ks. Palsi 1923, 136.
23 Parituvan muunnelmana voidaan pitaa poh-

jakaavaa, jossa eteisen ja eteiskamarin toi-
sella puolella on pirtti ja toisella puolella
kaksi kamaria. Pirtti on pinta-alaltaan noin
puolet koko rakennuksesta. 1900-luvun
alussa rakennetussa Tervolan uittopirtissa
oli vuonna 1989 sisaankaynti kaytavamai-
sesta kuistista pirttiin ja eteiseen. Eteisesta
oli ovi ainoastaan vasemmalle konttorina
toimivaan kamariin, jonka kautta paastiin
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toiseen sivukamariin, ja eteisen takana ole-
vaan keittioon. Pirttiin paastiin ainoastaan
keittiOsta. RakennuskiinteistOkortiston mu-
kaan kaytavamainen kuisti on lyhyempi, ja
kuistilta on sisaankaynti ainoastaan etei-
seen. Kuisti lienee uusittu rakentamisajan-
kohtaa myiihemmin. Tervolan uittopirtti pa-
loi 1990-luvun alussa. KU. Rakennuskiin-
teistOkortisto; TOK. Rakennusinventoinnit.
Tervolan uittotukikohta 1989 / Hanna Snell-
man.

24 Esim. Riikonkosken uittopirtti (rak. 1926
Kittildan) ja Elingon uittopirtti (rak. 1930
Rovaniemen maalaiskuntaan). Muistitiedon
mukaan Elingon uittopirtti on siirretty Ro-
vaniemelta. KU. RakennuskiinteistOkortis-
to; TOK. Rakennusinventoinnit. Muurolan
uittotukikohta 1989 / Hanna Snellman.

25 1900-luvun alussa rakennetussa Runkauk-
sen uittopirtissa (ulkomitat 9,4 x 5,6 metric
ja korkeus 4 metric) on kaytavamaisesta
kuistista sisaankaynti seka eteiseen etta pirt-
tiin. Eteisesta on ovi ainoastaan sen takana
olevaan kamariin. Pirttia hallitsee katonra-
jaan rakennettu makuulava, johon mahtuu
kymmenia nukkujia. Makuulavalle pads-
taan nurkassa olevien portaiden kautta. Pir-
tissa on sisaseinan keskikohdalla piisi, jon-
ka yhteydessa on liesi. MyOs kamarissa on
piisi. Lapin metsamuseoon Rovaniemelle
siirretty KahkEisen uittopirtti (rak. 1905 Ter-
volaan) on pohjakaavaltaan Runkauksen
uittopirtin peilikuva.

Juujarven uittopirttissa (rak. 1920 Kemi-
jarvelle), jonka ulkomitat ovat 9,4 x 6,5
metric ja korkeus 3,9 metric, on eteisen ti-
lalla keittiO. Kaytavamaiselta kuistilta on si-
saankaynti seka pirttiin etta keittiOOn. Keit-
tiOn takana olevaan tyOnjohtajan kamariin
paasee vain pirtin kautta. Pirtin sisaseinan
keskella ja kamarin nurkassa on piisi ja keit-
tiOssa valurautaliesi. Olkkajarven luusuan
(rak. 1931 Rovaniemen maalaiskuntaan)
uittopirtin, jonka ulkomitat ovat 10 x 6,3
metric ja korkeus 3,8 metric, pohjakaava on
samanlainen kuin Juujarven uittopirtissa.

1900-luvun alussa rakennetussa Taival-
kosken uittopirtissa oli alun perin sisaan-
kaynti kaytavamaisen kuistin kautta pirttiin
ja eteiseen. Eteisen takana oli kamari. Etei-
sen ja pirtin vgissa oli lammittamatOn huo-
ne, todennakOisesti ruokavarasto, johon oli
ovi vain pirtista. Pirtissa oli sisaseinan kes-

kella ja kamarin nurkassa piisi. Pirtin piisin
yhteydessa oli valurautaliesi. Miehet nuk-
kuivat katonrajassa olevalla makuulavalla.
Sittemmin makuulava on purettu. Samassa
yhteydessa eteisen ja kylman huoneen
nen valiseina on purettu ja uudesta tilasta on
tehty lammityslaitteella varustettu toimisto-
huone.

Saittasuvannon (rak. 1920 Rovaniemen
maalaiskuntaan) uittopirtti muistutti pohja-
kaavaltaan Taivalkosken uittopirttia. Saitta-
suvannossa ei ollut kaytavamaista kuistia,
vaan pienesta umpikuistista oli kaynti etei-
seen, sen takana olevaan kamariin seka vie-
ressa oleviin pirttiin ja pieneen lammitta-
mattOmaan huoneeseen. Saittasuvannon uit-
topirtissa oli sisaseinan keskella liedella va-
rustettu piisi ja kamarissa pyOred pystyuuni.
Makuulava oli koko tulisijan vastapaisen
seinan pituinen.

Vanhimmat tata eteiskamari1lisen tuvan
variaation pohjakaavaa noudattavat uitto-
pirtit poikkeavat hieman pohjakaavaltaan
edella mainituista uittopirteista. Javarusvas-
tuun uittopirtin (rak. 1900 Kemijarvelle)
pirttiin oli sisaankaynti kaytavamaisesta
kuistista. Kuistista oli oma erillinen sisaan-
kayntinsa mytis eteiseen, josta oli ovi etei-
sen vieressa olevaan pieneen emannan ka-
mariin seka eteisen ja kamarin takana ole-
vaan tyOnjohtajan huoneeseen. Pirtti oli 1,5
metric kamariosaa syvempi. Jugendiin viit-
taava ikkunoiden puitejako oli samanlainen
kuin vuonna 1910 rakennetun Luuksinsal-
men uittopirtin pirtin ikkunoissa. Voi olla,
etta seka Javarusvastuu etta Luuksinsalmi
olivat alun perin yksindistupia. Arkistolah-
teiden mukaan Javarusvastuun uittopirtti on
korjattu vuonna 1908. Pirtin peraseinalla oli
katonrajassa noin 2,5 metric leved makuula-
va, johon paastiin sen paddyssa olevista por-
taista. Pirtin sisaseinan keskikohdassa oli
piisi ja kaksi head. Eteisessa ja emannan
kamarissa ei ollut tulisijoja, mutta tykinjohta-
jan kamarissa oli pystyuuni. Javarusvastuun
uittopirtti siirrettiin 1980-luvun lopussa Ke-
mijarven Hiipanniemeen metsahallituksen
vuokrattavaksi kampparakennukseksi.

Vuonna 1904 rakennettu Luusuan uitto-
pirtti on kaksikerroksinen vuorattu hirsira-
kennus, jonka ensimmaisessa kerroksessa
ovat pirtti, konttori, apukeittiO ja eteinen.
Emannan kamari, vinttihuone, sivukamari,
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eteinen ja ullakkohuone ovat toisessa ker-
roksessa. 3,6 metria korkeassa pirtissa on
katonrajassa kandella seinalla pari metria
leved makuulava. Alun perin pirtin nurkassa
oli piisi, mutta 1920-luvulla se korvattiin
sisaseinan keskelle muuratulla piisiuunilla.
Samanaikaisesti rakennettiin ylakerran huo-
neet. Konttorissa ja emannan kamarissa on
pystyuunit. Luusuan uittopirtin ulkomitat
ovat 13,6 x 8 ja korkeus 5,2 metria. Raken-
nuksessa on kaksi erilaista kuistia: pirtista
on uloskaynti kaytavamaiseen kuistiin ja
eteisesta korkeaan umpikuistiin.

TOK. Rakennusinventoinnit. Runkauk-
sen uittotukikohta 1989 / Hanna Snellman;
Lapin metsamuseo 1989 / Hanna Snellman;
Taivalkosken uittotukikohta 1989; Suulli-
nen tiedonanto: Aino Nikupeteri 1989;
MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman; KU. Raken-
nuskiinteistOkortisto.

26 Rakkiluoston uittopirtissa (rak. 1930 So-
dankylaan) on rivissa kaksi huonetta, pirtti
ja keittiO. Yksikerroksisen rakennuksen ul-
komitat ovat 9 x 6,5 metria ja korkeus 3,7
metria. Seka pirttiin etta keittiOOn on oma
sisaankayntinsa ulkoa kaytavamaisen kuis-
tin kautta, mutta sisalla huoneiden valilla on
ainoastaan elamanluukku. Rakennuskiin-
teistOkortiston mukaan keittiOssa oli valu-
rautaliesi ja pirtissa piisiuuni. Sittemmin
piisiuuni korvattiin kamiinalla. Kuissuvan-
non uittopirtin (rak. 1932 Savukoskelle)
pohjakaava oli samanlainen kuin Rakki-
luostossakin.

Luuksinsalmen uittopirtin (rak. 1910 Ke-
mijarvelle) ulkomitat ovat 15,5 x 6,3 metria
ja korkeus 3,7 metria. Rakennuksessa on ri-
vissa tyOnjohtajan kamari, keittiO ja pirtti.
Pirtin ja keittiOn valissa on elamanluukku.
Kaikkiin huoneisiin on oma ulko-ovi kayta-
vamaisen kuistin kautta, ja huoneiden valilla
ei ole kulkuyhteytta. Pirtissa ja tyOnjohtajan
kamareissa on piisiuunit ja keittiOssa valurau-
taliesi. Alun perin rakennuksessa on ollut
vain kaksi huonetta, sill y vuonna 1950 raken-
nukseen on lisatty yksi huone. Samaan ai-
kaan muurattiin tulisijat ja korjattiin kuisti.

Vanttauksen uittopirtin (rak. 1925 Rova-
niemen mlk) pohjakaava ei noudattanut
puhdasta rivirakennuksen pohjakaavaa: pir-
tin ja toisen huoneen, joihin molempiin oli
oma sisaankaynti ulkoa, vieressa oli eteinen

ja sen takana kamari. Rakennuksessa oli kak-
si kuistia; toisesta oli ovi pirttiin seka toiseen
huoneeseen, jossa ei ollut tulisijaa, ja toisesta
kuistista eteiseen. Rakennuksen ulkomitat
olivat 11,8 x 8,2 metria ja korkeus 3,6 metria.
Pirtissa oli piisiuuni ja liesi ja kamarissa pyti-
red pystyuuni. Omalla sisaankaynnilla va-
rustetussa paatyhuoneessa ei ollut lammi-
tyslaitetta, joten se saattoi olla myOs varas-
to. KU. RakennuskiinteistOkortisto.

27 UittotyOntekijOiden majoitusrakennuksissa
piti olla tuulikaappi tai kuisti, joten kaytava-
mainen kuisti jai pois kaytOsta. Emannan
(kokin) palkkaaminen oli lain mukaan pa-
kollista, joten uittopirtit varustettiin keitta-
miseen paremmin soveltuvalla valurautalie-
della tai kamiinalla. Tavasta rakentaa ma-
kuulava katonrajaan luovuttiin mytiskin lain
saadOsten vuoksi. 1930-luvulla istumakor-
keudella oleva makuulava varustettiin ma-
talilla valiseinilla ja vuoden 1947 jalkeen
siirryttiin erillisiin kerrossankyihin. Vuonna
1948 rakennetussa Kokkosennivan uittopir-
tissa oli poikkeuksellisesti makuulava. Se
on rakennettu 1960-luvun aikana, jolloin
tarkastajia ei enda ollut odotettavissa. TOK.
Suullinen tiedonanto: Erkki Snellman 1989.

28 HY:KL. Snellman 1990, 83-114, 239-245;
KU. RakennuskiinteistOkortisto; TOK. Ra-
kennusinventoinnit.

29 Ks. Metsa- ja uittotyOntekijOiden asunto-
olot 1923; 515; Teollisuuslehti 5/1928.

30 OMA. Kemijoen Uittoyhdistyksen arkisto.
Kemijoen Lauttausyhdistys, uittotupa.
Tyyppipiirros / Viljami Kaltio 1928. Luette-
loimaton kokoelma.

31 OMA. Kemijoen Uittoyhdistyksen arkisto.
Tyyppipiirros I. Olavi Maatela 23.10.1945.
Luetteloimaton kokoelma.

32 OMA. Kemijoen Uittoyhdistyksen arkisto.
Tyyppipiirros II. Olavi Maatela 11.8.1947.
Luetteloimaton kokoelma.

33 OMA. Kemijoen Uittoyhdistyksen arkisto.
Kemin merikerays. 24 miehen asuntoproo-
mun piirros. Luetteloimaton kokoelma.

34 Ks. Alapuro & Alestalo 1973, 89-90; HarO
1884, 84; Waris 1965, 94, 302.

35 Ks. Leutschaft 1927; Treitschke 1928; Wei-
ger 1927.

36 Socialstatistik 1895.
37 Andersen 1932, 9.
38 Skogen 1920, 6-7, 168.
39 Ks. esim. Kort handledning i skogshus-
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hâllning 1914, 190-191; Skogen 1920; Sko-
gen 1922; Skogsarbetarnas levnads- och
arbetarfOrhällanden 1916, 362-370.
K:V. Berattelse Ofver travarubolaget Kemis
verksamhet Ai. 1895; Pera-Pohjalainen 11/
1897; Pera-Pohjalainen 42/1898; Pera-Poh-
alainen 52/1898; Pera-Pohjalainen 139/
1904; TYSL. Niemela 1982.

41 Ks. Snellman 1914; Sohlman 1927;
SVT:XXXII 1923; Oksala 1929;

42 Ks. Berg 1981; Nurmi 1985; Valonen &
Vuoristo 1994, 26-29, 43-45.

43 Ks. Vilkuna 1975, 31-34, 108-111.

4.1. Tehdas eramaassa

OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Vuosikertomus 1911. Sign. HId:l.

2 Valtion ammattientarkastajan raporteista ja
metsahallituksen hoitoalueiden metsanhoi-
tajien vuosikertomuksista saa satunnaisesti
tarkkoja tietoja. Tassa yhteydessa ei kuiten-
kaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi
esittaa tallaista kvantitatiivista aineistoa.

3 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. A. Snellmanin kirje K. Fellmanille
14.1.1915; 2.3.1915. Luetteloimaton koko-
elma; TOK. Metsanhoitaja Aarne Snellma-
nin muistikirja vuodelta 1915.

4 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. A. Snellmanin kirje K. Fellmanille
14.1.1915; 2.3.1915. Luetteloimaton koko-
elma; TOK. Metsanhoitaja Aarne Snellma-
nin muistikirja vuodelta 1915.

5 TOK. Metsanhoitaja Aarne Snellmanin
muistikirja vuodelta 1915.

6 Ks. Ahvenainen 1970, 324, 326.
7 Pulma 1994, 61.
8 Muistitietoaineisto (18b).
9 Meinander 1950, 133; Ks. myiis Heikkinen

1977, 168; Rosander 1967, 57.
10 Niemela 1984, 15.
11 Rosander 1967, 316.
12 K:TK. Linkola 1939, 215.
13 OMA. J. W. Snellman asonin arkisto. Ke-

mijoen uitto 1876-1901. Sign. Eld. 2; Ke-
min kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto.
Henkikirja 1888. Sign. Bb:35.

14 OMA. J. W. Snellman G:sonin arkisto.
vatyOlistat 1874-1882. Sign E.I.f.6.

15 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Esim. Maanviljelija Juho Salmen kir-

je Peraseinajoelta 30.11.1925; TyOmies Eli-
as Kokon kirje Muuruvedelta 2.12.1925;
Ty&ales Mikko Kyykan kirje Viipurin läd-
nin Pyhajarvelta 27.11.1925; Juhani Leino-
sen kirje Helsingista 3.12.1947. Luetteloi-
maton kokoelma.

16 TOK. Metsanhoitaja Aarne Snellmanin kir-
je rouva Lilli Snellmanille 10.11.1922.

17 OMA. J. W. Snellman G:sonin arkisto.
vatyOlistat 1874-1882. Sign. E.I.f.6.

18 Meinander 1950, 131.
19 Wilmi 1985, 71.
20 Vuoden 1921 tyiivoimatilanteesta ks. SVT

XXXII 1923, 5.
21 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-

kisto. Laskikapinan oikeudenkayntipOyta-
kirjat. Ote Kihlakunnanoikeuden varsinais-
asioiden pOytakirjasta, tehty Lapinmaan
tuomiokuntaan kuuluvassa Sodankylan,
Pelkosenniemen ja Savukosken pitajain ka-
rajakunnassa, Piilolan talossa, Sodankylan
pitajan kirkonkylassa, toimitetuilla

syyskarajilla 29.11.1922. Kemi-
yhtiOn edustajan, varatuomari Yrjii Kuok-
kasen lausunto. Luetteloimaton kokoelma.

22 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Valkosen varvaysraportit 1950. Luet-
teloimaton kokoelma.

23 Avioliittokenttatutkimuksesta ks. Lehtonen
1968, 5-6.

24 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat kuu-
luivat Sodankylaan vuoteen 1916 saakka.

25 SSA. Sodankyla. Vihittyjen luettelo 1891-
1930.

26 OMA. Kitisen hoitoalueen arkisto. Kamp-
koskevaa (kamppapiirustuksia, vanhoja

urakkasopimuksia y.m. 1928, 1931, 1940,
1942, 1945-1961, 1963). Sign. HVIIIa:1;
Sodankylan nimismiespiirin arkisto. Tut-
kintapOytakirja 27.1.1961. Sign. HVIIIa:1.

27 Muistitietoaineisto (19, 37, 115, 136, 141).
28 Museoviraston tyiivaenkulttuuriprojektin

Kemijoen uiton dokumentoinnin yhteydes-
sa kerattiin lomakkeella tietoja uittotykinte-
kijOiden syntyperasta, koulutuksesta ja ty6-
paikoista. Yla-Kemijoelta lomakkeen pa-
lautti 37 tyOntekijaa. Kesan aikana Yla-Ke-
mijoella tyOskenteli 45 miesta.

29 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumentoin-
ti 1986 / Hanna Snellman. Kemijoen Uittoyh-
distyksen tyOntekijOiden keskuudessa tehty
kysely; Vastaavasta tilanteesta Ala-Kemijo-
ella ks. muistitietoaineisto (129).
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4.2. Tydryhmat

K:TK. Linkola 1939, 190-191; Muistitieto-
aineisto (46, 152).

2 Muistitietoaineisto (25, 32, 53, 142, 154,
158, 207).

3 Muistitietoaineisto (2b, 32, 108, 143, 153,
157, 189); OMA. Kemi Oy:n arkisto. Met-
saosaston arkisto. A. Snellmanin kirje K.
Feilmanille 14.1.1915. Luetteloimaton ko-
koelma; TOK. Metsanhoitaja Aarne Snell-
manin muistikirja vuodelta 1915.

4 LOfgren 1977, 116-118, 131, 143, 190-193.
5 Muistitietoaineisto (18a, 23, 74, 98c, 99,

114, 130, 182b); OMA. Kitisen hoitoalueen
arkisto. Vuosikertomuksia 1906-1920.
Sign. HId:l.

6 Johansson 1994, 38.
7 Muistitietoaineisto (53, 124, 139b).
8 Muistitietoaineisto (124, 125, 146, 163).
9 Muistitietoaineisto (108).

10 Muistitietoaineisto (184).
11 Muistitietoaineisto (106, 190).
12 Muistitietoaineisto (17, 46, 53, 60, 68, 72,

108); Vrt. Johansson 1994, 48.
13 Muistitietoaineisto (170).
14 Muistitietoaineisto (18a, 53, 77, 81, 88, 103,

119, 140b, 146).
15 Muistitietoaineisto (32, 81, 119).
16 Muistitietoaineisto (72).
17 Muistitietoaineisto (12, 17, 18a, 36, 49, 53,

72, 77, 80, 82, 86, 92, 94, 99, 105, 106, 128,
132, 143, 149, 157, 183, 196, 206).

18 OMA. Sallan hoitoalueen arkisto. Mukka-
lassa 2.11.1958 paivatty urakkatarjous .
Sign. HIIIh:l.

19 Muistitietoaineisto (61, 124, 163, 171).
20 Muistitietoaineisto (25, 106, 125, 129, 163).
21 Muistitietoaineisto (18a, 86, 111, 171, 211).
22 Muistitietoaineisto (53, 60, 92, 134, 143,

157, 177).
23 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-

kisto. J. Komulaisen kirje H.R. Sandbergille
2.12.1896. Luetteloimaton kokoelma.

24 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. J. Komulaisen kirje H. R. Sandbergil-
le 11.12.1896. Luetteloimaton kokoelma.

25 Muistitietoaineisto (17, 36, 86, 149, 157).
26 OMA. Ylikemin hoitoalueen arkisto. Selos-

tus kruununmetsataloudesta Ylikemin hoi-
toalueessa vuonna 1912 ynna tilastollisia
tietoja siita. Sign. HId:l.

27 Muistitietoaineisto (53, 108, 211); OMA.

Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston arkisto.
Kiertokirje N:o 19/1950. Luetteloimaton
kokoelma; SVT XXXII 1923, 13, 16.

28 Haatanen 1968, 199; OMA. Kemi Oy:n ar-
kisto. Metsdosaston arkisto. Palkkaus
1934-35. Luetteloimaton kokoelma.

29 Muistitietoaineisto (lb, 103).
30 Muistitietoaineisto (36, 163).
31 Ks. Rosander 1967, 246.
32 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-

kisto. Matti Saaren kirje Kemi Oy:lle
10.12.1925. Luetteloimaton kokoelma.

33 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Allekirjoittamaton kirjeen kopio tyti-
mies Matti Saarelle 12.12.1925. Luetteloi-
maton kokoelma.

34 Muistitietoaineisto (53, 60, 74, 98e, 149).
35 Muistitietoaineisto (2b).
36 Muistitietoaineisto (46, 53).
37 Muistitietoaineisto (72).
38 Muistitietoaineisto (77, 139b, 140b).
39 Muistitietoaineisto (48, 127b, 143, 144).
40 Muistitietoaineisto (67, 161).
41 Muistitietoaineisto (77, 183, 223); OMA.

Sallan hoitoalueen arkisto. Urakkasopimuk-
set 1954-59. Sign. HIIIh:l.

42 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Toivo T. Karangon raportti "Huomioi-
ta Perttausjoen uittotyiimaalta kevaalla
1946". Luetteloimaton kokoelma.

43 Muistitietoaineisto (126).
44 Muistitietoaineisto (2b, 27, 51).
45 Muistitietoaineisto (29, 75).
46 Muistitietoaineisto (100).
47 Muistitietoaineisto (61, 88, 221).
48 Muistitietoaineisto (150).
49 Lehtonen 1974, 7-9.
50 Muistitietoaineisto (2b, 19, 29, 53, 71, 75,

103, 127a, 221).
51 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-

tointi 1986 / Hanna Snellman. Reino Ruo-
kamon haastattelu 4.6.1986.

52 Muistitietoaineisto (2b, 19, 29, 53, 75, 103,
127a, 221).

53 Ks. Johansson 1994, 54-55, 69, 79.
54 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-

tointi 1886 / Hanna Snellman. Esko Savu-
kosken haastattelu 19.5.1986.

55 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Havainnoin-
tia Kemijoella 19. - 20.5.1986.

56 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Kenttaty45 hi-
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naaja U-2:ssa 11.6.1986.
" Sukulaisuussuhteet olivat yleisia myOs hyl-

keenpyytajien venekunnissa. Lehtonen
1974, 18.

4.3. Ikaryhmat

1 Muistitietoaineisto (37).
2 Ks. Liliequist 1993, 13; LOfgren 1977, 143-

147; Weibust 1969, 211, 215-277.
3 Muistitietoaineisto (89, 216).
4 Muistitietoaineisto (53).
5 Muistitietoaineisto (2b, 143, 164).
6 Johansson 1994, 155.
7 Muistitietoaineisto (98b, 155); Ks. myOs

Hjelm 1991, 28.
8 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-

pantarkastuspOytakirjat. Kittila 1928. Sign.
EB:41b.

9 Muistitietoaineisto (158).
10 Muistitietoaineisto (46).
11 Muistitietoaineisto (181).
12 Muistitietoaineisto (12).
13 Muistitietoaineisto (48).
14 Muistitietoaineisto (6, 9, 12, 14, 15, 16, 17,

20, 23, 24, 42, 44b, 52, 54, 74, 84, 90, 101,
104, 109, 117, 126, 131, 132, 134, 144, 149,
163, 165, 182b, 183, 193, 214): SVT XXXII
1923, 23.

15 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Hannanajon
dokumentointi Yla-Kemijoella 3.6.1986.

16 Muistitietoaineisto (12, 29, 37, 71, 76, 100,
171, 216, 224). MV:KTKKA. Kemijoen ui-
ton dokumentointi 1986 / Hanna Snellman.
Matti Tohmolan haastattelu 19.5.1986.

17 Muistitietoaineisto (127a).
18 Muistitietoaineisto (2b).
19 Muistitietoaineisto (98a, 124, 143).
20 Muistitietoaineisto (44a, 82, 100).
21 Muistitietoaineisto (13, 139a, 139b, 140a,

140b).
22 Muistitietoaineisto (12, 100, 106, 181).
23 Muistitietoaineisto (32, 48, 90, 100, 167,

210, 219).
24 Muistitietoaineisto (100).
25 Muistitietoaineisto (39, 82, 100).
26 Muistitietoaineisto (55).
27 Ks. Hilpinen 1980; Johansson 1994, 157;

Lehtonen 1974, 20-21; Leimu 1985; S am-
mallahti 1988, 19-27; Talve 1961, 288-
290; Weibust 1969, 215-227.

28 Weibust 1969, 215-227, 230.
29 Muistitietoaineisto (12, 13, 20, 90, 143);

Ks. mykis Johansson 1994, 73.
30 Muistitietoaineisto (106, 214).
31 Muistitietoaineisto (3, 13, 19, 37, 71, 76,

115,221,143,180.
32 Kaikki haastateltavat tunsivat tavan, mutta

heidan mukaansa sita ei koskaan pantu kay-
tantOOn, vaan silla ainoastaan peloteltiin en-
simmaista kevatta uitossa tyOskentelevia
poikia. On kuitenkin huomautettava, etta
haastateltavat eivat olleet erityisen haluk-
kaita keskustelemaan aiheesta naispuolisen
haastattelijan kanssa. Niinpa kukaan heista
ei esimerkiksi halunnut kertoa mita poraa-
misella tarkoitettiin.

33 Muistitietoaineisto (209).
34 Vrt. merimiehilla fyysinen voima kohotti

statusta. Weibust 1969, 262.
Sen sijaan sahatytintekijOilla ammattitai-

dottomat tyOntekijat saivat vahan taitoa,
mutta paljon fyysista voimaa vaativia tehta-
via. Talve 1969, 21.

35 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokurnen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Havainnoin-
tia Kemijoella 19-20.5.1986.

36 Lehmann 1983, 208.
37 Muistitietoaineisto (140b).
38 K:TK. Linkola 1939, 218; Muistitietoai-

neisto (127a, 199).
39 Muistitietoaineisto (29).
40 Muistitietoaineisto (13, 114, 182b, 183,

121, 140b, 223); Palsi 1923, 24.
41 Muistitietoaineisto (28, 75, 90, 122); OMA.

Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston arkisto.
Kiertokirje no 72/1948. Luetteloimaton ko-
koelma; Palsi 1923, 144.

42 Ks. Valtanen 1994, 24.
43 Muistitietoaineisto (24, 90, 85, 142, 172).
44 Muistitietoaineisto (181).
45 Muistitietoaineisto (44a, 142); 68-vuotiaan

miehen "yhden miehen teatterista" Luiro-
joella ks. Pohjolan Sanomat 9.6.1960.

4.4. Symbolinen paaoma

1 Borda & Lundin 1986, 67-69, 82.
2 Muistitietoaineisto (2a, 17, 21, 44a, 71, 126,

129, 132, 143, 170, 178a).
3 Muistitietoaineisto (13, 181).

Muistitietoaineisto (71, 178a).
5 Muistitietoaineisto (2b, 37, 153).
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6 Ks. Brtick 1984, 76; Ehn & LOfgren 1982,
53-55; Gudeman 1986, 6-9, 17, 21-22;
SOrlin 1981, 223.

7 Esimerkiksi Kitisenjoella Suvannon kylan
seutuvilla muutaman kilometrin matkalla
oli yli kolmen kilometrin pituinen Saparon
ohje, Mukkakosken niskan ohje, Mukkakos-
ken alustan ohje ja Kakiniemen ohje. Muis-
titietoaineisto (221).

Alueiden nimityksista Kitisenjoella ks.
esim. OMA. LauttaussaantOja Kemijoki.
Oulun laanin Maaherran Oaths asiassa,
joka koskee lauttauksen jarjestamista sille
osalle Kemijokea, joka on Luiron ja Kitisen
yhtymakohdan ja Ounaskosken niskan va-

Pelkosenniemen, Kemijarven ja Rova-
niemen pitajissa, seka Wly valilla oleville
jarville; annettu Oulun laaninkansliassa,
syyskuun 29 paivana 1923; Kitisen ja Lui-
ron vesistOjen lauttaussaantO vahvistettu
31.7.1929. Sign. kansio 69.

8 Muistitietoaineisto (12, 181); Ks. myOs Tol-
sa 1945, 50-51.

9 Muistitietoaineisto (46, 182b).
10 Ks. Gamert 1994, 89.

Muistitietoaineisto (60, 88).
12 Muistitietoaineisto (51, 103, 177, 182a).
13 Muistitietoaineisto (2c, 86, 141, 182a, 211).

Vastaavasta tilanteesta Ruotsissa ks. SOrlin
1981, 194-197.

14 Hamynen 1993, 441-442.
15 Muistitietoaineisto (8, 49, 121, 155, 206);

Ks. mytis Salo 1989, 20, 67.
16 Vuoristo 1935, 23.
17 Muistitietoaineisto (63, 86).
18 Muistitietoaineisto (46, 77, 136).
19 K:TK. Linkola 1939, 217.
20 Wilmi 1985, 71.
21 Muistitietoaineisto (2b, 18a, 23, 48, 53, 56,

61, 64, 71, 139b, 140b, 148, 153, 181).
22 Muistitietoaineisto (74).
23 Muistitietoaineisto (135b).
24 Muistitietoaineisto (2b).
25 OY:HL. Leskela 1995, 2, 28.
26 Muistitietoaineisto (146).
27 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-

kisto. A. J. Hermaalan kirje 20.2.1950;
Kiertokirje N.o 13/1950. TyOtilaisuuksien
jarjestaminen paallikkOmiehille. Luetteloi-
maton kokoelma.

28 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. TyOvoimatilanne 1965. Luetteloima-
ton kokoelma; Ks. myiis POntynen 1936,

43-45, 70-71.
29 Muistitietoaineisto (153).

5.1. Sosiaalinen asema ja sen osoittaminen

Ks. esim. Ehn & LOfgren 1982, 49-51;
Hellspong 1987, 33; LOnnqvist 1979; Nur-
mi 1989, 84-90; Nylen 1962, 88, 110; Sii-
vonen 1993.

2 Lundin 1991, 34; Ks. myOs Nurmi 1989,
148; Peterson 1993.

3 Ks. Connerton 1989, 10-12; Jacobson
1993, 96-97, 102-103, 114-115; Lundin
1991, 35.

4 Ks. Weibust 1969, 183.
5 Muistitietoaineisto (98a, 184); MV:KTKKA.

Kemijoen uiton dokumentointi 1986 / Han-
na Snellman. Havainnointia Kemijoen ke-
vat- ja valmistelutOista Savukoskella
16.4.1986.

6 Muistitietoaineisto (2b, 98a, 150).
7 Muistitietoaineisto (127a).
8 Muistitietoaineisto (91); Ks. myOs Lainio

1981, 53; Nisi 1923, 43.
9 Ks. Leimu 1976, 81-82; Niemi 1970, 141;

TYKL. Eenila 1967, 181.
10 TOK. Valokuvakokoelma. Hildur Larssonin

valokuvat Kemijoelta.
11 Muistitietoaineisto (20).
12 Muistitietoaineisto (190); Talve 1969, 36;

TYKL 1967. Eenila 1967, 178; Valtanen
1994, 27.

MyOs Yhdysvalloissa kaytettiin esiliinoja
pinotavaratyOmailla. Logging in the Maine
Woods 1994, 28-29.

13 Muistitietoaineisto (163).
14 Muistitietoaineisto (37, 119).
15 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-

kisto. Laskikapinan oikeudenkayntipOyta-
kirjat. Ote Kihlakunnanoikeuden varsinais-
asioiden pOytakirjasta, tehty Lapinmaan
tuomiokuntaan kuuluvassa Sodankylan,
Pelkosenniemen ja Savukosken pitajain
rajakunnassa, Piilolan talossa, Sodankylan
pitajan kirkonkylassa, toimitetuilla

syyskarajilla 29.11.1922. Pera-
pohjolan piirikuntakonttorin piiritarkastaja
Arvid Rasasen lausunto. Luetteloimaton
kokoelma.

16 Sariola 1954, 35-36.
17 Auer 1968, 58; muistitietoaineisto (87, 94,

187).
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18 Muistitietoaineisto (54); TYKL. Eenila
1967, 178.

19 Muistitietoaineisto (44b, 106).
2° Ks. Thompson 1967, 70.
21 Talve 1961, 283.
22 Karonen 1995, 30.
23 Muistitietoaineisto (75).
24 Hagberg 1976, 124.
25 TOK. Valokuvakokoelma. Valokuva Kemi-

joelta 1910-luvulla. Valok. Hildur Larsson.
26 Muistitietoaineisto (49, 70, 187).
27 OMA. Sodankylan itaisen piirin nimismie-

hen arkisto. Rikosasiain pOytakirjoja 1902,
1905, 1907-10, 1912-15. Sign. CIIIa:l.

28 OMA. Rovaniemen nimismiespiirin arkisto.
Irtolaisten pOytakirjat 1914-1916, 1918-
1920. Sign. CIIIe:l.

29 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
p antarkastuspOytakirj at. Kuolajarvi 1915.
Sign. Eb:49b.

30 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston
arkisto. Laskikapinan oikeudenkayntipiiy-
takirjat. Ote Kihlakunnanoikeuden varsi-
naisasioiden pOytakirjasta, tehty Lapinmaan
tuomiokuntaan kuuluvassa Sodankylan,
Pelkosenniemen ja Savukosken pitajain
karajakunnassa, Piilolan talossa, Sodanky-
WI pitajan kirkonkylassa, toimitetuilla

syyskarajilla 29.11.1922. Ke-
miyhtiOn edustajan, varatuomari YrjO
Kuokkasen lausunto; Perapohjolan piiri-
kuntakonttorim piiritarkastaja Arvid Rasa-
sen lausunto; KemiyhtiOn tyOnjohtaja Emil
KOrkiin lausunto. Luetteloimaton kokoel-
ma.

31 Muistitietoaineisto (23, 54).
32 Muistitietoaineisto (105).
33 Muistitietoaineisto (2b).
34 Muistitietoaineisto (76).
35 Muistitietoaineisto (88).
36 Lainio 1981, 53-56.

Muistitietoaineisto (37).
38 Muistitietoaineisto (122).
39 TYKL. Eenila 1967, 179-180.

Muistitietoaineisto (88).
41 Ks. valokuvat teoksissa Suomen vapaussota

kuvissa 1, s. 83, 119, 147, 163, 183, 185;
Suomen vapaussota kuvissa 2, s. 18, 19, 31,
34, 35, 36, 39, 63, 227, 263; Ks. myOs Rou-
dasmaa 1986, 29, 33, 43, 51, 62, 95.

42 Ks. Lehtonen 1994, 136.
43 Lehtonen 1982, 609; Talve 1983, 456.
44 Muistitietoaineisto (54, 88, 182b); Ks. myOs

Ahvenainen 1970, 222.
45 Muistitietoaineisto (37, 88).
46 Vega-lakkia ovat kayttaneet myOs merimie-

het ja englantilaiset tyOldiset. Leimu 1976,
87, 94-96.

47 Muistitietoaineisto (37, 141, 182a); Ks.
myiis Niemi 1970, 141.

48 Muistitietoaineisto (93).
49 Muistitietoaineisto (20); Ks. mytis muisti-

tietoaineisto (1, 110).
50 Muistitietoaineisto (155).
51 Ks. Korhonen 1985; Leimu 1977, 78; Nisi

1923, 173; Talve 1961, 285.
52 Muistitietoaineisto (23, 27, 31, 37, 51, 88,

98a, 115, 177, 182a, 192, 216); OMA. Kemi
Oy:n arkisto. Paakonttorin arkisto. Laki-
asiaintoimisto. Luettelo A/B Kemi Oy:n
kuukausimiesten tavaroista, jotka punaiset
ryOstivat Siurujoen tybpaikalla 1922. Luet-
teloimaton kokoelma; TOK. Toivo Jumis-
kon (10.5.1996) ja Matti Leinosen kirjeet
(2.5.96) Hanna Snellmanille.

Sallalaisesta heinavaesta vuosisadan
vaihteessa otetussa valokuvassa on nuorella
miehella selassaan hamppusakki ja toisella
tuohikontti. Valonen 1952, 137.

53 Immonen 1996, 210.
54 Talve 1961, 285.
55 Sosiaalisen identiteetin osoittamisesta ks.

esim. Frykman 1993, 21, 23, 117, 131.
56 TOK. Toivo Jumiskon kirje 10.5.96 Hanna

Snellmanille.
57 Kuusanmaki 1966, 537.
58 Haatanen 1968, 193.
59 Muistitietoaineisto (27, 37, 51, 88, 98a, 115,

177, 182a, 216); OMA. Kemi Oy:n arkisto.
Metsdosaston arkisto. Laskikapinan oikeu-
denkayntipOytakirjat. Ote Kihlakunnanoi-
keuden varsinaisasioiden pOytakirjasta, teh-
ty Lapinmaan tuomiokuntaan kuuluvassa
Sodankylan, Pelkosenniemen ja Savukos-
ken pitajain karajakunnassa, Piilolan talos-
sa, Sodankylan pitajan kirkonkylassa, toi-
mitetuilla lakimaaraisilla syyskarajilla
29.11.1922. Luettelo A/B Kemi Oy:n kuu-
kausimiesten tavaroista, jotka punaiset
ryOstivat Siurujoen ty6paikalla 1922. Luet-
teloimaton kokoelma.

60 Muistitietoaineisto (134).
61 Muistitietoaineisto (88).
62 TOK. Matti Leinosen kirje Hanna Snellma-

nille 2.5.1996.
63 Muistitietoaineisto (209).
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64 Muistitietoaineisto (27, 88, 98a, 115, 177,
182a).

65 Muistitietoaineisto (181).
66 Muistitietoaineisto (20, 184).
67 Valonen 1952, 138.
68 Muistitietoaineisto (181).
69 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-

tointi 1986 / Hanna Snellman. Havainnoin-
tia Kemijoen kevat- ja valmistelutOista Sa-
vukoskella 16.4.1986.

70 Muistitietoaineisto (85).
71 Muistitietoaineisto (106, 218).
72 Kiviniemi 1982, 49; Vento 1972, 160, 162,

174.
73 Johansson 1994, 126; Vilkuna 1958, 93.
74 Johansson 1990, 139-140; Johansson 1994,

125-128; Ks. mykis Akesson 1991, 29.
75 Ks. esim. Lundin 1991; Weibust 1969, 186-

187, 278-279.
76 Laaksonen 1972, 189.

Seuraavassa luetellaan muutamia Lapissa
taman vuosisadan alussa tytiskennelleita
metsatyontekijoita, joista on tiedossa lii-
kanimen lisaksi mytis etunimi ja sukunimi.

Paksus-Kalle oli Kalle Heikkinen, POtky-
Jussi oli Jussi Helander ja Pikku-Nikke oli
Niilo Korhonen. UlkonakOtin viittasi myOs
Valde Eskelisen Rojo-Eskelinen, Jaakko
Hiltusen Kalakkilaiva, Matti Huotarin Hou-
sunperse-Huotari, Nikolas Riipin Hattu-
Niku ja Matti Niemisen Piippu-Matti.

Jouko SirviOta nimitettiin Kotkajoukon-
Peieimieheksi hanen ankaran luonteensa
vuoksi. Isi, Eemil Ylitalo, pyrki puolestaan
sovittelemaan riidanpoikasia. Elamantavas-
ta ja luonteesta kertoo mytis Herman Vesa-
laisen Kasino-Hermanni, Antti Fiskin Vi-
hainen-Visti, Antti P011asen Hanurinsoitta-
ja, Jussi Alatalon Puukontekijd, Juho Taski-
lan Parturi, Arvid Tarkan Suomen-Nuuka,
Tuomas Luukkosen Hauska-Tuomas, Paavo
Raisasen Ruukin-Paavo, Pekka HyvOsen
Romaani-Pekka, Emil Virran Soittelija-Vir-
ta, Jalmari Kortelaisen Hurja-Jallu, Kalle
Heikkisen Hantuuki-Heikkinen ja Oskari
Kiviniemen Simauttaja.

Mista Heikki Jatkola (Pahan kerran-
Heikki), Tahvo Nevalainen (Surma-Tahvo),
Armas Mattila (Raklan-Kaala), Eemil
Miettinen (Empsa) ja Kalle Karvinen (Pu-
rottelia) olivat saaneet nimensa, ei ole tie-
dossa. Orpous ei ollut mitenkaan poikkeuk-
sellista kulkumiesten joukossa, mutta josta-

kin syysta Kalle Hokkanen oli saanut Orpo-
poika-nimen.

Urkko-Karkon nimed kantavan Kalle
Kulpakon sanotaan tehneen metsatOita 80-
vuotiaaksi saakka. Hyvan tyOntekijan mai-
neessa oli mytis Aleksi Pilto, Hullu-Pilto,
jonka sanotaan painaneen 150 kiloa ja kaa-
taneen kanden miehen annoksen tukkeja.
Teppo Alatalo ei saanut liikanimedan Huvi-
lan-Teppo ahkeruudestaan vaan pikemmin-
kin laiskotteluun taipuvaisuudestaan.

Kotipaikkakunnan mukaan nimensa saa-
neita olivat ainakin Porin-Kalle (Antti Kah-
rd), Porin-Ville (Ville Rosenqvist), Vaasan-
Rimaali (Janne Remall), Tampereen-Kalle
(Kalle Helin), Viipurin-Akseli (Akseli Hak-
karainen), Loimaan-Kassu (Kalle Suvitie),
Hollolan-Hessu (Heikki Jarvinen), Tornion-
Humu (Frans Niemi) ja Kongin-Jussi (Jussi
Hermansson Konginkankaalta). Kotipaik-
kaan viittasi mytis Martinkylalaisen Joosep-
pi Niskasen Martin-Niskanen. Etu- ja suku-
nimen perusteella muotoutuneita nimia oli-
vat ainakin Jussi Natin Ndtti-Jussi ja Kalle
Kauppilan Kauppi-Kalle. Vierasperainen
Karlbom-nimi muuttui savottakielessa Ka-
lapuomiksi (Kusti Karlbom).

Muistitietoaineistolla on aina omat puut-
teensa. Niinpa yield vanhuksena uitossa
tykiskennellyt Jumalanpoika-nimi on yhdis-
tetty niin Antti Leppaseen kuin Antti Korte-
laiseenkin. Yhdella miehella saattoi olla
mytis useampia nimia. Vaino Rautiaista ni-
mitettiin tilanteen mukaan Metsien-Kunin-
kaaksi tai Kurreksi, Albert 011ilaa Kurtin-
Komiaksi tai Ipatiksi ja Juho Heikkista Pit-
kasi-Pakkaseksi tai Iso- Heikkiseksi.

Muistitietoaineisto (13, 67, 156); Lack-
man 1995.

77 Luiro, Martti ja Kurtti ovat perapohjalaisia
kylia. Luiro on myOs yksi Kemijoen sivujo-
ki ja Kurtti erdasta puutavarayhtiOsta kay-
tetty nimitys.

78 Laaksonen 1972, 184-187.
79 Talve 1978, 63.
80 Tarasti 1988, 13.
81 Ruokatavaroiden lisaksi savotan kaupassa

oli myytavana seuraavia tavaroita: "sekata-
varat: lehtitupakki, pikanelli, Suomi-sikaa-
rit (laatikko), paperossit (Armiro), paperos-
sit (beirutski), saippua, kynttilat, petroleu-
mi, tulitikut, tukkisahat (uusia ja vanhoja),
kirveet, viilat (suorakaiteen ja kolmion
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muotoiset), liipat, pieksunvarret, pieksun-
pohjat, pieksusaappaat, kinttaat, poronnah-
kaiset kinttaat, pohjanahka, terva, tyhjat as-
tiat, tyhjat sakit,

hevoshoitoon kuuluvat: etureki, takareki,
hilakOysi, ohjasnuora, kaurat, heinat, silput,
ruomat, langet, hamutat, huopaset hamutat,
rinnustimet, rekiraudat, rekiruuvit, aisanpe-
raraudat, savirikko, vannerauta, mantorauta,
hevosen kengat, hevosen kengan naulat, ta-
komanaulat 3", takomanaulat 4", rassinaulat
3", rassinaulat 4", rassinaulat 5", rassinaulat
6.

OMA. Kemi Oy:n arkisto. Paakonttorin
arkisto. Vuoden 1906 lakkoa koskevat pa-
perit. Elinkustannukset. Luetteloimaton ko-
koelma.

82 OMA. J. W. Snellman G:sonin arkisto. Lu-
ettelo kassaan jaaneista tavaroista ja mak-
settavista veloista. Sig. E.I.b.5.

83 Uittotyiimaalla on ruokatarvikkeiden ja ruu-
anvalmistukseen kaytettavien kauhojen
saksi myyty seuraavia tavaroita: "Armiro
paperossia, suomi sikaria, pohjanahkaa, tu-
pakkirullia, tulitikkuja, heinia, olkia, kbytta,
kirveita ja viiloja". OMA. Raahen Puutava-
ra Oy:n arkisto. Hartsu- eli muonakirja v.
1915-1916. Sig. Gb:l.

84 OMA. Santaholma Oy:n arkisto. Hartsu- 1.
muonakirja luultavasti Taivalkoskelta v.
1917. Sign. Gb:2.

85 Muistitietoaineisto (46, 182b).
86 OMA. Santaholma Oy:n arkisto. Hartsu- 1.

muonakirja luultavasti Taivalkoskelta v.
1917. Sign. Gb:2.
Hagberg 1976, 100.

88 Muistitietoaineisto (2b, 3, 18a, 27, 51, 75,
85, 98a, 106, 108, 127a, 143, 150, 182a,
182b, 190); Ks. mykis Hagberg 1976, 114;
TYKL. Eenila 1967, 186.

89 Muistitietoaineisto (182b); Ks. mytis muis-
titietoaineisto (2b, 217).

9° Muistitietoaineisto (178a).
91 Muistitietoaineisto (13).
92 Muistitietoaineisto (142).
93 K:TK. Linkola 1939, 192; Maliniemi 1933,

10; Metsalehti 21.2.1936; Muistitietoaineis-
to (25, 46, 53, 71, 76, 77, 113, 140b, 144,
178a); Tarasti 1988, 14.

94 Muistitietoaineisto (19, 53, 65, 82, 122,
143, 145, 169, 174, 180); SVT XXXII 1923,
26; Tarasti 1988, 14.

95 Muistitietoaineisto (22b, 130, 138, 191).

96 Muistitietoaineisto (51, 78, 81, 101, 173,
179, 182b); OMA. Kemi Oy: arkisto. Pad-
konttorin arkisto. Keskusarkisto. Kaarto ry.
Hinnasto 5.12.1940. Luetteloimaton ko-
koelma.
Muistitietoaineisto (142).

98 Metsalehti 21.2.1936; Muistitietoaineisto
(3, 98a, 135a, 179, 180); OMA. Kemi Oy:n
arkisto. Metsdosaston arkisto. Metsanhoita-
ja Jarl Sundqvistin muistiinpanoja tyOrnailta
vv. 1925-26. Martimojoen tyiipaikka 15.1.-
17.1. 1924. Luetteloimaton kokoelma; Ta-
rasti 1988, 14.

99 Koskimaa 1986, 61; Muistitietoaineisto (69,
142); Nisi 1923, 143, 145, 162-163, 166.

loo Kitisenjoen hiintiisohosta eli hannan muka-
na kulkevasta ponttoonista on tietoja jo vuo-
delta 1892. Vuonna 1924 Kitisenjoella kulki
hannan mukana tukeista tehty ponttooni,
jonka molemmissa paissa oli mela lautan
ohjausta varten. Lautalle oli rakennettu lau-
doista tai pressuista maja eli soho. Sohosta
kokilta sai ostaa lautasellisen keittoa, kah-
via ja munkkeja. Annos maksettiin kokille
heti.

ForsstrOm 1985, 24-25; Muistitietoai-
neisto (2b, 29, 103); Ks. mykis Pohjolan Sa-
nomat 2.7.1960.

Soho-nimitys tullee venajankielen uitto-
tyOntekijOiden muonituslauttaa tarkoit-
tavasta sanasta hartsonja tai hartsovoj.

TOK. Suullisia tiedonantoja. Eino Kopo-
nen.

Vastaavanlainen ponttooni (engl. wanin-

gan) oli kaytOssa myOs Yhdysvaltojen koil-
lisosissa ja keskilannessa. Ponttoonin paalle
oli kyhatty maja kankaasta tai laudoista ja
sita ohjattiin virrassa kandella suurella ai-
rolla. Ponttooni saattoi olla varastona
luille tai ruokatavaroille tai se toimi asunto-
na, ruokalana, toimistona, tallina tai pajana.
Yleensa tytimaalla oli vain yksi ponttooni
tyOryhmad kohti. Silloin ponttoonilla ruo-
kailtiin ja sinne varastoitiin tavarat, mutta
miehet yOpyivat teltoissa rannalla. Ponttoo-
ni kulki miesten mukana jokea alas tytin
edetessa. Sivujokien tyOryhmat yhtyivat
paavaylan uittajiin, ja lopulta parisatapaisen
miesjoukon mukana kulki kymmenkunta
ponttoonia. Jensen 1945, 38; MHS. Drake
1989, 3-9.

101 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Hugo Harrin laatima hinnasto

75
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26.4.1950. Luetteloimaton kokoelma.
102 Johansson 1994, 83, 88.
103 Muistitietoaineisto (19, 53, 65, 82, 122,

143); SVT XXXII 1923, 26.
104 Talve 1973, 53, 107; Talve 1978, 63.
105 Muistitietoaineisto (2b, 13, 153).
106 Lainio 1981, 250-251.
107 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-

pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1903.
Sign. Eb:33a.

108 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kittila 1896. Sign.
Eb:41a; Sodankyla 1902. Sign: Eb:119a.

109 Ks. Jutila 1923a, 51.

5.2. Kamppaelama

1 Kamppaemannan kasikirja 1948, 37.
2 Muistitietoaineisto (121).

Connerton 1989, 73-74; Gjesdal-Christen-
sen 1979; Humphrey 1974; LOfgren 1982,
36-39; Rapoport 1976, 13-17; Rapoport
1990;9; Waterson 1991, xv-xvi, 167-168.

4 Weibust 1969, 276-279.
5 Lehtonen 1974, 9.
6 Ella Johansson on pohtinut tilankaytOn tut-

kimuksen mandollisuuksia nopeasti kyhd-
tyissa metsatyOntekijOiden yhteisasunnois-
sa. Kuinka ne voivat ilmaista rakentajiensa
tilakasityksia esimerkiksi yksityisen ja jul-
kisen tilan suhteen kun yhta asukasta kohti
on tilaa vain yksi tai puolitoista neliOrnet-
ria? Miten yksityisyys ja yhteisyys on voitu
rajata? Minkalaisia yksityisia tarpeita yli-
paatansa on ollut? Onko niita voitu kamppa-
oloissa yllapitaa? MetsatyOntekijOiden yh-
teisasunto Ruotsissa oli joko suurikokoinen
keskeisliedella varustettu hirsirakennus
(ruots. eldpallskoja) tai muutaman miehen
asuttama nurkkaan sijoitetulla avotakalla
varustettu osittain maahan rakennettu asu-
mus (ruots. kolarkoja). Johansson 1994,
99-100.

7 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Havainnoin-
tia Kemijoella 19.-20.5.1986.

8 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. KenttatyO
Luuksin pirtilla Luuksinsalmessa 10.-
11.6.1986.

9 MV:KTKKA. Kemijoen uiton dokumen-
tointi 1986 / Hanna Snellman. Dokumen-

tointi Autioniemen vastuulla 4.-5.6.1986;
KenttatyO Kemijarven Luusuassa 11.-
12.6.1986; Kenttaty6 Kemijokisuun erotte-
lulla 28.8.-1.9.1986.

10 Sariola 1954, 37-38.
11 Nisi 1923, 146-149.
12 Ehn & LOfgren 1982, 38.
13 Muistitietoaineisto (2b, 3, 32, 53, 90, 103,

108, 115, 139b, 140b, 141, 142, 150, 153,
163, 164, 165, 167, 199, 221); MV:KTKKA.
Kemijoen uiton dokumentointi 1986 / Han-
na Snellman. Havainnointia Kemijoella
19.-20.6.1986.

14 Vuonna 1921 Kemijoen alueella normaali
tyiiaika oli lokakuusta joulukuuhun yleensa
alle seitseman tuntia, tammikuussa alle kah-
deksan tuntia seka helmikuussa ja maalis-
kuussa alle yhdeksan tuntia. SVT XXXII
1923, 10-11.

Vuoden 1952 helmi-maaliskuussa Kitti-
metsatyOmaalla metsaan mentiin

noin klo 8-9 ja yhteisasunnolle palattiin
noin klo 15-16. Sariola 1954, 31.

15 Muistitietoaineisto (9, 23, 32, 44a, 53, 54,
74, 81, 87, 94, 98b, 106, 112, 128, 147, 160,
168, 170, 180, 182b, 218).

16 Yleisista periaatteista sosiaalisten suhteiden
heijastumisessa asunnon sisalla ks. Water-
son 1991, 168.

17 Muistitietoaineisto (9, 23, 54, 114, 129,
182b).

18 Muistitietoaineisto (44b, 46, 54, 85, 98b,
114, 147); SVT XXXII 1923, 24. Ks. myOs
Lainio 1981, 53-54.

19 Muistitietoaineisto (2b).
20 Muistitietoaineisto (54, 182b).
21 Muistitietoaineisto (33).
22 Muistitietoaineisto (46).
23 Muistitietoaineisto (2b).
24 Muistitietoaineistomuistitietoaineisto (13).
25 Muistitietoaineisto (153).
26 Muistitietoaineisto (114).
27 Muistitietoaineisto (9, 14, 82, 101, 118, 119,

121, 129, 163, 170, 178a).
28 Muistitietoaineisto (2b, 142).
29 Johansson 1994, 99-100.
30 Muistitietoaineisto (112).
31 Muistitietoaineisto (13).
32 Muistitietoaineisto (25, 81, 87, 121, 142).
" Muistitietoaineisto (23, 165, 180).
34 Muistitietoaineisto (110, 121, 149, 163,

206).
35 Muistitietoaineisto (121, 147).
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36 Muistitietoaineisto (147).
37 Muistitietoaineisto (44a).
38 Muistitietoaineisto (78, 87, 108).
" Muistitietoaineisto (121).
4° Muistitietoaineisto (87).
41 Muistitietoaineisto  (165).
42 Muistitietoaineisto  (78).
43 Muistitietoaineisto (108).
44 Muistitietoaineisto (23).
45 Muistitietoaineisto (90).
46 Muistitietoaineisto (163).
47 Muistitietoaineisto (146); Ks. myiis Johans-

son 1990, 130, 141; Johansson 1994, 114,
152; Porter 1992, 6-7.

48 Muistitietoaineisto (206).
49 Muistitietoaineisto (121).
50 Muistitietoaineisto (108, 163).
51 Muistitietoaineisto (183).
52 Muistitietoaineisto (144).
53 Muistitietoaineisto (121).
54 Muistitietoaineisto (112, 163).
55 Muistitietoaineisto (112).
56 Muistitietoaineisto (53).

Muistitietoaineisto (85, 76, 90, 128).
58 Muistitietoaineisto (112).
59 Muistitietoaineisto (53).
60 Muistitietoaineisto (121).
61 Muistitietoaineisto (2b, 20, 44b, 53, 81, 86,

119, 126, 166, 170).
62 Johansson 1994, 78.
63 Muistitietoaineisto (106).
64 Muistitietoaineisto (53).
65 Muistitietoaineisto (28, 110, 181).
66 Ks. esim. muistitietoaineisto (81, 98b, 103,

121, 160, 182b).
67 Era 1968, 98.
68 Muistitietoaineisto (103).
69 Muistitietoaineisto (81).
70 Muistitietoaineisto (53).
71 Muistitietoaineisto (121).
72 Muistitietoaineisto (38, 72, 110, 130, 163).
73 Muistitietoaineisto (53).

5.3. Eristyneisyys

1 Vahtola 1994, 137.
2 Muistitietoaineisto (2b).
3 Muistitietoaineisto (29).
4 Muistitietoaineisto (114).
5 Muistitietoaineisto (36, 47, 77, 136, 139b,

140b, 175).
6 Esimerkiksi KemiyhtiOn Saariharjun savot-

taan tilattiin kesakuussa 1950 kaksi Rova-
niemed, kaksi Kalevaa ja kaksi Pohjolan
työsta ja syyskuussa • 1950 kolme Rovanie-
med, kolme Kalevaa ja kolme Pohjolan ty6-
tä. OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston
arkisto. T.I. Valkosen tarkastuskertomus
3.6.1950; T.I. Valkosen tarkastuskertomus
8.9.1950. Luetteloimaton kokoelma.

7 Muistitietoaineisto (53, 106, 144).
8 Allmendinger 1992, 5-7.
9 Esim. muistitietoaineisto (2b, 33, 53, 178a).

10 Johansson 1994, 138.
Knuuttila 1977, 211; Muistitietoaineisto
(163); Sariola 1954, 42.

12 OY:HL. Karjalainen 1993, 118.
13 Muistitietoaineisto (28, 135a, 209, 224).
14 Muistitietoaineisto (135a, 209).
15 Muistitietoaineisto (116, 224).
16 Muistitietoaineisto (9, 33, 116, 146, 194).
17 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-

kisto. Tarkastuskertomukset. Luetteloima-
ton kokoelma.

18 Muistitietoaineisto (116).
19 Muistitietoaineisto (32, 209); Ks. mytis

Hakkinen 1995, 74, 114.
20 Esim. muistitietoaineisto (44a, 146, 151).
21 Muistitietoaineisto (142).
22 Muistitietoaineisto (30).
23 Muistitietoaineisto (44a).
24 Muistitietoaineisto (126).

6.1. Erottavat kokemukset

1 Hamynen 1993, 406; Vrt. Haatanen 1968,
280; Heikinheimo & Ristimaki 1956, 42;
Kalela 1989, 21; Nenonen 1993, 18.

2 Ks. Pulkkinen 1956, 196-206.
3 Heikinheimo & Ristimaki 1956, 8.
4 Esimerkiksi Helsingin Sanomien kuukausi-

liitteessa 1.4.1995 kerrottiin venalaisesta
mikrobiologista, joka Neuvostoliiton tie-
deakatemian molekyyligenetiikan instituu-
tissa luki luppoaikoina amerikkalaisia kirjo-
ja. Helsingin Sanomat 1995, 58.

5 Kortesalmi 1996, 145; Nykysuomen sana-
kirja 1954, 270.

6 On kuitenkin muistettava se, etta tyOttO-
myydesta joutuivat karsimaan muutkin kuin
metsa- ja uittotyOntekijat, ja ajatus tyOttO-
myydesta taloudellisena ja sosiaalisena on-
gelmana herasi vasta 1890-luvulla. Esiteol-
lisena aikana tykittOmyyden aiheuttajana
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saattoi yksinkertaisesti olla tytintekoon so-
veltumaton sad. Ks. Pahl 1984, 49-50.
Nenonen 1993, 10.

8 Kaunokirjallisuudessa tukkisavotan loppu-
minen sijoitetaan yleensa Marian ilmestys-
paivaan 25.3. (esim. Lainio 1981, 12). Ma-
rianpaivaa pidettiin talven ja kevaan taite-
kohtana. Karjalainen 1994, 67.

9 Muistitietoaineisto (155).
10 Eduskunnan	 tytivaenasiainvaliokunnan

mietinnOssa vuonna 1935 todettiin, etta
metsa- ja uittotyOntekijOiden palkat olivat
yleensa laskeneet alle sen rajan, joka olisi
taannut tyOldisille toimeentulon. Kalela
1989, 110.

" Muistitietoaineisto (86, 176)
12 Haanpaa 1956, 224-227.
13 Erdan haastateltavan lapsuudenkoti oli pe-

rintotila 	 Petkulan kylassa.
Haastateltavan isa menetti tilan pakkohuu-
tokaupassa vuonna 1915; talollisen pojasta
tuli paatoiminen metsa- ja uittotykintekija.
Haastateltava sai vaimonsa kanssa asutusti-
lan vuonna 1937, mutta joutui myymaan ti-
lansa 1960-luvulla. Syyna myymiseen oli
se, etta traktorikuljetusten yleistyttya he-
vosmiehia ei enda tarvittu savotassa, ja
pientilalliselle	 valttamattOmat lisaansio-
mandollisuudet jaivat pois. Muistitietoai-
neisto (2b); OMA. Lapin tuomiokunnan ar-
kisto. Sign. CIb:45; Lapin tuomiokunnan
arkisto. Sign. CIb:78.

14 Muistitietoaineisto (136).
15 Muistitietoaineisto (105).
16 Muistitietoaineisto (2b, 2c, 8, 26, 41a, 46,

97, 120, 136, 141, 153, 156, 181, 182a, 187,
223).

17 Muistitietoaineisto (26, 46, 176, 182b).
18 Muistitietoaineisto (156).
19 Muistitietoaineisto (136).
20 K:TK. Linkola 1939, 240; Muistitietoai-

neisto (2b, 13, 105, 195).
21 Kuosmanen 1978, 248.
22 Kemijarvella oli vuonna 1938 seuraavanlai-

sia luppoileville metsatyOntekijOille
palveluja: Matkustajakoti IngerO,

Uusi Matkustajakoti, Karppisen Matkusta-
jakoti, Hackmanin matkustajakoti, Matkus-
tajakoti Rauhala, Kahvilaliike Mainos, Lot-
ta Kahvilaliike, Kahvilaliike Kemijarvi, Ha-
malaisen Ruoka- ja Kahvilaliike, Karppisen
Ruokala ja kahvila, Rankisen Ruokala ja
kahvila, Osuuskaupan kahvila, Kahvila

Karjalainen, Fr. Kellokummun Pirttikahvi-
la, Pirttikahvila Lapinmaa, K. Rytilanden
Pirttikahvila, VainO IngerOn Pirttikahvila,
A. Vayrysen suutari- ja jalkineliike, J. Kyl-
masen suutari- ja jalkineliike, L. Huovisen
suutariliike ja korjaamo, Raataliliike ja pu-
kimo M. Peltopera, D. Hiltusen raataliliike,
L. Kivelan raataliliike, E. Lehmusvaaran
saunaliike, M. Tampion saunaliike, D. Ku-
neliuksen kioskikauppa seka E. ROnkOn
kioski- ja nakkimakkaraliike. OMA. Valtion
Oulun piirin ammattientarkastuksen arkisto.
Kemijarven kunta. Sign. Hc:2.

23 Muistitietoaineisto (103, 139b, 156); K:TK.
Linkola 1949, 232, 240.

24 Muistitietoaineistouistitietoaineisto  (78, 94, 182b); OMA.
Rovaniemen nimismiespiirin arkisto. Irto-
laispOytakirjoja 1923-1932. Kuulustelut
4.9.1932; 31.10.1932. Sign. CIIIc:2; Tarkka
1984, 17-19, 76; Tolsa 1937, 66.

25 Tolsa 1945, 148-150.
26 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Paakonttorin ar-

kisto. Keskusarkisto. Kaarto Ry. Kaarto
Ry:n vuosikertomus yhdistyksen 1:1ta toi-
mivuodelta 1938; Kaarto Ry:n vuosikerto-
mus yhdistyksen 4:1ta toimintavuodelta
1941. Luetteloimaton kokolema.

27 YOstelytavoista ks. Sarmela 1994, 114-117.
28 Muistitietoaineisto (26, 149, 164); Pipping

1978, 236.
29 Muistitietoaineisto (97); Ks. mytis OMA.

Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piispantar-
kastuspOytakirjat. Kemijarvi 1926. Sign.
Eb:33b.

" Pipping 1978, 226; Vastaavasta tilanteesta
Pohjois-Ruotsissa ks. Frykman 1993, 204,
214.

3 ' OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1903.
Sign. Eb:33a.

32 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1926.
Sign. Eb:33b.

33 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Rovaniemi 1897.
Sign. Eb:109a.
OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pntarkastuspOytakirjat. Kittila 1886. Sign.
Eb:41a.

35 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kittila 1912; Kitti-
la 1936. Sign. Eb:41b.

36 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
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pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1934.
Sign. Eb:33b.

37 Muistitietoaineisto (135a).
38 Vuonna 1963 koko Suomen metsatyOnteki-

jOiden kotona asuvien lasten lukumadra oli
41 %:11a 0 lasta, 32 %:lla 1-2 lasta, 18 %:lla
3-4 lasta, 6 %:11a 5-6 lasta ja 3 %:lla 7 lasta
tai enemman. Jarvelainen & Snellman
1965, 8.

39 Muistitietoaineisto (2b, 2c, 32, 39, 44b, 48,
49, 81, 86, 92, 94, 127b, 135b, 165, 172,
178a, 208).

40 Muistitietoaineisto (8, 17, 43, 79, 139b,
140b, 148).

41 Muistitietoaineisto (44b, 56, 66, 88, 108,
139b, 140b).

42 OMA. Ylikemin hoitoalueen arkisto. Luet-
telo kruununmaalla asuvista henkilOistaYli-
kemin hoitoalueessa 1909, 1912, 1915.
Sign. B III e:1; Ks. myiis Ahvenainen 1970,
329.

43 Kruununmetsatorpparilaitoksesta ks. Ah-
venainen 1970, 249-250; OY:HL. Tervonen
1991.
OY:HL. Tervonen 1991, 9.

45 OY:HL. Karjalainen 1989, 5-7.
46 Massa 1994, 209.
47 Ahvenainen 1970, 249-253.
48 Kuusikko 1996, 295; Muistitietoaineisto

(32, 97).
49 KA. Maataloushallituksen arkisto. Maata-

loustiedustelu vuonna 1920. Oulun Mani.
Sodankyla. Sign. Ha 642; Muistitietoaineis-
to (2b).

50 KA. Maataloushallituksen arkisto. Maata-
loustiedustelu 1929-1930. Oulun laani. Sa-
vukoski. Sign. Ha 1128; Muistitietoaineisto
(53, 176, 213).

51 Muistitietoaineisto (6, 22, 186a, 196).
52 Muistitietoaineisto (122, 196).
53 Ks. Heikinmaki 1989; Mild 1996, 245.
54 Muistitietoaineisto (26); OMA. Tornio tuo-

miokunnan arkisto. Kustaava Karppisen pe-
runkirjoitus 14.3.1889. Sign. EcIII:3.

55 OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Esitys kruununtorppien valiaikaiseksi
verottamiseksi 1891. Sign. BIIIa:3.

56 OMA. Tornion tuomiokunnan arkisto. Ju-
han Petteri Erkinpoika Sarkelan perukirjoi-
tus 2.2.1903. Sign. EcIII:5.

57 Vuonna 192115hes puolet (48 %) Kemijoen
alueen metsatyOntekijOista oli tilatonta
estOd vajaan kolmanneksen (30 %) ollessa

tilallisia tai heidan poikiaan ja runsaan vii-
denneksen (22 %) maanvuokraajia tai hei-
dan poikiaan. Niin tilallisista kuin maan-
vuokraajistakin noin puolet tyOskenteli ko-
tipaikkakuntansa ulkopuolella. Tilattomista
puolet oli metsatOissa koko kalenterivuoden
toisen puolen ollessa maanviljelystOissa tai
teollisuustOissa osan vuotta. UittotOissa ti-
lattoman vaestOn osuus oli vielakin suurem-
pi, 60 prosenttia. Tilallisia oli uittotykinteki-
jOista runsas viidennes ja maanvuokraajia
hieman alle viidennes. Tyontekijoista suuri
osa oli toispaikkakuntalaisia. SVT XXXII
IV 1923, 5, 32-33.

58 OY:HL. Tervonen 1991, 70.
59 Muistitietoaineisto (48); OMA. Puolangan

hoitoalueen arkisto. Kruununmetsatorppien
erottamisluettelot 1925-1932. Sign. BII-
Ia:2.

60 OMA. Oulun tuomiokunnan arkisto. Mu-
hoksen karajakunta. Heikki Vitikan perukir-
ja. Sign. EcIII:12; OMA. Kemi Oy:n arkis-
to. Metsdosaston arkisto. Signe Vitikan kirje
Puutavara O.Y. Kemin metsakonttoriin
9.4.1929. Luetteloimaton kokoelma.

61 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. Sofia Ukkolan kirje KemiyhtiOOn
25.1.1926; Maria Heinosen kirje Kemiyh-

7.2.1926; KemiyhtiOn kirje Maria
Heinoselle 10.2.1926; KemiyhtiOn kirje J.
Karjalaiselle 8.7.1926. Luetteloimaton ko-
koelma.

62 Muistitietoaineisto (3, 9, 53, 76, 103, 108,
158, 176, 189, 196, 223).

63 Muistitietoaineisto (46, 50); Ks. Ingold
1983; Ruotsala 1992, 32.

64 Muistitietoaineisto (77, 176, 189); Maanvil-
jelyksesta ja karjanhoidosta Perapohjolassa
ja Lapissa ks. Jutila 1923b; Jutila 1923c.

65 Muistitietoaineisto (34, 53, 147).
66 Muistitietoaineisto (53).
67 Muistitietoaineisto (139b).
68 Muistitietoaineisto (179).
69 Muistitietoaineisto (46, 53, 108, 139b,

140b).
70 Muistitietoaineisto (2c, 53, 65, 98d, 208).
71 Muistitietoaineisto (2b, 53, 121, 136, 142,

163, 165, 208).
72 Muistitietoaineisto (53, 103, 140b); Neno-

nen 1993, 9.
73 Muistitietoaineisto (49).
74 Muistitietoaineisto (146).
75 Tilanne oli samanlainen Pohjois-Amerikas-
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sa alueilla, joissa karjanpaimennus oli mer-
kittava ty011istaja. Ks. Allmendinger 1992, 7.

76 Ks. mytis HY:FL. Puro 1994, 26-28.
77 Hakkinen 1995, 70; Ks. my•lis Nygard 1996.
78 Muistitietoaineisto (82, 219).
79 OMA. Rovaniemen nimismiespiirin arkisto.

Irtolaisten pOytakirjat 1914-1916, 1918-
1920. Sign. CIIIe:1; IrtolaispOytakirjoja
1923-1932. Sign. CIIIc:2.

80 Ks. Wuolijoki 1945, 149-151; Lapin Kansa
27.6.1936.

81 OMA. Rovaniemen nimismiespiirin arkisto.
Irtolaisten pOytakirjat 1914-1916, 1918-
1920. Sign. CIIIe:1; Irtolaispoytakirjoja
1923-1932. Sign. CIIIc:2.

82 Heinonen 1984, 130.
83 Vaikka prostituoidut eivat olekaan taman

tutkimuksen varsinaisena kohteena, on seu-
raavassa valittu esimerkiksi viiden naisen
elamakerta. Naisten elamakerrat valottavat
myOs satunnaisten seuralaisten elaman kul-
kua.

Muistitietoaineistossa puhutaan luppoai-
koja kuvatessa Oinashildan mOkista, jossa
elettiin "surutonta ja hauskaa elarnaa".
Vuonna 1928 mOkin emanta passitettiin Ou-
lun laaninvankilaan irtolaisuudesta syytet-
tyna. Silloin 25-vuotias Hilda oli 150 cm
pitka, ruumiinrakenteeltaan heikko, tumma-
tukkainen ja ruskeasilmainen. TytOn van-
hemmat olivat rovaniemelaisia tyOldisia ja
han oli asunut vanhempiensa luona 12-vuo-
tiaaksi saakka. Hanella oli kaksi sisarta ja
kaksi veljea. Hilda oli kaynyt kaksi luokkaa
kansakoulua seka kierto- ja rippikoulun. 12-
vuotiaasta 18-vuotiaaksi saakka han oli ol-
lut palveluksessa Rovaniemella ja Sodanky-
lassa ja taman jalkeen ollut yhden vuoden
Rovaniemella Tervatehtaalla tyOssa. Seu-
raavina vuosina Oinashilda oli joskus lyhy-
en aikaa savotassa kokkina tai yksityisilla
henkilOilla apulaisena, mutta paaasiassa han
eli prostituutiosta. Vuonna 1921 hanelle
syntyi poikalapsi, mutta han ei mennyt nai-
misiin kihlattunsa rovaniemelaisen tyti-
miehen kanssa. Sulhanen anoi mytithemmin
karajilla kihlauksen purkamista, koska mor-
sian oli antautunut yleiseksi naiseksi kih-
lauksen jalkeen.

Oinashilda oli 1920-luvulla nuori, ja
ehka hanet siksi muistetaan niin hyvin. Pi-
datettyjen joukossa oli toki myiis vanhoja.
Heinakuun alussa vuonna 1927 pidatettiin

50-vuotias irtolaisnainen, joka metsatyOnte-
kijOiden keskuudessa tunnettiin pilkkani-
mend Nampahyssykka. Nampahyssykan isa
oli talonpoika, joka oli lahtenyt Amerikkaan
tyttin ollessa 9-vuotias. TyttO oli lapsuuden-
kodissaan 12-vuotiaaksi saakka, jonka jal-
keen han oli setansa hoidossa seuraavat kak-
si . fuotta. Sen jalkeen han oli ensin lapsen-
kaitsijana ja sitten palveluksessa eri taloissa
Rovaniemella ja Torniossa ja lopuksi Roy-
tan sahalla. Rovaniemelle han muutti noin
40-vuotiaana. Silloin han lienee saanut
myOs lempinimensa, silla han muutti asu-
maan eraaseen sahtitorppaan, jossa han
hankki rahaa myymalla kaljaa, limonaadia
ja tupakkaa. Osan elannostaan han ansaitsi
prostituutiolla. Elamantapansa seurauksena
kuulusteltava oli monta kertaa sairaalassa
sukupuolitaudin vuoksi ja vankilassa irto-
laisuuden vuoksi. Kun hanet 51-vuotiaana
pidatettiin, oli han "ruumiinrakenteeltaan
heikko ja hampaat vialliset ja mustuneet".
Pidatyksen syyna oli muun muassa se, etta
han oli "aivan tajuttomana juovuksissa".
Kun han oli tullut Rovaniemelle Hameen-
linnan vankilasta saman vuoden juhannuk-
sen tienoilla, oli han asettunut asumaan Sa-
hanperalle tyOmies Niilo Karlsbergin maka-
siiniin, siis ulkorakennukseen, ja asunut
siella siihen saakka kun se ilmojen puolesta
oli mandollista. Sen jalkeen han oli kierta-
nyt mokista toiseen pessen pyykkia, mutta
antautuen valilla juopotteluun. Kuulustelu-
pOytakirjan mukaan han "aina silloin kun on
ollut ryyppyhommissa miesten kanssa, on
antautunut mykiskin paritteluun, milloin
metsassa, milloin missakin ja on perinyt
maksua parittelusta 10-20 markkaa, mutta
on toisinaan antautunut maksuttakin, voi-
matta muistaa kaikkia tapauksia, koska on
ollut usein niin humalassa." Syyksi elaman-
tapaansa kuulusteltava sanoi sen, etta rehel-
lista tytita ei ollut saatavissa ja prostituutiol-
la ansaitsi paremman paivapalkan kuin ty61-

Kun Nampahyssykka seuraavan kerran
pidatettiin kolmen vuoden kuluttua kertoi
eras makitupalainen todistuksessaan "kuul-
leensa 'jatkien' kertovan, etta — — Hilda an-
tautuu pienemmastakin rahasta haureuden
valikappaleeksi".

Tervolan-Helmind tunnettu Pudasjarvella
syntyneen irtolaisnaisen kohtalo noudatteli
samanlaisia suuntaviivoja. KuulustelupOy-
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takirjan mukaan han oli lahtenyt kotoaan
16-vuotiaana, minka jalkeen han oli ollut
viisi vuotta Tervolassa palveluksessa ja sen
jalkeen vuoden Helsingissa, sitten Kemissa
ja Torniossa. Irtolaisuudesta hanet tuomit-
tiin ensimmaisen kerran noin 20-vuotiaana.
Lapsia hanella ei ollut, mutta han oli radta-
lin leski. Kun hanet pidatettiin tukkisavotto-
jen loppumisen aikoihin Rovaniemelle
vuonna 1928, todettiin etta han oli viinaan
meneva, mutta sukupuolitautien osalta ter-.
ye. Kun hanet seuraavan vuoden heinakuus-
sa pidatettiin seuraavan kerran, todettiin,
etta han viettaa "huonoa elamad juopotellen
ja meluten pitkin kylaa ja pahamaineisia
paikkoja pukeutuen miesten vaatteisiin ja
sitten kulkien ja rayhaten pitkin teita saat-
taen aikaan yleista hairiota ja pahennusta."
Seuraavan kerran hanta kuulusteltiin seu-
raavan vuoden joulukuussa, mutta nyt hanta
syytettiin ainostaan juopottelusta ja tytittO-
myydesta. 39-vuotiaan Tervolan-Helmin
elamasta piirtyy kuulustelupOytakirjassa
karu kuva: "On taalla ollessaan nauttinut
vakijuomia tuntemattomilta miehilta, jotka
kerrankin veivat kertojan Rovaniemen
kauppa Oy:n saunaan, jossa kertojaa paritte-
livat, voimatta kertoja sanoa monenko mie-
hen kanssa kertoja p.o. kerralla paritteli,
mutta ei saavansa rahaa, koska oli niin hu-
malassa."

Ilo-Saimana tunnettu prostituoitu oli ol-
lut Sodankylan kunnan holhouksessa, siis
huutolaisena, syntymastaan saakka. Aiti oli
kuollut ja isan nimi ei ollut tiedossa. 15-
vuotiaasta lahtien Saima oli elattanyt itsen-
sa olemalla palveluksessa eri paikoissa ja
eri puolilla Pohjois-Suomea. Han solmi
avioliiton ja sai nelja lasta, mutta puoliso
kuoli kansalaissodan aikana. Lapset jaivat
huutolaisiksi Sodankylan Kieringin kylaan.
Vuonna 1923 Saima tuomittiin ensimmai-
sen kerran kolmeksi kuukaudeksi vankilaan
irtolaisuudesta ja vuonna 1925 viideksi
kuukaudeksi. Vuonna 1926 Saima muutti
Rovaniemelle ja oli seuraavan kesan Ke-
missa. Kevaalla 1928 hanet passitettiin jal-
leen vankilaan. Kolmannen kerran vanki-
laan lahtiessaan Saima oli 33-vuotias.

Rovaniemen Ounasjoen kylasta kotoisin
oleva Maria-niminen nainen joutui ensim-
maisen kerran vankilaan neljaksi kuukau-
deksi irtolaisuudesta syytettyna 18-vuotiaa-

na. 20-vuotiaana han sai puolen vuoden tuo-
mion ja 21-vuotiaana vuoden tuomion. Sa-
malla han oli hoidettavana nelja viikkoa
Tornion yleisessa sairaalassa veneeristen
tautien vuoksi. 23-vuotiaana han sai 15 kuu-
kauden tuomion ja 25-vuotiaana puolentois-
ta vuoden tuomion. Kun hanta 25-vuotiaana
kuulusteltiin, tiedettiin kertoa, etta han oli
aloittanut prostituution 17-vuotiaana, han
juopotteli ja hanella oli vasemmassa pos-
kessaan arpi. Kaksi vuotta myOhemmin ha-
nella oli poskessa olevan arven lisaksi pads-
saan arpia. Hanet passitettiin puoleksitoista
vuodeksi Hameen laaninvankilaan sovitta-
maan rangaistusta viisinkertaisesta irtolai-
suudesta. Kun han palasi Rovaniemelle
tammikuussa 1929 asui han eraan miehen
kanssa Iikka Mikkolan torpassa. Elarnas-
taan nyt 28-vuotias Maria kertoi, "etta oli
nauttinut apteekin tippoja ja muulloinkin
kiljua, josta juopunut ja sen jalkeen saanut
humalaisena ollessaan selkaansa." Todista-
jalausuntojen mukaan Maria sai selkaansa
monilta miehilta. Milloin han "venyi veris-
sapain radantakana" ja milloin "kaveli jon-
kun jatkan kaulassa ja venyi huonomainei-
sissa murjuissa".

Hierojan ammatikseen ilmoittanut Hilma
oli syntynyt Kuusamossa talollisten lapse-
na. Han asui kotonaan 19-vuotiaaksi saakka
ollen kuitenkin valilla naapuritaloissa pal-
veluksessa. 19-vuotiaana Hilma meni nai-
misiin eraan kruununmetsatorpparin kanssa
ja muutti miehensa kanssa Kuolajarvelle
Niemelan kylaan. Kun mies kuoli yhdeksan
avioliittovuoden jalkeen, jai Hilmalle hoi-
dettavaksi kolme alaikaista lasta. Hilma
muutti lastensa kanssa saman pitajan Sal-
lansuun kylaan elattaen itsensa palvelijatta-
rena. Kaksi vanhinta lasta otettiin heti Kuo-
lajarven kunnan huostaan, siis huutolaisiksi,
mutta vastasyntyneen lapsensa Hilma sai
pita Lapsi kuitenkin kuoli puolivuotiaana.
Kuolajarvelta Hilma Lahti Kemijarvelle ja
Rovaniemelle han muutti vuonna 1922 ol-
len silloin 30-vuotias. Muutaman vuoden
kuluttua Hilma esiintyi yha useammin pida-
tettyjen irtolaisnaisten joukossa. Kun Hilma
tuomittiin ensimmaisen kerran vankilaan
vuonna 1928, oli hanella todennakiiisesti
vankilassa mukanaan kolme vuotta aikai-
semmin syntynyt tyttarensa. Vuonna 1929
tytar, joka todistajalausunnon mukaan oli
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"saalittavasti karsinyt ruumiillisesti kasva-
tuksen huonoudesta ja alinomaa ollut kur-
jassa tilassa Hilman rivon elaman takia", oli
otettu pois aidiltaan. Pari vuotta myOhem-
min Hilda asui eraan kulkumiehen kanssa
Sahanperalla ja naapurin todistuksen mu-
kaan han oli ammatiltaan hieroja "mutta ei
enda viime kuluneena kesana juopottelunsa
ja huonon elamansa takia kyennyt sita tyOta
tekemaan ja etta ne henkilOt, jotka hanen
asunnossaan yOta paivaa edestakaisin kulki-
vat eivat olleet potilaita, vaan juopuneita
kulkijoita ja Perapohjolan *kid". Jos asun-
non omistaja lukitsi Hilman oven ulkopuo-
lelta, tulivat miehet sisalle ikkunasta.

Muistitietoaineisto (97, 219); OMA. Ro-
vaniemen kaupungin piirin nimismiehen ar-
kisto. IrtolaispOytakirjoja 1923-1932. Kuu-
lustelut 7.11.1926; 10.6.1927; 3.7.1927;
16.4.1928; 18.4.1928; 23.6.1928; 28.10.
1928; 5.1.1929; 18.5.1929; 22.7.1929;
13.12.1930; 20.10.1931. Sign. CIIIc:2.

84 Heinonen 1984, 131.
85 OMA. Rovaniemen nimismiespiirin arkisto.

IrtolaispOytakirjoja 1923-1932. Kuulustelu
30.10.1927. Sign. CIIIc:2.

86 Hakkinen 1995, 96.
87 OMA. Rovaniemen nimismiespiirin arkisto.

Irtolaisten pOytakirjat 1914-1916, 1918-
1920. Kuulustelut 30.10.1909; 17.6. 1910.
Sign. CIIIe:l.

88 OMA. Rovaniemen kaupungin nimismie-
hen arkisto. IrtolaispOytakirjoja 1923-1932.
Sign. CIIIc:2.

89 Muistitietoaineisto (28).
9° OMA. Rovaniemen kaupungin nimismie-

hen arkisto. IrtolaispOytakirjoja 1923-1932.
Sign. CIIIc:2.

91 Muistitietoaineisto (23, 32, 97, 144, 146,
220).

92 Hagberg 1976, 140-144.
Muistitietoaineisto (150).

94 Sariola 1954.
OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Keinijarvi 1903.
Sign. Eb:33a.

96 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1926.
Sign. Eb:33b.

" OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Sodankyla 1921.
Sign. Eb:119b.

98 Muistitietoaineisto (88).

99 Muistitietoaineisto (9, 78, 121, 170); Ty6-
maalla juopottelusta ks. OMA. Sodankylan
itaisen piirin nimismiehen arkisto. Poliisi-
kuulustelupOytakirja, jonka allekirjoittanut
Sodankylan itapiirin nimismies piti kruu-
nunmetsatorppari Reeti Neitolan 6 p:na ke-
sakuuta 1914 tapahtuneen kuoleman joh-
dosta. Sign. CIIIa:l.

100 Muistitietoaineisto (63, 163).
101 Muistitietoaineisto (2b, 18b, 78, 28, 76, 85,

122, 146, 170).
102 Muistitietoaineisto (139b).
103 Muistitietoaineisto (23); Ks. myOs muisti-

tietoaineisto (216).
104 OMA. Sodankylan itaisen piirin nimismie-

hen arkisto. Rikosasiain pOytakirjoja 1902,
1905, 1907-10, 1912-1915. Sign. CIIIa:l.

105 OMA. Sodankylan itaisen piirin nimismie-
hen arkisto. Rikosasiain pOytakirjoja 1902,
1905, 1907-10, 1912-1915. Sign. CIIIa:l.

106 Muistitietoaineisto (2b, 28, 76, 78, 85, 106,
122).

107:Muistitietoaineisto (136).
108 Muistitietoaineisto (74).

6.2. Yhteiset kokemukset

Muistitietoaineisto (17, 49, 51, 74, 85, 86,
88, 89, 100, 190).

2 Muistitietoaineisto (17, 32, 74, 89, 111,
124).

Muistitietoaineistossa kiinnittyy huomio
siihen, etta miehet kavelivat paljon pitkia
valimatkoja. Kavelemiseen joutuivat kui-
tenkin turvautumaan myOs muut kuin met-
sa- ja uittotyOntekijat, ja kavelemiseen har-
jaannuttiin jo lapsena. Vuonna 1916 synty-
nyt haastateltava oli kansakouluun paastak-
seen kavellyt enonsa kotitalosta Moskusta
yli selkosen Korvanen — Lokka — Seitajarvi
— Vaffiti — Savukoski -reittia kouluun Savu-
koskelle. Metsanhoitaja G.W. ForsstrOm
kirjoitti paivakirjaansa juhannuksena 1896
Sodankylaan Eteld-Suomesta tulleesta vie-
raastaan, jonka rouva "kuului olevan hyva
kavelemaan". Se oli isannan mielesta omi-
naisuus, jota tarvittiin niina entisina aikoina,
jolloin tiet ja kulkuvalineet olivat alkeelli-
sia.

ForsstrOm 1985, 34, 37; Muistitietoai-
neisto (148).

Tavasta kavella paljon ja pitkia etaisyyk-
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sia ks. myOs Blehr 1994, 23; Lehtola 1994,
27.

3 Muistitietoaineisto (121, 131, 147, 149).
Linja-autoliikenteesta Pohjois-Suomessa

ks. Tervonen 1994, 248-251.
4 Muistitietoaineisto (18a, 36).
5 Muistitietoaineisto (100).
6 Muistitietoaineisto (2b, 17, 18a, 18b, 42, 53,

103, 131, 140a, 140b).
7 Muistitietoaineisto (103).
8 Muistitietoaineisto (18a, 18b).
9 Muistitietoaineisto (211).

io Muistitietoaineisto (2b).
11 Muistitietoaineisto (2b, 103).
12 Muistitietoaineisto (103).
13 Muistitietoaineisto (203).
14 Muistitietoaineisto (31, 74, 121, 142, 146);

Ks. myiis Palsi 1923, 14; Tolsa 1945, 68.
15 Muistitietoaineisto (46, 64, 108, 127a,

139b, 140b).
16 OMA. Sodankylan itaisen nimismiespiirin

arkisto. KuulustelupOytakirja 16.2.1908 So-
dankylan Tanhuan kylassa ja talossa tapah-
tuneen pahoinpitelyn ja siita 19.2.08 seuraa-
van kuoleman seka edellisten yhteydessa
20.2. tapahtuneen itsemurhan johdosta.
Sign. CIIIa:l.

17 Muistitietoaineisto (31, 41b, 46, 50, 64, 94,
108, 139b, 140b, 176).

18 Muistitietoaineisto (46, 50, 139b, 140b).
19 Muistitietoaineisto (64, 146, 176); Ks. myiis

Tolsa 1945, 163; Pohjolan Sanomat
4.6.1960.

20 Muistitietoaineisto (179).
21 Muistitietoaineisto (122, 146).

MyOs Ruotsissa kausityOssa kulkeville
miehille saatettiin antaa yOsija, koska pelat-
tiin heidan taitojaan noitua (ruots. trolla).
Rosander 1967, 246.

22 Hagberg 1976, 13-15.
23 Muistitietoaineisto (172).
24 Muistitietoaineisto (146).
25 Ks. Rosander 1967, 299.
26 Muistitietoaineisto (32).
27 Muistitietoaineisto (179).
28 Muistitietoaineisto (13).
29 Muistitietoaineisto (44a, 151, 181, 205,

216).
30 Muistitietoaineisto (205).
31 Muistitietoaineisto (151).
32 Muistitietoaineisto (44a).
33 Muistitietoaineisto (181).
34 Ks. esim. muistitietoaineisto (26).

35 Muistitietoaineisto (89).
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TyOnjohtaja A. Korhosen tilityksia y.m. Ke-
mijoen vesistOn uitoista v. 1884-1885.
Sign. E.I.b.4; OMA. Kemi Oy:n arkisto.
Metsdosaston arkisto. Eino Tuomelan kirje
A.B. Kemi Oy Metsakonttorin johtajalle
25.4.1929. Luetteloimaton kokoelma;
OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsaosaston ar-
kisto. Laskikapinan oikeudenkayntipbyta-
kirjat. Ote kihiakunnanoikeuden varsinais-
asioiden pOytakirjasta, tehty Lapinmaan
tuomiokuntaan kuuluvassa Sodankylan,
Pelkosenniemen ja Savukosken pitajain ka-
rajakunnassa, Piilolan talossa, Sodankylan
pitajan kirkonkylassa, toimitetuilla

syyskarajilla 29.11.1922. Oulun
laaninhallituksen ylim. esittelija W.F. Plan-
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39 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. P. Hulkon kirje H. R. Sandbergille
5.5.1896. Luetteloimaton kokoelma.

Pekka Hulkko oli syntynyt Nurmeksessa
vuonna 1856. Toimittuaan aluksi kaupan-
hoitajana ja itsenaisena kauppiaana syn-
nyinseudullaan han siirtyi vuonna 1889 toi-
minimi Bergbomin palvelukseen asema-
paikkanaan ensin Pudasjarvi ja mykihemmin
Rovaniemi. Han tuli KemiyhtiOn palveluk-
seen, alusta lahtien tyOnjohtajaksi, elokuus-
sa 1893. Han kuoli vuonna 1936 jaatyaan
joitakin vuosia aikaisemmin elakkeelle.
K:TK. Linkola 1939, 218.

40 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsaosaston ar-
kisto. H. Ilolan kirje H. R. Sandbergille
16.5.1896. Luetteloimaton kokoelma.

41 OMA. Kemi Oy:n arkisto. Metsdosaston ar-
kisto. J. Nissisen kirje H. R. Sandbergille
18.5.1896. Luetteloimaton kokoelma.

Juho Nissinen oli syntynyt Ilomantsissa
vuonna 1858. Ennen Perapohjolaan tuloaan
vuonna 1891 han oli tyiiskennellyt Gustav
Cederbergin tyOnjohtajana ja Korpiselalla
kaupanhoitajana. Vuonna 1901 han erosi
ukkoherran toimestaan KemiyhtiOssa: ensin
han oli puutavara-alalla Venajalla, myii-
hemmin kauppiaana Rovaniemella, maan-
viljelijana Pielisensuussa ja kauppiaana
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7.1. Elamantapa etsimessa

Ks. Lehmann 1983, 17-19, 174-176; 208-
210. Ks. myOs Ardener 1989, 24; Gerholm
1993b, 119; Lundin 1992, 141.
Williams 1983, 141; Wulff 1993, 55; Ks.
mytis Connerton 1989, 18-21, 28-29; Col-
lard 1989, 95; Gerholm 1993b, 115; LOf-
gren 1993a, 12, 31; Roos 1987, 48-59; Wik-
dahl 1992, 17-18.
Esim. muistitietoaineisto (2b, 32, 39, 44b,
48,49,81,86,92,94,128,167,172,1780.
Koska hyviin tapoihin kuuluu esitella itsen-
sa 	 saanen panna alkuun henkilOtiedot
sits. Olen syntynyt Haapajarven Ylipaan  ky-
lalla — — 1899 tytimiehen poikana. 14 vuo-
den vanhana piti ruveta tienaamaan leipd
ensin talollisilla kipparikallena, mykihem-
min savotoissa. Ensimmainen savotta oli
metsdhallituksen halkosavotta Pitkankan-
kaan sivulla. Asuntona oli kamppd sisadn-
lampidvd. Ruoka keitettiin avonuotiolla
kampan edessa ja syOtiin suurin osa pata tai
kauha kannon nokassa itse istuen joko
maassa tai jossain pOlOkyn paalla. Joka tar-
vitsi valoa sai joko kiskova tikkuja eli hom-
mata tuijun, lopuksi saatiin kovalla rahinalla
leppa lamppu toiseen pdahan kamppad, jos-
ta se kiilui kuin tahti taivaalta. Siind sita
vain kahistiin yOnseutu, paivat metsassa aa-
musta iltaan.

Seuraava savotta oli Juseliuksen tyOmaa
Myllypuron latvassa. Siella osa asui Mylly-
puron talossa, osa samanlaisessa kdmpdssd
miehet. Hevosille oli vahan tuulen suojaa
tehty rievuista ja havuista. Siind se vain
meni talvi etta tOrnahti. Luppoaikana olin

Olimme saaneet sen verran ai-
kuiseksi isaukon kanssa, etta oli oma asun-
to. Kevadn olin uitossa Hinkuanjoella. Suu-
rin osa uittomiehista majaili Siivari ja Juo-
vala nimisissa taloissa. Kevat oli kuiva ja
tykinjohtaja rupesi pelkadmadn, etta ei saada
kunnolla puita Lehmankurkun kosken alle,
jossa vesi riittaisi. Painettiin yOta paivad
suurin piirtein viikko. Lauvantaina saatiin
llama kosken alle. Pdastiin nukkumaan. Ka-
veltiin polkua perakkain. Meni pienen pu-

ron yli, jossa oli porras. Kdvelin puolinu-
kuksissa. Kuului takaani posaus, joku oli
kavellyt puroon, jossa herasi. Saavuttuani
mokille panin maata ja sanoin ditille, end
herattakdd saunaan. Herdsin kandeksatta
alottaissa. Sanoin, joko on sauna, diti mika
sauna, eihan sinua saanut ylOs vaikka ois
mita tehnyt. Nyt on pyhdilta. En meinannut
uskoa millaan, etta olin nukkunut reilun
vuorokauden yhtakyytid.

Seuraava savotta oli Karhunpiilossa, jos-
sa Ruuselevi hakkautti tukkia. Siena Pin
puuhun kun menin konkeloa laukaisemaan
ja se yllattden putosi paalle. Ei auttanut muu
kuin ruveta huutamaan apua. Kylla miehet
kirosi, etta miten sinut saadaan pois. Aikan-
sa touhuttuaan mind pdasin alas. Oli kova
pakkanen ja mind paitahihasillaan. Ei mulla
puussa ollut kylmd, mutta kun pdasin alas,
tuntui etta jadtyy. No pian sita taas lampeni
kun heilutti petkelettd ja kirvestd.

Seuraavan kerran olin Santaholman savo-
tassa Kalajokivarressa. Olimme Ojala-nimi-
sessa talossa. Tein tukkia ja Sippo Jussi ajo.
Siena se meni se talvisydan. Vuonna 1917-
1918 olimme Kokonmassa halonteossa kun
rytakka alako. Lahin rintamalle ja olin
toukokuun loppuun. Sieltd palattua menin
Pitkallekankaalle leipasavottaan. Miehet
kaatoi petajia. Naiset ja nuoret kolosivat,
repivat parkin suikaleiksi, jotka pantiin nip-
puun ja sitten hevosilla kirkolle ja osa ase-
malle, pettuleipdaineita.

Seuraavana talvena olin Hiitenperalla
Santaholman savotassa. Sieltd jai mieleeni
palstanaapuri. Sieltd ei ollut kuulunut ri-
saustakaan pitkaan aikaan. Kun se ajomies
saapui, se tuli kohta palstaani, Sanoi, ldhe
hyva mies kaveriksi, menemme, mies ma-
kaa hangella tajutonna pad verissaan. Oli
pankka oksa lentdnyt padhan ja lyOnyt rei-
jan. Jatimme takareen ja istuimme kumpi-
kin pankolle ja mies poikittain syliin ja niin
ajoimme siihen taloon, jossa oli tyOnjohtaja.
Mies kavaisi tajuissaan ennen kuin lahettiin
viemaan sairaalaan. Oli selvennyt, mutta
talvi oli mennyt sairaalassa.

Rupesin Haapajarven Osuuskauppaan
varastomieheksi. Olin siind siihen asti kuin
joutuin sotapalvelukseen, joka tapahtui lo-
kakuun 10 paivand 1919. Sind reissulla me-
nikin aikaa vdhdn liikaa, mutta niihan hullu
kylpee etta nahka palaa. Pdastydni vapaaksi
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landin Kemiin. Olin Kemijokisuulla erotte-
lulla toissa niin kauvan kun toinen tuuri
pantiin pois, jolloin olin taas vapaa mene-
maan mihin vain. Junassa Rovaniemelle,
sielta kuorma-auton Nana Kemijarvelle ja
niin laivalla Autioniemeen, josta ensin ye-
neella Kemijoen yli ja sitten metsia etelleen
Hirviselkaan, Miettiseen, Ahvenselkaan ja
niin ruukinpirtille, jossa oli Kunelius teetta-
massa p011ia. Se kait oli suurin piirtein  en-
simmainen p011isavotta said peralla. Kolme
paivaa yritin harjoitella pkillintekoa, ei
maistunut, landin pois. Tulin Varvikon ja
Pahkakummun kautta Autioniemeen, siitta
laivalla takaisin Kemijarvelle. Olin Ulku-
niemi Vertin — tuli mies ulkoa, sanoi eta
tuolla ulkona on mies, joka pestaa miehia
ylOs KemiyhtiOn savottaan. Menin ulos.
Siena seisoi pieni miehen tappi muistivihko
kourassa. Kysyin, vielako kala syii? Katsoi,
kysyi, etta mita? Sanoin, etta oisin
vailla. Se sopii, mika nimi? Sanoin nimeni
ja kysyin, etta milloin landetaan ja mihin
sanoi, end kello 2 laivalla Pelkosenniemeen
ja siita veneella Savukoskelle. Saavuimme
illalla Pelkosenniemen laivarantaan. Tava-
rat purettiin laituriin ja olimme yOta Sam.
Tervon talossa. Aamulla haimme veneita
Niinivesta KemiyhtiOn varastosta ja panim-
me tavarat veneeseen. Niita oli kolme vene-
kuntaa ja lastia ja landimme soutamaan ja
sauvomaan ylOs. Oli tarkoitus, etta paasta
Roteerukseen yOksi. Oliko sattuneet akki-
naisimmat venemiehet siihen veneeseen,
jossa mina olin. Oli jo taysi pimed kun olim-
me saapuneet Vayrysen kohdalle, Roteeruk-
seen oli yield matkaa 3 kmt ja kova Serri-
koski, joten menimme Vayryseen.

Se meidan herra Joona Pikkarainen sanoi
meille, eta muistakaahan olla pojat hissun
kissun, etta saataan olla yOta. Talo on, etta
siind ei oikein tunneta aina leikkia. Menim-
me taloon. Silly oli emanta lapsivuoteessa,
isantaa ei nakynyt. Noin 16-vuotias tyttO
naytti hoitavan taloutta. TyttO keitti kahvit.
Joimme ensimmaiset kupit. TyttO seisoi ka-
marin ovipielessa. Kaannyin, sanoin tekisi-
1(6 neiti hyvin ja laskisi lisaa. Ja mita perke-
lead sing jatka vittuilet, mina otan kirveen ja
lyOn paan halki. Kylla minulla meni silma
mullilleen, ajattelin, etta peralle olen sattu-
nut. Misty mina tiesin, eta se olis pitanyt
sanoa tyttii eli perati tyar. Tyttille oli sanot-

tu, etta neiti on melkein kuin huora, siis
huono ihminen naiden mielesta. No saatiin-
haan ne toisetkin kupilliset ja oltiin yOta,
mutta en mina uskaltanut talonvaelle puhua
venajan sanaa koko yOn seutuna. Tassa ohi
mennen sanottuna olkoon sekin, etta kun
laivalla tulimme Pelkosenniemeen oli uiton
hanta juuri saatu Javarusputaaseen syys-
kuun alkupuolella ja nyt se ei mene koskaan
sivu heinakuun, joten eteenpain on menty.
Aamulla laksimme sauvomaan ylos. Saavu-
timme toiset Roteeruksen rannasta ja sitten
jatkoimme matkaa ylOs. Ja viimein tulimme
KemiyhtiOn rantaan. Savukoskella tavarat
purettua levahtelimme ja sitten lahtimme yli
niemen kavelemaan Miekkaojalle, jossa
Vaisanen teetti syystiiita. Heti kun tulimme
Savukoskelle naimme yhtiOn makasiinin
seinassa ilmoituksen, jossa sanottiin, etta
kaikkien jotka saapuu tOihin tai ovat lapiku-
lussa on saavuttava Rajavartion kansliaan
nayttamaan henki1011isyystodistuksensa.
Minulla oli papintodistus, johon Haapajar-
ven nimismies kirjoitti takapuolelle, etta es-
teeton matkustamaan kaikkialla Suomessa.
Olin kait sattunut tulemaan vaardan paik-
kaan herran tykti asioimaan, koska ei taipu-
nut antamaan kummempaa, sanoi vain, ettet
sing tarvitse kummenmpaa. Olihan minulla
sotilaspassi. Naytin ne kirjurille. Kirjuri
merkitsi henkilOtiedot kirjaansa ja se oli

kertaa
Kulimme Miekkaojalla viikot

ajaksi tulimme aina Savukoskelle sau-
naan ja hakemaan evasta seuraavaksi vii-
koksi. Siena oli suuret valmistelut. Kuka
teki kamppia, kuka hakkas varsitieta, lansia.
Ja tammi tehtiin kanssa lahes puoli kilomet-
ria pitka, nosti vetta 8 metric. Oijottiin ja
siivottiin Miekkaoja ynna muuta. Siind Ma-
denmallinen loi maineensa, etta han on yksi
KemiyhtiOn parhaita tyOnjohtajia. Jatkat sa-
noi, etta suuret on luojan tytit, vain suurem-
mat ovat KemiyhtiOn. Kieltamatta siind oli
puuhaa, silly talvella oli parhaalla aikaa
toista sataa hevosta ja yli tuhat miesta. Kai-
kille saada jonkinlainen olopaikka. Ne sen
aikuiset kampat: 3 hirsikertaa honkia, sitten
paaty. Keskelta oli luotu multa seinanvieril-
le, joten kun tuli kamppaan oli se kuin joku
suuri kuoppa. Suuri kivenmurikoista tehty
piisi nurkassa, savureika niin suuri, etta
mies oisi saanu kontata turkki paalla katolle
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eika oisi isosti turkki ryOjaantyny. Se soi
honkaa paljon, silla siind piti olla aina tuli.
Ensiksi sen vuoksi, etta tarkeni ja toiseksi
valon vuoksi, silla kampassa ei ollu pahas-
takaan ikkunaa. Jokainen mies toi vuorol-
laan hongan ja hanen kaatomiehensa hakka-
si ne haloiksi ja niita piti olla niin, etta se
varmasti riitti. Ritsit oli tehty halotuista
hongista, lattia mantyriuvuista, katto sa-
moin halotuista hongan kelleksista. Hevos-
tallit samoin suurin piirtein silla erotuksella,
etta ei ollu lattiaa ja oli jonkinlaiset parret
etta eivat paasseet toisiaan kovin potki-
maan.

Koko syystOiden ajan olin Miekkaojalla.
Koska oja oli niin mutkainen, kaivettiin ka-
navia etta se tuli suoremmaksi. Sitten myti-
hemmin olin tammella. Siind riittikin puu-
haa niin kauvaksi kun alkoi varsinaiset ajo-
tyot. Kahle Kuosku niminen mies teki siihen
tammen siulalle kummulle kampan. Asuim-
me siind ja siind nain heikalaisten vatsatau-
tildakkeen. Oli saanut ripulin. Toi illalla po-
ron lavan ja piti sita piisin loisteessa etta
lampesi ja sitten puukolla leikkasi viipaleita
siita ja soi ja nain meni melkein koko lavan
lihat. Kehui vain, etta herkesi sonta lenta-
masta. Ajattelin, etta olet kuin karhu.

Olimme taas saapuneet yhtiOEin, sauno-
neet ja oleet pyhassa. Nukuimme yhtiOn pir-
tin lattialla maanantaita vasten. Herasin kun
kiskaistiin selalleen ja hihkaistiin passi.
Katselin, etta rajamies siind heiluu sahkO-
lamppu kourassa. Nousin istumaan ja an-
noin sen nimismiehen antaman passin. Mut-
ta siitaktis elama nousi. Mika passi tama on?
Tama ei kelpaa mulle perseen pyyhkeeksi-
kaan. Sanoin, etta semmoisen ovat minulle
antaneet. En sita mina itse ole tehnyt. Siind
torattiin, eika se siita selvemmaksi tullut.
Kavin muiltakin valilla kysymassa. Oli eras
mies, joka saapui iltayOsta. Sille se kauhtui.
Miksi ette ole kaynyt nayttamassa passia toi-
mistossa? Mies sanoi, etta han vasta iltayOsta
tuli. Karjui, meilla on paivystaja sita varten,
etta oli yo taikka paiva on tultava sinne ensin
ja vei miehen passin mennessaan. Eihan sin-
ne paasty ennen kun kandeksalta, mutta kun
oli hyvasti humalassa, halusi nayttaa mah-
tiaa. Aamulla menin toimistoon Makisen
kanssa. — — Minulta ei kysytty sen koomin
passia Savukoskella. Oli ne niin tarkkaan
katsonu naaman, etta jokainen tunsi.

Kun ajot alkoi, paasin metsamittariksi,
silla puut katkotiin ensimmaisen kerran
metsassa. Milan asti puut ajettiin taysipitki-
na ja kevaalla justeerattiin lanssissa. Sun-
nuntaisin oli hulinaa ruukinpirtin kartanol-
la. Kulkukauppiaita oli monta. Maalaiset
toivat heinia, silppuja, perunoita, juustoja,
kampanisuja, rieskoja, joku maitoa. Sauna
lampisi ja oli kylpijOita. Ruuki lammitti
saunan lauantaina, mutta kun siind oli kyl-
penyt pirtin vaki ei siella ollut enaan
eika vetta. Joku joka oli rahan tarpeessa
hiihti saunalle 4-5 maissa, loi saunaan lam-
minta, kantoi vetta purosta pataan ja pani
tulet alle. Kun sauna oli kuuma, kantoi veet
saunaan ja sanoi: Nyt on sauna. Ja niin kau-
van kun kivas kihisi ja vesi piisasi oli kylpi-
joita. 	 oli 5:— per nuppi.

Ostimme erdalta maalaiselta sakin peru-
noita ja veimme kampalle. Koska ne olivat
jaassa, panimme sakin kampan seinan vie-
reen ja aina aamulla haimme niita ja panim-
me kiehumaan. Oli ne vahan imelia, mutta
kun pani kiehuvaan veteen suoraan ulkova
niin paremman puutteessa ne meni. Aamul-
la kahvit, karistys laskista ja lihasta ja kuori-
pottuja, leipaa, voita, kahvit paalle ja niin
metsaan, siella iltaan. Nalka oli kun tuli
kampalle. Ensin usein lammitettiin aamulli-
nen karistyksen loppu ja syOtiin leivan kans
samalla ku laitettiin lihaa kiehumaan. Kei-
tettiin kahvit ja juotiin. Jos ei sattunut mi-
taan, saatettiin makoilla ja turista niita naita.
Sala kampalla ei pelattu korttia, sattui sem-
moista vakea. — —

No silla kampalla kului talvi. Maalis-
kuun 1 paivand tuli viimeiset puut lanssiin
ja sai jokainen lahtea lomalle.

Kavella hissuttelin Rovaniemelle, nousin
junaan ja ajoin Ylivieskaan ja siita jatkui
matka synnyinseuvuille. Olinhan ollut pois-
sa jo 3 vuotta, joten piti kayda katsomassa
milta nayttaa.

Vapun jalkeen landin taas kohti Lappia.
Saavuin Rovaniemelle, eika rautatie jat-

kunut silloin etemma joden edessa oli jalka-
taival lasipa mihin pain tahansa Lappiin,
silla autot ei liikkuneet talvella. Jatkalla kun
rahat loppuu, siita tulee kauppias. Se oli
edessa, silla katsoessani pussiin nain etta
yhden ruokaveron niilla saapi. Mutta olihan
taskussa kello. Sita nyt rahaksi. Tarjoilin yh-
delle ja toiselle. Tarjosi eras 30:- mk. Sa-
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noin, etta kyllahan mina viskaan talla kuik-
kaa ennen kuin annan taman sulle kolmella
kympilla. Nykasin tyhjan repun pykalaan,
hyppasin ketaraini paalle ja aloin nostella
tossua toisen edelle. Niin kauvan nostelin,
etta alkoi Savukoski hadmOttaa. Vitikassa
soin viimeiset markkani. Sitten kavelin yh-
deo taloon. Sanoin Vaisaselle "joko kohta
tyiit alkaa?". Maanantaina aletaan kevattytit
Miekkaojalla, paaset tOihin jos haluat. Mut-
ta entas kun on markat loppunu. Vai on ra-
hat kaikki. Kayppas tuolla Rae Eemelin luo-
na, mita se sanoo siihen. Menin Eemelin
luo, se antoi 150 mk. Hujoo ei ollut poika
enda ktiyha eika kiped.

Siihen tapaan se rupesi menemaan, talvet
savotoissa, kevaat purouitoissa, kolme en-
simmaista kesda Kemissa sortterilla. Sitte
akkaysin tame kesaksikin, tuli paikkakun-
nan kulkumies, kuten sanottiin. Erikoisin
oli Kelujoen uitto. Siind joivat herrat ja A-
ka. 2 miesta kantoi yhtiOn tuntipalkalla lau-
kulla Orajarvelta pontikkaa ja jokivarren
mOkeissa saattoi olla sahtia, joden iloa riitti.
Mutta kun oli miehia paljon, tulihan puut
Kitiseen. — — Juhannuksen aattona saatiin
tilit Siurunmaassa ja tulimme Sodankylan
kirkolle juhannusjuhliin. Ostin puvut ja pa-
tiinit ja rupesin nauttimaan elamasta. Ker-
ran kavelimme raittia Maisteri Lampinen,
Urjalan Ranta ja allemerkitty, kaikki jonkin
verran juhlatuulella. Tuli vastaan Tuovinen
ja Ala, Sodankylan poliisit. Toinen sanoi,
nyt Lampinen lahtee meidan kanssa. Lam-
pinen, en lande. Poliisi, kylla se pitaisi lah-
dea. Miksi? Poliisi, siind talossa, jossa sing
olit kortteeria on viime yOnd varastettu ra-
halompakko. Jaa, no sitten mina kylla

Ranta, jos ne nää pollarit rupee sua
pamputtaan siella? Lampinen, ei ne syytOn-
tä lyO, ja jos lyO, niin mina lyOn takaisin
paremmasti. Poliisi, end ei ne Lampista
Oli kai net joltai saaneet sitten rahat. Mikali
mina muistan Lampinen oli samana paivana
ryyppadmassa Manujen Manun mOkissa ja
nauroi, etta kaikkia sita sattuu.

Viimeista kesda jonka olin Kemin sort-
teerilla tulin Juhannuksen aattona Kemiin.
Kemissa oli siihen aikaan spriita. Ostin py-
tyn ja ajoin taksilla Karihaaraan muutamaan
mOkkiin. Siena he alkoi heti juhlat. Aamulla
herasin hetekalta poikittain nukkumasta.
Katselin ymparilleni. Pitkin lattiaa makasi

mika minkinlaisessa asennossa nelja naista
ja viisi miesta. Kaikilla ei ollut rihman kier-
tamaa paalla. Oksennusta ja vaikka lie ollut
muutaki oli lattialla. Pytty oli pOydalla ja
lasia, kahvikuppia, tyhjia kaljapulloja pys-
tyssa ja pitkanaan. Ellotti. Panin liivit ja
takin paalleni, lakkia en lOytanyt. Nappasin
pytyn lopun kouraani ja niin landin nostele-
maan lapi pajusaaren jokisuuta kohden. Tuli
joku vastaan, katsoi, mutta en muista puhui-
ko mitaan. Mina astelin jokisuulle, katkin
pyttyni mataskoloon ja menin vanhaan kort-
teeriini.

Seuraavana maanantaina alettiin ottaa
miehia sortteerilla. Ukkoa oli kuin meren
mutaa. Herrat seisoi rapulla ja huuteli mika
sinun nimi ja niin mies paasi tOihin. Oli
aivan kun ois ollu miesten myyntimarkkinat
ja sitahan se todella oli. — — Kiukutti moinen
meininki ja lahtin aikani kuluksi katsele-
maan paikkoja. Satuin lopuksi uittoyhtiOn
pajalle, jossa seppa takoa naputteli jotain.
Aikani sepan kanssa tarinoitua tuli sinne
Janne Lamminparras. Sanoin paivaa ja sa-
noin, etta taisi jo tarpeeksi tulla miehia kir-
jalle. Tuli, murahteli Janne. Minakin meina-
sin pyrkia, mutta naytti toivottomalta. Sind,
et sing ole tyOrnies. Kylla mind olen tahan
asti tOistani eldnyt. Nuissa kamppeissako
sing tulisit tOihin? Ei, on minulla tyOkamp-
peetki, vain ne on kortteerissa. No kay ja
pane paalles tyiivaatteet, katsotaan sitten.

Olin Tuppikari Matissa ollut jo monena
kesana kortteeria. Menin sinne ja rupesin
sytimaan. Matti tuli kanssa ja sanoi, etta
Wide juntalle. Me landemme yOksi merelle
junttaamaan varastopaaluja ja yhta miesta
uupuu. Olin valmis kun MOlperi sotaan.
Jonkun paivan paasta satuin maissa Jannen
kanssa vastakkain. No ethan sin g tulluk-
kaan. Sanoin, etta kylla mina oon siita illas-
ta saakka ollu uittoyhtiOn tOissa. —

Olin muutamana talvena Puisto-Jussilla
hevosmiehend, virallinen nimi Johan Arvo-
la. Oli 6 hevosta ja siskonsa miehella oli
kans 5 hevosta. Ajoivat omasta metsasta 15
tuhatta runkoa. — —

Muuanna talvena ajoin Puisto-Jussin he-
vosta Metsahallituksen savotalla Kontio-
koskella. Kopperon lautoja sarkiessa lipsah-
ti kirves varppaaseen. Sairastin sita kandek-
san paivaa. Oli jo jonkunlainen tapaturma-
laki, joka maarasi tyOnantajan maksamaan
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loukkaantuneelle paivarahaa sairausajalta. —
Kun sain palstan rantaan ja olin tilissa, aloin
vaatia silta sairausajalta korvausta. — —

Sitten ne kuuluisat pulavuodet. Oli aikaa,
kun ei osannut enda p011ia tehda. Olin ryki-
maseljassa p011inteossa kun sattui oikein
kepsu lukia. Niin siinahan olikin naurussaan
pitelemista. Silla oli rautakoukku kepin
paassa, jonka se pani p011in selkaan. Jos se
oli just 2 met, niin se pyOraytti p011ia. Jos se
oli nyt alle 2 met. niin risti paahan. — — Se
saatto samalla kerralla raakata aivan kym-
menen kaupalla yhtelta tekijalta. — —

Talvella kun ajettiin, meni ristipaiset ai-
van taydesta, eika niita saanut metsdan heit-
taakaan. 16-18 kmt paasta kun yrittivat par-
haat ajurit kahta reissua ajaa paivassa, oli
oltava liikkeessa myrskylyhty aisankorvali-
sessa jo 5 aikaan aamulla metsdan. Illalla
sama urho saattoi tulla kampalle 10-11 ai-
kaan. Oli tyOpaivassa mittaa. Moni muutti
alaa vahemman armottomaan ja jos oli va-
henni huonosaattosempi ei elanytkaan. Oli
landettava emantakultia puhuttelemaan. Jos
oli perhetta, se jai kunnan miesten hoitoon.

Olin anonut metsahallitukselta viljelysti-
laa, mutta kun olin perheetOn, eivat herrat
pitaneet kiirusta. Ajattelivat vain, etta mita
se jatka maalla tekee, ottakoon akan, niin
sitten han sen paikan tarvitsee. Itse olin sita

etta ensin navetta ja sitten vasta leh-
ma. Kun siita ei nayttanyt tulevan sen val-
miimpaa, ostin metsahallitukselta honkia ja
loin kampan pystyyn ja rupesin ensin mOk-
kilaiseksi. MyOhemmin muuttivat asutusti-
lalliseksi. Kun synnytystuskista selvesin,
niin rupesi myOskin elama helpottumaan.
Sanoin monena talvena puutavarafirmoille
etta ei kiinnosta. Hankin pyssyn ja metsas-
telin syystalvet aina tuonne helmi-maalis-
kuulle. Kevattalvet seisoin hOylapenkin aa-
ressa. Kahtena kevaana kavin Akajoella ui-
tossa. Ja niin se alkoi savottaty6 vaheta kun-
nes sota-aikana joskus taas panivat pakko-

Muistitietoaineisto (32).
5 Olen syntynyt tyOldisperheessa vuonna

1925. Ensimmaiset muistiini jaaneet tapah-
tumat ovat noin viiden vuoden ikaisena jol-
loin aitini kuoli. Meita jai 4 lasta, vanhin 9
vuoden ikaisena, vaille hoitajaa. Isani, joka
oli metsatyOmies, yritti kylla parhaansa mu-
kaan huolehtia meista. Mutta olosuhteet

noihin aikoihin olivat ankarat. Kun nuorin
veljeni muutama vuosi aidin jalkeen kuoli
perheemme joutui hajalle ja meidat sijoitet-
tiin eri taloihin hoidettavaksi. Nain ollen
jouduin kasvuaikana olemaan monessakin
perheessa hoidettavana. EU. naista ajoista
ole jaanyt paljoakaan valoisampia muistoja.
Sind kiertolaisen elama silloisena pula-ai-
kana ei ollut juuri kehuttavaa. Kun ruokaa ei
ollut riittavasti omalle \facile, sai vieraan
lapsi karsia puutetta. Naissa olosuhteissa
tuli kuidenkin silloin kylassamme ollut 4
luokkaisen kansakoulun kurssi suoritetuksi
loppuun. Vielapa kiitettavin arvosanoin kes-
kiarvon yltdessa 9 paremmalle puolelle.
Mieleni olisikin kovasti tehnyt opin tielle.
Mutta kkiyhyys oli kuin seina vastassa. Li-
saksi siihen aikaan oli paikkakunnalla ylei-
nen kasitys, etta koulussa opetetaan vain
laiskuuteen, etta koulut ovat herrojen ja va-
rakkaitten lapsia varten.

Nain ollen pyrinkin kevaalla koulutyOn
paatyttya uittotOihin laheiselle purolle. Olin
silloin 13 vuoden ikainen. Setani, joka oli
uitolla "kymppina", puhui puolestani "uk-
koherralle" ja niin elamani ensimmainen
"savotta" alkoi. 'Mita tehtiin siihen aikaan
purouitoilla vuorokaudet lapeensa. Vasta
silloin kun miehet vasyivat niin ettei silmat
auki pysyneet, otettiin pieni lepotauko. Se-
tani jarjesti minulle kylla joskus valilla yli-
madraisenkin lepotauon. Eihan kaltaiseni
poikaressu (eli losojatka kuten vanhemmat
miehet sanoivat) olisi kestanyt siind missa
varttuneemmat toverinsa. — —

Mikan urani oli kuitenkin alussa. Kun uit-
totyOt sitten kesalla loppuivat oli kokemusta
karttunut sikali, etta uskalsin yrittaa pinota-
vara savotalle ja paasinkin tOihin. Alkuvai-
keudet siinakin hommassa oli. Silla elettiin-
han silloin viela puupaisten pokasahojen ai-
kaa. Ensimmainen ty6 savotalle mentyani
olikin sahanpaitten ja kirvesvarren teko.
Kylla siind piti monta halkoa pilalle veistaa,
ennenkuin tyOkaluni olivat valmiina. Ja sa-
han teroitus se olikin vaikea opittava. Mutta
vanhempien miesten neuvoessa kaikkeen
vahitellen oppi. Ei tyOkaan mitaan herkkua
ollut. Kesahelteella saaskia oli Than tuhotto-
masti, eika voiteita silloin ollut pikiOljya lu-
kuunottamatta. Mutta kun valinnan varaa ei
ollut, vahitellen tottui vaikeuksiinkin.

Vuosien mittaan ian karttuessa ja ammat-
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titaidon lisaantyessa, metsatykimiehen eld-
ma joskus tuntui jopa lupaavaltakin. Palkat
kylla oli tunnetusti heikot. Mutta tyota sii-
hen aikaan oli riittavasti tarjolla (elettinhan
sota-ajan kynnyksella). Niin kylla ansiot
sentaan niukanlaisen leivan hankintaan riit-
ti. Muutahan lapsuudeni kokemusten jai-
keen en osannut elamalta vaatiakaan. -

Vuonna 1943 joutuin armeijaan ja samal-
la sotaan. Siella vietetyt vuodet sivuutan to-
teamalla nama olleen melkoisen kuluttava
rassi murrosikaiselle nuorelle miehelle.
Olinhan armeijaan mennessani vasta 17
vuotias. Vaikka nahka sailyikin ehjana hen-
kinen tasapaino jollakin tavalla jarkkyi. Ela-
ma tuntui silta kuin nuoruus ohm jaanyt sin-
ne kranaattikuoppiin.

Palattuani vuoden 1945 lopulla siviiliela-
maan, aikomukseni oli ottaa ilo irti elamasta
ainakin niin kauan kuin armeija kulutti nuo-
ruuttani. Tein savotoilla viikot tOita kuin
mielipuoli, tehopakkauksia irtosi tusinoit-
tain. Mutta pyhan seutuna aina juopottelin
kaikki ansioni. Tata jatkui kunnes v. 1947
erdalla savotalla tutustuin kamppaemantaan
seurauksella, etta yield samana vuonna sol-
mimme avioliiton. Kun sitten seuraavana
vuonna syntyi ensimmainen lapsemme. Oli-
kin elamassa tehtava suunnan muutos, mi-
kali aikoisin perheestani huolta pitaa. On-
neksi kuningas alkoholi ei viela ollut saanut
niin pitavaa otetta elarnastani, joten pystyin
lopettamaan juopottelun.

Rakensimme oman pienen main ja tein
jatkuvasti metsatedta saaden nain riittavan
ehka joskus niukanlaisen toimeentulon per-
heelleni. Kun lapsia myOhemmin tuli lisaa 3
kappaletta, olikin aika ajatella valjemman
asunnon hankkimista. Koska metsatOista
saamani ansiot hadintuskin riittivat
seen, paatimme anoa valtiolta asutustilaa,
ehka sen mukana saisimme valjemman
asunnon. Monen vuoden paperisodan jal-
keen sellainen luvattiinkin. Todella "kylma-
tila". Vuonna 1960 aloitimme rakentamisen
ja raivaamisen vetiseen tiettomaan korpeen.
Tata on sitten jatkunut 8 vuotta. Aina kii-
ruusti metsatoihin lisaansiota hakemaan,
sitten taas pellon kimppuun.

Saanemmeko koskaan tilaamme sellai-
seen kuntoon, etta jokapaivainen toimeen-
tulo seka velkojen korot ja kuoletukset siita
irtoaisi. Ompahan katto kumminkin paam-

me paalla, niin kauan kun velkojen kanssa
pystymme tasavakisesti kamppailemaan. Jo
siind sivussa lapset on varttuneet etsimaan
omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Riittavia
evaita koulutuksen muodossa ei kylla viela
nytkaan v. 1969 metsatytimiesasutustilalli-
nen kykene lapsilleen antamaan. - - Metsa-
tyOrniehen elamassa on lapsuudesta alkaen
naytellyt keskeista osaa turvattomuuden
tunne ja jatkuu se sukupolvesta toiseen
useimmilla kehdosta hautaan saakka. Anka-
rat olosuhteet, raskas ty6 ja nuoruudessa
karsityt sota-ajan koettelemukset ovat teh-
neet miehista vanhoja ennen aikojaan. Nyt
40-50 iassa olemme vailla ammattikoulu-
tusta, kykenemattOmia kunnolla enaan etes
metsatOihin, vailla minkaanlaista elaketur-
vaa (lukuun ottamatta kansanelaketta joskus
tulevaisuudessa). Toiset painiskelevat rai-
vaamillaan tiloilla velkojen puristuksessa.
Toisten hytistessa ty011isyystyOmailla vilun
ja melkein nalan kourissa. Joittenkin sor-
tuessa kaupunkien katuvierille puliukoiksi.
Kaikilla huoli huomisesta. Kaikille yhteista:
He ovat entisia MetsatyOmiehia. Liian van-
hoja metsatedhin. Liian nuoria kansanelak-
keelle. Liian vanhoja koulutettavaksi uu-
teen ammattiin. Tarpeettomia nyky-yhteis-
kunnalle. Sellaiseksi tuntee itsensa entinen
metsatyOmies.

Muistitietoaineisto (39).
6 Muistitietoaineisto (2b, 13, 53, 103, 148).
7 Heikinheimo & Ristimaki 1956, 80.
8 Muistitietoaineisto (23, 54, 121, 125).

Hevosvakuutus tuli KemiyhtiOn savotoil-
la pakolliseksi 1930-luvun lopussa. Ks.
K:TK. Linkola 1939, 207.

9 Muistitietoaineisto (13, 39, 103, 136, 139b,
140b, 146, 167, 172).

10 Hjelm 1991, 180.
11 Muistitietoaineisto (2b).
12 Ingold 1984, 122-123; Ingold 1988, 122;

muistitietoaineisto (2b).
13 Ks. esim. Ingold 1984, 125; Johansson

1989; Johansson 1994, 133-134; Lundgren
1993, 48; Rannikko 1987, 31.

14 Ingold 1988, 135; Muistitietoaineisto (3, 4,
7, 10, 11, 12, 40, 48, 53, 98b, 103, 106, 108,
116, 148, 155, 159, 186b, 198); Ks. myOs
Jutila 1923c, 73.

15 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1903;
Kemijarvi 1909. Sign. Eb:33a; Kemijarvi

10 Tukkilaisen...
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1914. Sign. Eb:33b; Ks. myOs Sodankyla
1921. Sign. Eb:119b.

16 Ingold 1984, 126-129, 132; Ingold 1988,
135-136; Ks. myEis muistitietoaineisto (195).

17 Muistitietoaineisto (176).
18 Muistitietoaineisto (7).
19 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-

pantarkastuspOytakirjat. Kuolajarvi 1921.
Sign. Eb49:b.

20 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kuolajarvi 1915.
Sign. Eb:49b.

21 Muistitietoaineisto (2b, 32, 39, 44b, 49, 53,
81, 86, 92, 94, 172, 178b, 139b).

22 Esim. muistitietoaineisto (2b, 53, 18b, 33,
155); Sariola 1954, 42.

23 Margaret M. Yocom kiinnitti samaan asiaan
huomiota tehdessaan vuonna 1985 kentta-

metsatyOntekijOiden keskuudessa Mai-
nen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Miehille
koti oli paikka, jossa levattiin ja virkistyt-
tiin, mutta ty6 tehtiin ulkona metsassa. Nai-
set olivat paivat sisalla, tOissa ravintoloissa
tai motelleissa tekemassa samaa tykita kuin
kotonakin: siivoamassa ja pitamassa huolta
muista. Mainelaiset metsatyOntekijat eivat
esimerkiksi osallistuneet kotitaloustOihin tai
lastenhoitoon. Tim Ingold kiinnitti huomio-
ta samaan asiaan Sallassa; miehet tyiisken-
telivat metsa-, uitto- tai poronhoitothissa
metsassa kun taas naiset pysyttelivat kotipi-
halla.

Ingold 1983, 151; Yocom 1990, 33; Ks.
myOs Pocius 1991, 92-93.

24 Muistitietoaineisto (45, 73, 83, 123, 204,
215).

25 Muistitietoaineisto (163).
26 Nisi 1923, 35-36.
27 Muistitietoaineisto (2b, 2c, 36, 126, 155);

Ks. myOs Tolsa 1945, 167.
28 Muistitietoaineisto (2b, 54).

Maakunta-arkiston johtaja Samuli Onne-
la, jolle tutkimusalue on tuttu syntyperan ja
omien tutkimusten vuoksi, totesi kasikirjoi-
tuksestani laatimassaan muistiossa, etta ha.-
nen arvionsa mukaan "vahankaan parem-
missa oloissa elavista taloista ei hevin
detty savottaan, uittoon kyllakin".

29 Muistitietoaineisto (3, 46, 113, 141, 148,
223).

30 OMA. Pohjois-Kemijarven hoitoalueen ar-
kisto. Vuosikertomuksia 1898-1920. Sign.
HId:l.

31 Massa 1994, 209.
32 KA. Maataloushallituksen arkisto. Maata-

loustiedustelu vuonna 1920. Oulun Mani.
Sodankyla. Sign. Ha 642.

33 KA. Maataloushallituksen arkisto. Maata-
loustiedustelu 1929-1930. Oulun Mani. Sa-
vukoski. Sign. Ha 1128.

34 KA. Maataloushallituksen arkisto. Maata-
loustiedustelu vuonna 1920. Oulun Mani.
Sodankyla. Sign. Ha 642.

35 Muistitietoaineisto (113, 140b, 189).
36 Muistitietoaineisto (2b).
37 KA. Maataloushallituksen arkisto. Maata-

loustiedustelu vuonna 1920. Oulun Mani.
Sodankyla. Sign. Ha 642.

38 Ks. Niemela 1984, 17.
39 Nousun meta-. ja uittotytivaenosaston halli-

tuksen jasenista viisi ilmoitti ammatikseen
maanviljelijan tai talollisen ammatit, yksi
ilmoitti ammatikseen talollisen poika ja kak-
si ilmoitti ammatikseen tyOmiehen amma-
tin. \TaniOn Maa-, Metsa- ja Uittotytivaen
osaston hallituksen jasenista nelja oli maan-
viljelijaa tai asutustilallista ja nelja asutusti-
lallisen tai talollisen poikaa. Kaksi ilmoitti
ammatikseen tytimiehen ammatin. JeesiOn
Metsa- ja uittotyOvaen ammattiosaston en-
simmaisen hallituksen jasenista nelja il-
moitti ammatikseen metsatyOrniehen tai
tyOrniehen ammatit toisten kolmen ilmoitta-
essa ammatikseen maanviljelija, pientilalli-
nen tai talollisen poika. Kelujarven Metsa-
ja Uittotytivaen osaston perustajajasenista
kuusi oli talollisia tai pientilallisia ja yksi
tytimies. Kieringin Metsa- ja uittotyiivaen
ammattiosaston ensimmaisessa hallitukses-
sa oli kolme tykimiesta, kaksi maanviljelijaa
ja kaksi maanviljelijan poikaa. Sattasen
MetsatyOldisten ammattiosaston ensimmai-
seen hallitukseen nimitettiin kuusi tytimies-

Heista kaksi oli mandollisia kulkumiehia,
silla toinen oli syntynyt Ylitorniolla ja toi-
nen Karsamaella. Torvisen Metsa- ja Uitto-
tyiivaen osaston hallituksen ensimmaisen
hallituksen jasenista nelja oli tykimiesta,
kaksi talollisen poikaa, yksi pientilallinen ja
yksi maalari. Vaiskojarven Metsa- ja uitto-
tykivaen osaston hallituksen ensimmaisista
jasenista nelja ilmoitti ammatikseen tyo-
miehen ammatin, nelja ilmoitti olevansa ti-
lallisen poikia, yksi olevansa tilallinen ja
yksi ilmoitti ammatikseen tilallinen tysti-
mies. Yhdistyksen puheenjohtaja oli synty-
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nyt Taivassalossa. Harkajoen ja Aapajarven
Metsa- ja uittotydvden osaston ensimmaisen
hallituksen jasenista tyiimiehia oli viisi yh-
den ollessa kirvesmiehen ja yhden asutusti-
lallisen. Kuvaavaa on se, etta hakemukseen
liitetyissa virkatodistuksissa niiden miesten,
jotka itse ilmoittavat olevansa tydmiehia,
ammatiksi oli merkitty asutustilallinen. To-
dennakOisesti he olivat molempia kuten
edella mainittu vaiskojarvelainen, joka
moitti ammatikseen tilallinen tydmies. Mar-
tin Metsa- ja uittotytivaen osaston ensim-
maisessa hallituksessa oli viisi trdmiesta,
yksi talollinen ja yksi talollisen poika. Heis-
ta yksi oli syntynyt Haapajarvella. Pelkosen-
niemen Puutydvden ammattiosaston ensim-
maisessa hallituksessa istui kuusi tyiimiesta,
kaksi asutustilallista ja yksi talollinen. Hei-
dan taustansa oli poikkeuksellisen kirjava:
yksi oli syntynyt Saloisissa, yksi Pyhajarvel-
la, yksi Puolangalla, yksi Siikaisissa ja yksi
Tymavalla. Suvannon Metsa- ja uittotyOva-
en osaston ensimmaisen hallituksen jasenis-
tä nelja oli tydmiesta, kaksi talollista ja yksi
talollisen poika.

OMA. Kittilan henkikirjoittajan arkisto.
Lakanneita yhdistyksia koskevia asiakirjo-
ja. Sign. Ha:5.

4° Muistitietoaineisto (32).
41 OMA. Rovaniemen nimismiespiirin arkisto.

IrtolaispOytakirjoja 1923-1932. Kuulustelu
29.11.1932. Sign. CIIIc:2.

42 OMA. Rovaniemen nimismiespiirin arkisto.
IrtolaispOytakirjoja 1923-1932. Kuulustelut
4.9.1932; 31.10.1932. Sign. CIIIc:2.

43 Ks. Nenonen 1993, 14.
44 MV:KTKKA. Kemijoen Uittoyhdistyksesta

saatua materiaalia vuonna 1986. Kemijoen
Uittoyhdistyksen tydvoimaselvitys vuonna
1978.

45 Museoviraston tytivaenkulttuuriprojektin
Kemijoen uiton dokumentoinnin yhteydes-
sa kerattiin lomakkeella tietoja uittotyOnte-
kijOiden syntyperasta, koulutuksesta ja tyii-
paikoista. Yla-Kemijoelta lomakkeen pa-
lautti 37 tyontekijaa. Kesan aikana Yla-Ke-
mijoella tyOskenteli 45 miesta.

46 MV:KTKKA. Kemijoen Uittoyhdistyksen
tyOntekijOiden keskuudessa tehty kysely
vuonna 1986.

47 Lundin 1992, 179; Ks. myOs Bursell 1984,
201-202.

48 Seppo Juutilainen on sosiologian pro gradu

-tutkielmassaan etsinyt tutkimus- ja kauno-
kirjallisuudesta jatkakulttuurin tunnusmerk-
keja ja luonnostellut niiden avulla metsa-
tyOntekijOiden ammattikulttuurin yhtendis-
kuvan. Ensimmaisena jatkakulttuurin tunto-
merkkind Juutilainen mainitsee vapauden,
jonka aineellisena perustana han pitaa ly-
hyita ja satunnaisia tyOsuhteita. Vapauteen
liittyva yksinaisyys ja perheettOmyys oli
Juutilainen mukaan olosuhteiden aiheutta-
maa valintaa, mutta valttamattOmyydesta
saatettiin tehda mytis hyve. Toisena tunto-
merkkina Juutilainen mainitsee voimakkaan
individualismin seka siihen liittyvan pàrjaa-
misen vaatimuksen ja sopeutumattomuu-
den. Luonto korostui yhteiskunnan kustan-
nuksella; miehet olivat metsassa eristykses-
sa ympardivasta maailmasta. Edelliseen liit-
tyen jatkaulttuuria leimasi fatalismi, usko
siihen, etta jatka oli tuomittu metsaan koko
elamansa ajaksi. Jatkakulttuurissa painottui
mytis maskuliinisuus ja seksuaalisen kyvyn
korostaminen: vakivalta hyvaksyttiin ja
naista kasiteltiin seksuaaliobjektina. Edel-
leen Juutilainen liittaa jatkakulttuuriin ra-
han tuhlauksen, runsaan alkoholinkaytOn
seka korttipelit rituaalisena kanssakaymisen
muotona. Ryhman tuntomerkkina han pitaa
myOs ammattiylpeytta, jolla haluttiin erot-
tautua maataloustykita tekevista ammatti-
ryhmista.

Juutilainen . 1988, 71-72; Ks. myiis Hei-
nonen 1984, 81-84; Kuusikko 1996, 262.

7.2. Jatkain ajasta jatkaromantiikan aikaan

1 Talve 1979, 333.
2 Ks. Bruck 1984, 73-74; Cohen 1985, 69;

Johansson 1994, 30; Sarmela 1993, 43-44.
Asetelmaa kuvailee hyvin Nivalasta Yli-
Muonioon 1990-luvulla muuttaneen miehen
kokemukset asuinpaikan valinnasta: "Ala-
taloista pidettiin hyvaa huolta mytis raken-
nusaikana, koska he eivat viela ymmarta-
neet paikallisen hyvan paalle. Tontti olisi
lOytynyt valtatien ja kylatien valista, joka
vanhastaan on katsottu parhaaksi asuinpai-
kaksi. Alatalot kuitenkin ankeytyivat ylOs
Koulunmakeen, 'mettaan'. Vaaran kupeelle
olivat kautta aikain nousseet rakentamaan
vain kOyhat." Kaleva 21.8.1995.

4 Ks. Enbuske 1996, 227.
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5 Ks. Berg 1983, 11-13.
6 Cohen 1985, 33-34.
7 Ks. Jutila 1923a, 44-45; Muistitietoaineisto

(2b, 50, 176); OMA. Oulun tuomiokapitulin
arkisto. PiispantarkastuspOytakirjat. Kemi-
jarvi 1903. Sign. Eb:33a; Satokangas 1991.

8 Heinanen 1993, 143-144. Kemijarvelle
vuosina 1871-1920 muuttaneista
ta valtaosa tuli Oulun seudulta (303), Rova-
niemelta. (293), Savo-Karjalasta (274), Kuu-
samosta (274), Kuolajarvelta (273), Sodan-
kylasta (158) sek4 Kemin (125) ja Kajaanin
seuduilta (110). Kuosmanen 1978, 47.

9 Tolsa 1945, 70-74.
10 Ks. Ahvenainen 1970, 162-163; Tuominen

1996, 76.
11 Vastaavanlaisesta erottautumisesta ks. Dun-

can 1989.
12 Esimerkkeja metsanhoitajien tapa- ja asu-

miskulttuurista ks. Kaleva 17.11.1940;
K:TK. Linkola 1939, 40; Sammallahti
1980, 237; TOK. Valokuvakokoelma.

13 Muistitietoaineisto (74).
14 Muistitietoaineisto (182b).
15 Muistitietoaineisto (29).
16 Muistitietoaineisto (122).
17 Muistitietoaineisto (122); Nasi & Liakka

1957, 8.
18 Linkola & Porkka & Sammallahti 1967,

216-118; Massa 1994, 192; Ks. esim. muis-
titietoaineisto (9, 18b, 176).

19 Linkola & Porkka & Sammallahti 1967,
220; Muistitietoaineisto (18b, 140b, 182b).

20 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1955.
Sign. Eb:33b; Kittila 1892. Sign. Eb41:a;
Kittila. 1928. Sign. Eb41:b; Kittila 1936.
Sign. Eb:41b; Kuolajarvi 1934. Sign.
Eb:49b.

21 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1972.
Sign. Eb:33b.

22 Ks. esim. OMA. Oulun tuomiokapitulin ar-
kisto. PiispantarkastuspOytakirjat. Kuolajar-
vi 1903. Sign. Eb:49a; Kuolajarvi 1915.
Sign. Eb:49b; Kittila 1928. Sign. Eb:41b.

23 Ks. esim. Kaiku 10.3.1883; Lapin Kansa
25.7. 1935.

24 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1886;
Kemijarvi 1892. Sign. Eb:33a.

25 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1892.

Sign. Eb:331; Kittila 1892; Kittila 1896;
Kittila 1902. Sign. Eb:41a; Rovaniemi
1892; Rovaniemi 1897; Rovaniemi 1903.
Sign. Eb:109a; Rovaniemi	 1909; 1911;
1914. Sign. Eb:109b; Sodankyla 1892;
1896; 1902; 1907. Sign. Eb:119a; Sodanky-
la 1912. Sign. Eb:119b.

26 Frykman 1993, 204-205.
27 Esim. OMA. Oulun tuomiokapitulin arkis-

to. PiispantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi.
Sign. Eb:33a; Kemijarvi	 1960. Sign.
Eb:33b; Ks. myOs Horgby 1993.

28 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kittila 1892. Sign.
Eb:41a; Kuolajarvi 1903. Sign. Eb:49a; Ke-
mijarvi 1914. Sign. Eb:33b; Rovaniemi
1925. Sign. Eb:109b.

29 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Rovaniemi 1892.
Sign. Eb:109a.

30 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kittila vuonna
1902. Sign. Eb:41a.

31 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Pius-
pantarkastuspOytakirjat. Rovaniemi 1925.
Sign. Eb:109b.

32 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1903.
Sign. Eb:33a.

33 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kemijarvi 1914.
Sign. Eb:33b; Rauhamaa 1910, 41; OY:HL.
Leskela 1995, 4; Ks. myOs Hagberg 1976,
122-132.

34 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kuolajarvi 1886;
Kuolajarvi 1892; Kuolajarvi 1897; Kuola-
jarvi 1903. Sign. Eb:49b; Sodankyla 1902.
Sign. Eb:119a.

35 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kuolajarvi 1915.
Sign. Eb:49b.

36 Ks. esim. OMA. Oulun tuomiokapitulin ar-
kisto. PiispantarkastuspOytakirjat. Kemijar-
vi 1903. Sign. Eb:33a.

37 Ks. Glassie 1983, 163-166.
38 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-

pantarkastuspoytakirjat. Kemijarvi 1914.
Sign. Eb:33b; Kittila 1928. Sign. Eb:41b.

39 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kittila 1936. Sign.
Eb:41b.

40 Ks. esim. OMA. Oulun tuomiokapitulin ar-
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kisto. PiispantarkastuspOytakirjat. Kemijar-
vi 1934. Sign. Eb:33b.

41 OMA. Oulun tuomiokapitulin arkisto. Piis-
pantarkastuspOytakirjat. Kittila 1923. Sign.
Eb:41b.

42 Kemijoen alue kuului tuolloin Oulun lad-
niin.

43 Kaakinen 1937, 90, 92.
44 IlmiO (ruots. kultiveringsprosess) on tuttu

myOs Ruotsista. Ks. esim. Lundin 1992.
OMA. Kemi Oy:n arkisto. Paakonttorin ar-
kisto. Kaarto ry:n nimisen yhdistyksen
saannOt. Luetteloimaton kokoelma; Tarkka
1984, 38.

46 Tarkka 1984, 26-32, 54-56; Ks. myOs Ajo
1973, 63-66; Lapin Kansa 11.1.1941; Tolsa
1937; Tolsa 1945; TyrkkO 1942.

47 Lapin Kansa 16.7.1935.
48 TOK. Kirjallisia tiedonantoja. Sallan seura-

kunnan talouspaallikkO Sinikka Peuranie-
men kirje valokuvineen Hanna Snellmanille
25.1.1995.

49 Rauhamaa 1910, 41.
50 JY:HL. Mikkonen 1983, 44.
51 Kansatieteellisista aiheista vaakunoissa ks.

Harmo 1996.
52 Kemijarven seminaari ... 1971, 13-14.
53 Lapin Kansa 28.6.1955; Rovaniemen taide-

museo. Kuva-arkisto. Kalervo Kallio; Ks.
mytis OY:SUSALO. Jokelainen 1995, 60,
64, 89.

54 Karjalainen 1994, 210.
55 Leikola 1995, 243; Makinen 1983, 168-

170; Salo 1995, 3.
56 OY:AO. Hautajarvi 1995, 54.
57 OY:HL. Hirvela 1995, 99, 106, 114, 143.
58 OY:HL. Hirvela 1995, 141, 143.
59 Ks. Linkola 1985; Vahtola 1983, 135-136,

141-149.
60 Lapin Kansa 26.6.1937.
61 Ks. Eskilsson 1996, 4; Lofgren 1989, 190-

197.
62 Lapin Kansa 9.7.1936; Lapin Kansa

18.7.1936; Lapin Kansa 21,7.1936; Lapin
Kansa 4.8.1936.

63 OY:AO. Hautajarvi 1995, 69-73.
64 Turistliv i Finland 1937, 12; TOK. Suullisia

tiedonantoja. Gunnar S. Pistokoski 1995.
65 Folklorismin kasitteesta kansatieteessa ks.

Centergran 1992.
66 OMA. Kemijoen uittoyhdistyksen arkisto.

Lehtileikekokoelma. Paivadmattin lehtiar-
tikkeli vuodelta 1960. Toistaiseksi luetteloi-

maton kokoelma.
67 Lapin Kansa 22.6.1937; 26.6.1937; Savotta

21.6.1960.
68 Savotta 21.6.1960.
69 Kaleva 29.9.1940.
70 Nimi viittaa KemiyhtiOn metsapaallikkO

Jarl Sundqvistiin.
71 TOK. Suullisia tiedonantoja. Gunnar S. Pis-

tokoski 1995.
72 Lapin maakuntamuseon "Matkalla pohjoi-

seen" -kesanayttelyssa 1996 oli esilla uuden
Pohjanhovin avajaisten ruokalista.

73 Von Bagh 1992, 30-31, 53-54, 168-170,
184-185, 204-206.

74 Von Bagh 1992, 204.
75 Von Bagh 1992, 54.
76 TOK. Kirjallisia tiedonantoja. Aino Beltin

kirje Hanna Snellmanille 24. 1. 1995.
77 Ks. Allmendinger 1992, 123; von Bagh &

Koski 1987, 58; Calder 1979; Dary 1981,
275-334; Peltonen 1991, 58; Snellman
1988, 18; Snellman 1989, 140-141; Wright
1977.

78 Kaleva 17.11.1940.
79 Kaleva 23.5.1991.
80 Suomen Kuvalehti kirjoitti keminmaalais-

ten mielipiteista vuonna 1988 seuraavasti:
"— puut estavat joen virkistyskaytOn, kalas-
tuksen, veneilyn, uinnin ja surffailun ja li-
saksi pilaavat maiseman; turistin silma ei
pitkaan viihdy tukkilautoissa." Lamberg
1988, 36; Ks. mytis Ukkola 1985, 22-25.

81 Sundquist 1964, 56; Ks. myOs Era 1968.
82 Ks. esim. Salo 1995, 7-8; Snellman 1994b.
83 Makinen 1983, 177; OY:AO. Hautajarvi

1995, 123-124.
84 Jean-Javal 1995, 180; Kaleva 6.10.1940;

Kaleva 8.12.1940; OMA. H. W. Claudelinin
arkisto. Matti Perungan kirje H. W. Claude-
linille 23.11.1940. Sign. 4.

85 Savotta 21.6.1960; TOK. Suullisia tiedon-
antoja. Erkki Snellman 1995.

86 TOK. Kenttatybpaivakirja. Savukosken
tukkilaiskisat 17.7.1988; Ks. myiis Uusi
Suomi 14.8.1990,

87 Ks. Petrisalo 1987.
88 Nimi viittaa kuuluisaan tukkilaiseen, Jussi

Nattiin eli Neitti-Jussiin.
89 Kaleva 17.12.94; City-lehti 5/1994.
90 Kaleva 25.7.1993; Kaleva 20.9.1993; Lapin

Kansa 19.10.1994; Kaleva 19.11.1994; Ka-
leva 8.12.1994.

91 Kaleva 19.5.1994.
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92 Ks. OY:SUSALO. Jokelainen 1995, 52-53,
60-61, 63, 73, 86.

93 Ks. Asti-Om 1985, 246-249.
94 Sundquist 1957, 8.
95 Kaleva 23.8.1992; Kaleva 25.7.1993; Kale-

va 24.2.1995.
96 Lapin Kansa 21.12.1994.
97 Kaleva 23.10.1991.
98 Ks. Garnert 1994, 88; Rosander 1985, 30-31.

8. Epilogi

1 Ahvenainen 1984, 203; Kuisma 1993, 161,
201-202.

2 Puun hankintaan liittyvista teollisuusyhdys-
kunnista pohjoisella havumetsavyOhykkeel-
la ks. HY:KL. Snellman 1990, 177-225.

3 Ks. von Bagh & Koski 1987, 54-55; Kallio-
niemi 1996, 311; LOfgren 1985; LOfgren
1989, 197-203.

4 Ks. Rannikko 1987, 32.
5 Symbolisista rajoista (engl. symbolic

boundaries) ks. Cohen 1985, 69.
6 Nisi 1923; Vrt. Massa 1994, 192.
7 Ks. Cohen 1979; Ingold 1984, 132-134;

Long 1984, 16, 20.
8 Littanoilla tarkoitetaan etu- ja takareked.
9 Ks. Garnert 1994.

10 Ks. Sarmela 1989, 158.
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LAHTEET

Painamattomat lahteet

Alberta Forest Technology School (AFTS), Kanada

Forest History Society (FHS), Durham USA
Fort Frances Museum And Cultural Centre (FFMACC), Kanada

Helsingin yliopisto (HY)

Folkloristiikan laitos (FL)
Puro, Maija 1994: Lapin Akan naiskuva. Proseminaaritutkielma.

Kansatieteen laitos (KL)
Snellman, Hanna 1990: Kemijoen vesistOn uittotukikohdat. Suomalais-ugrilai-

sen kansatieteen lisensiaatintutkimus.

Suomen kielen laitos (SKL)
Horila, Tapio 1936: Suomalaista tukkilaissanastoa. Pro gradu -tutkielma.

Hotelli- ja ravintolamuseo, Helsinki
Jyvaskylan yliopisto (JY)

Historian laitos (HL)
Mikkonen, Lempi 1983: Kemijarven seminaari. Suomen historian pro gradu

Kansallisarkisto (KA), Helsinki
Maataloushallituksen arkisto

KemiyhtiOn arkisto (K), Kemi
Teknillinen kirjasto (TK)

Linkola, YrjO 1939: Muistitietoja Perapohjolan tukkiliikkeesta ja Kemi Oy:n

osuudesta siihen. Julkaisematon kasikirjoitus.

Meinander, Nils 1952: Historiken av Ab Kemi Oy. Julkaisematon kasikirjoitus.

Paakonttorin arkisto
Vuosikertomukset (V)

Kemijoennittoyhdistys (KU), Kemi
Arkisto (A)
Rakennuskiinteistiikortisto

Lapin metsamuseon arkisto, Rovaniemi

Marathon County Historical Society (MCHS), Wausau USA
Metsa-Botnia kuva-arkisto (MB), Kemi
Minnesota Historical Society (MHS), St. Paul USA

Drake, Robert M. 1989: Wanigan report. Julkaisematon kasikirjoitus.

Roots: Timber. Julkaisematon kasikirjoitus.
MML Heikki Lindroosin valokuvakokoelmat,. Jarvenpaa
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Museovirasto (MV), Helsinki

Kansatieteen kasikirjoitusarkisto (KTKKA)

Kemijoen uiton dokumentointi 1986 / Hanna Snellman.

Kuva-arkisto (KA)

Oulun maakunta-arkisto (OMA)

Etela-Kemijarven hoitoalueen arkisto

H. W. Claudelinin arkisto

J. W. Snellman G: Bonin arkisto

Kemijoen Uittoyhdistyksen arkisto

Kemi Oy:n arkisto

Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto

Kitisen hoitoalueen arkisto

Kittilan henkikirjoittajan arkisto

Lapin metsa- ja uittotyOntekijOiden haastattelut 1983 & 1988 (luettelo haastateltavis-

ta kohdassa muistitietoaineisto)

Lapin tuomiokunnan arkisto

LauttaussaannOt

Oulun tuomiokapitulin arkisto

Oulun tuomiokunnan arkisto

Oulun maakunta-arkiston yleisluettelo

Pohjois-Kemijarven hoitoalueen arkisto

Puolangan hoitoalueen arkisto

Raahen Puutavara Oy:n arkisto

Raudanjoen hoitoalueen arkisto

Rovaniemen kaupungin nimismiehen arkisto

Rovaniemen nimismiespiirin arkisto

Sallan hoitoalueen arkisto

Santaholma Oy:n arkisto

Sodankylan itaisen piirin nimismiehen arkisto

Sodankylan nimismiespiirin arkisto

Tornion tuomiokunnan arkisto

Valtion ammattientarkastuksen Oulun piirin arkisto

Ylikemin hoitoalueen arkisto

Oulun yliopisto (OY)

Arkkitehtuurin osasto (AO)

Hautajarvi, Harri 1995: Lapin laanin matkailuarkkitehtuurin historia. Lisensiaa-

tinty6.

Historian laitos (HL)

Hirveld, Anne 1995: Petsamon matkailu 1921-1939. Suomen ja Skandinavian

historian pro gradu -tutkielma.
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Karjalainen, Anne 1993: Naisrikollisuus Oulussa ja Oulun kihlakunnassa vuosi-

na 1894-1939. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -tutkielma.

Karjalainen, Raija 1989: Maanhankintalain mukainen asutustoiminta Oulun

laanin talousseuran alueella vuosina 1945-1955. Suomen ja Skandinavian histo-

rian pro gradu -tutkielma.

Leskeld, Tuula 1995: Rovaniemen karajakunnan vakivaltarikollisuus vuosina

1920-1939. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -tutkielma.

Tervonen, Antero 1991: Sotkamon kruununmetsatorpat ja -torpparit. Suomen ja

Skandinavian historian pro gradu -tutkielma.

Suomen ja saamen kielen laitos, (SUSALO)

Jokelainen, Outi 1995: Korkalon kylasta Rovaniemen kaupungiksi. Rovanie-

men paikannimistOn vaiheita. Pro gradu -tutkielma Oulun yliopiston suomen ja

saamen kielen laitos.

Rovalan arkisto (RA), Rovaniemi

Lapin savottaperinne -kirjoituskilpailun vastaukset 1987 (vastaajaluettelo koh-

dassa muistitietoaineisto)

Tervolan metsa- ja uittotyOntekijOiden haastattelut 1989 (luettelo haastateltavis-

ta kohdassa muistitietoaineisto)

Rovaniemen taidemuseo

Sirkka Koukkarin kokoelmat, Kemi

Sodankylan seurakunnan arkisto (SSA)

Vihittyjen luettelo 1881-1930

Sodankylan seurakuntaan muuttaneita vuosina 1891-1946

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Helsinki

Kansanrunousarkisto

Jatkat-kirjoituskilpailun vastaukset 1969 (vastaajaluettelo kohdassa muistitieto-

aineisto)

Suomen elokuva-arkisto, (SA) Helsinki

Suomen Kulttuurirahaston arkisto, Helsinki

Tekijan oman kokoelmat (TOK), Oulu

Kenttatyiipaivakirja

Kirjallisia tiedonantoja

Belt, Aino (Valio), 1995

Connor, Mrs Gordon R. (Camp 5 Museum), USA 1989

Gessie, Dwight (Parks and Recreation Department, The Corporation of the City

of Thunder Bay), Kanada 1989

Jumisko, Toivo (Posio), 1996

Leinonen, Matti (Posio), 1996

Leskinen, J. R. (Ylioppilaslehti), 1993

Peuraniemi, Sinikka (Sallan seurakunta), 1995
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Metsanhoitaja Aarne Snellmanin kirjeenvaihto, 1922

Metsanhoitaja Aarne Snellmanin muistikirja, 1915

Rakennusinventoinnit

Elingon uittotukikohta 1989, Rovaniemi mlk

Kemijokisuun erottelu 1989, Kemi

Kokkosennivan uittotukikohta 1988, Pelkosenniemi

Kasmanperan uittotukikohta 1989, Kemijarvi

Kbyryn uittotukikohta 1989, Rovaniemi mlk

Lapin metsamuseo 1989, Rovaniemi

Koivun uittopirtti (Tervolasta)

Kokkosennivan varasto (Pelkosenniemelta)

Leukkuhamaran uittotukikohta 1988, Savukoski

Luuksinsalmen uittotukikohta 1989, Kemijarvi

Mukkakosken uittomaja 1983, Pelkosenniemi

Muurolan uittotukikohta 1989, Rovaniemi mlk

Portin uittotukikohta 1988, Sodankyla

Runkauksen uittotukikohta 1989, Tervola

Rakkiluoston uittotukikohta 1985, Sodankyla

Taivalkosken uittotukikohta 1989, Tervola

Unarin uittotukikohta 1988, Sodankyla

Suullisia tiedonantoja

Koponen Eino, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990

Leskeld, Arvi, Kemijoen Uittoyhdistys, 1989

Nikupeteri, Aino, Kemijoen Uittoyhdistys 1989

Putaansuu, Eero, Kemijoen Uittoyhdistys, 1988

Pistokoski, Gunnar S., Hotelli Pohjanhovi, 1995

Sneliman, Erkki, Kemijoen Uittoyhdistys, 1989-1995

Valokuvakokoelma

Turun yliopisto (TY), Turku

Kansatieteen laitos (KL)

Eenild, Jukka 1967: Suomen metsaty6 ja metsatykilaiset 1880-1928. Lisensiaa-

tintutkielma.

Entisajan uittothista -kyselyn vastaukset 1959 (vastaajaluettelo kohdassa muis-

titietoaineisto)

Entisajan metsatkiista -kyselyn vastaukset 1960 (vastaajaluettelo kohdassa muis-

titietoaineisto)

Sosiologian laitos (SL)

Niemeld, Jukka 1982: Leivan isa vastaan Lapin jatka. Sosiologinen tutkimus Ke-

miyhtiOn metsa- ja uittotyOlaisten lakkoliikkeesta v. 1906. Pro gradu -tutkielma.

Veitsiluoto Oy (Enso Group), Kemi
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Muistitietoaineisto

HenkilOista on ilmoitettu nimi, asuinkunta, syntymaaika ja -paikka seka arkisto. Kaikki
vastaajat eivat ole ilmoittaneet taydellisia henkiliitietojaan. Jos kirjoituskilpailun vastaus

perustuu haastatteluun, on tiedonantajaluettelossa ilmoitettu ainoastaan haastateltavan
nimi. Oulun maakunta-arkiston haastattelumateriaalissa haastattelijana on Hanna Snell-
man ja Rovalan arkiston haastattelumateriaalissa Helsingin yliopiston kansatieteen laitok-

sen opiskelijat.

Aarnio, Pentti, SODANKYLA. Rovala 1987.
Aikio, Arvid, SODANKYLA (s. 1904 SODANKYLA). a. Rovala 1987; b. OMA.

Haastattelu 25.7. & 1.8.1988; c. OMA. Arvid Aikion laatima omaelamakerta.

Akola, Aulis, SALLA (s. 1904 SALLA). TYKL 1959.
Ala, Saimi, KITTILA (s. 1916 KITTILA). Rovala 1987.

Ala-Anttila, Mikko, NOKIA (s. 1901 ROVANIEMI MLK). SKS 1969.
Alapelto, Leino, TERVOLA (s. 1931). RA. Haastattelu 8.11.1989.

Alatalo, Eeva, SAVUKOSKI (s. 1908 SODANKYLA). OMA. Haastattelu

26.8.1988.
Alatalo, Pekka, SAVUKOSKI (s. 1903 SODANKYLA). OMA. Haastattelu

26.8.1988.
Antinkaapo, Pekka, TERVOLA (s. 1913 TERVOLA). RA. Haastattelu 9.11.1989.

Anttila, Elli, TERVOLA (s. 1926) TERVOLA. RA. Haastattelu 10.11.1989.
Anttila, Hulda, TERVOLA (s. 1924 TERVOLA). RA. Haastattelu 21.10.1989.
Arvola, Benjamin, PELKOSENNIEMI (s. 1907 Pelkosenniemi). SKS 1969.

Auer, Erkki, ROVANIEMI MLK (s. 1905 OULU). SKS 1969.

Eilitta, Aarne, TERVOLA (s. 1915 KEMINMAA). RA. Haastattelu 10.11.1989.
Frantti, Antti, TERVOLA (s. 1916 TERVOLA). RA. Haastattelu 10.11.1989.

Frant, Heikki, TERVOLA (s. 1926 TERVOLA). RA. Haastattelu 9.11.1989.

Frant, Veikko, TERVOLA (s. 1920 TERVOLA). RA. Haastattelu 10.11.1989.
Hallikainen, VainO, TERVOLA (s. 1912 TERVOLA). a. Rovala 1987; b. RA. Haas-

tattelu 9.11.1989.
Halonen, Uolevi, PELKOSENNIEMI (s. 1906 SODANKYLA). OMA. Haastattelu

12.7.1983.
Harjumaa, Johannes, RANUA (s. 1920 RANUA). Rovala 1987.

Harjuniemi, Vilho, TERVOLA (s. 1929 TERVOLA). RA. Haastattelu 7.11.1989.

Hast, Salme, TERVOLA (s. 1940 TERVOLA). a. Rovala 1987; b. RA. Haastattelu

9.11.1989.
Hatunen, Heikki, PULKKILA (s. 1898 HAAPAVESI). TYKL 1960.

Hatunen, Juho, HAAPAVESI (s. 1901 HAAPAVESI). TYKL 1960.

25. Haverinen, Akseli, ROVANIEMI MLK. Rovala 1987.
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Heikkinen, Matti, KEMIJARVI (s. 1900 KEMIJARVI). SKS 1969.

Heikkinen, Otto, KEMIJARVI (s. 1893 NURMES). TYKL 1959.

Heittola, Pentti, KEMI (s. 1930 KANKAANPAA). Rovala 1987.

Heliste, Matti, (s. 1909 ROVANIEMI). TYKL 1959.

Helttunen, Kalle, SODANKYLA (s. 1922 SOTKAMO). SKS 1969.

Hietala, Aapo, KEMIJARVI. Rovala 1987.

Hirvasaho, Eemil, SAVUKOSKI (s. 1899 HAAPAJARVI). SKS 1969.

Holopainen, Eero, KITTILA (s. 1907 KUOPIO MLK). Rovala 1987.

Hoppari, Laura, TORNIO (s. 1918 TERVOLA). Rovala 1987.

Huokkola, E., (s. 1887 TERVOLA). TYKL 1960.

Hurtig, Arne, TERVOLA (s. 1927 TERVOLA). RA. Haastattelu 9.11.1989.

Hyiityla, Albert, SODANKYLA (s. 1907 SODANKYLA). OMA. Haastattelu

15.7.1983.

HarkOnen, Tauno, ROVANIEMI MLK (s. 1928 (ROVANIEMI MLK). Rovala 1987.

Illikainen, Matti, PUDADSJARVI (s. 1925 PUDASJARVI), SKS 1969.

Jerkku, Johannes, ROVANIEMI (s. 1922 JAAKKIMA). Rovala 1987.

Jokela, Hanna, SAVUKOSKI (s. 1914 SODANKYLA). a. Rovala 1987; b. OMA.

Haastattelu 20.7.1988.

Jounila, Aarne, TERVOLA (s. 1906 TERVOLA). RA. Haastattelu 9.11.1989.

Jounila, Kerttu, TERVOLA (s. 1927 TERVOLA). RA. Haastattelu 17.10.1989.
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ENGLISH SUMMARY

Lumberjacks in Finnish Lapland: Requiem of an Era

In the 1870s industrialists became interested in the vast untouched forest areas
in Finnish Lapland and the opportunities they offered for a steam-driven
sawmill industry on the coast of the Gulf of Bothnia. A professional group of
lumberjacks who were specialized in the felling and transport of timber was
formed in the area. Many of them were like nomads working as forest workers
during the winter and fall months, and as floating workers during the spring
and summer months. Some combined logging and floating with farming or
reindeer herding, others with periods of unemployment or construction work.

Logging camps in the Kemiriver area were meeting places for a
heterogeneous group of men, of whom many were born beyond the boundaries
of Lapland, a territory itself large in area. Men with different social and
cultural backgrounds spent months in isolated logging camps built in the
wilderness. Floating work brought them closer to settlement, but still they
were mostly living away from society, where communication between other
than fellow male workers would have been possible. The lumberjacks were
especially men who had migrated to Lapland. Though not officially
recognized — due to the fact that many of them were seasonal workers from
Eastern and Southern Finland and they were registered there — but at least in
practise, men outnumbered women in the Kemiriver area for some time.

Gradually, a part of the workforce settled permanently in Lapland and forest
and floating workers became also officially residents of the area where they
worked. In 1950 more than half of Lapland's rural male workforce was
seasonally occupied as floating and forest workers. After the Second World
War forest work was mechanized and professionalized, and therefore the
profession of the old-time lumberjack became history. Floating work remained
seasonal work for reindeer herders, the unemployed, students, and forest
workers with permanent jobs in forest companies. But not for long: when in
1991 loose floating came to a sudden end in the Kemiriver area — the last place
in Scandinavia to do so — an era passed into history.

On one hand this study focuses on the lumberjacks of Lapland, and on the
other hand on the era of floating in the Kemiriver area. The popular culture of
Finnish Lapland is parallel to forestry in many respects: logging and floating
not only created jobs, but also a different way of life, based on salaried work
and consumption.
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In this study the focus is always on the individual, not the lumber companies
or society as a whole. There is also a comparative perspective: the
occupational culture of lumberjacks is compared with other male-dominated
professions in isolation, especially cowboys and sailors, and with lumberjacks
of the whole northern coniferous forest region. The occupational culture of
Russian, Finnish, Swedish, Norwegian and American (both Canada and USA)
lumberjacks have a great deal in common.

Source Material

Logging and floating workers were the very first labour occupations that
attracted the attention of Finnish ethnologists. Already in 1959 and 1960
questionnaires about floating and forest work were sent out by the University
of Turku. These questionnaires contained questions such as "describe loggers'
clothing" or "how did local people stand in relation to lumberjacks?", and
informants were asked to answer the questions in writing. In addition, in 1969
the Tradition Archive of the Finnish Literary Society arranged a competition
entitled "Lumberjack Traditions". Again informants were asked to respond in
writing, but this time they were not given questions, but simply asked to tell
about their lives as lumberjacks. In 1988 a settlement society functioning in
Lapland arranged another competition entitled "Logging Camp Traditions".
For this competition informants were asked to write their life stories or
describe a year of their life.

Above-mentioned narratives provide the backbone source material for this
study, but there is also other oral history material available: namely fieldwork
by the author. In 1986 I documented contemporary floating work in Finnish
Lapland for the National Board of Antiquities. I had done some interviews
earlier (1983), but on a larger scale I started collecting life-history material
among retired floating and logging workers in 1988. By various means I have
amassed 224 informants in my study, of whom one third have been
interviewed.

The personality, background and even gender and descent of the scholar
have a great effect on the results of research, and when the study is based on
fieldwork, this is even more so the case. Moreover, intensified interest in
reflexivity has led many fieldworkers to see self-exploration as a natural and
valuable part of their work. The same applies to material concerning oral
history found in tradition archives: this sort of material is a compromise
between remembering and forgetting, and in many cases more the result of the
ideas and preferences of the collector rather than the informant. Therefore, I
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found it important to evaluate the source material from this standpoint,
especially since my personal background is closely tied with forestry in
Finnish Lapland.

In addition, I have also used historical sources as well as photographs,
newspaper articles and fiction as source material. Partly I have used historical
sources — letters, minutes kept at hearings and reports written by the clergy and
foresters — as oral history material. The above-mentioned discussion about
representativeness also applies in some respects to material found in
contemporary sources: one sees what one wants to see.

Empirical Part of the Study

The empirical part of this thesis begins with an analysis of the lumberjacks'
occupational culture: the physical and social milieu of the logging camps is
described in detail. In chapter 2, "Work at Logging Sites", working methods
and tools are described in the hypothetical years 1890, 1915, 1935 and 1965.
What kind of work was done, how and when are the questions answered. In
chapter 3 attention is then paid to the physical milieu at logging camps,
namely architecture and interiors. These two first chapters concerning the
material culture form the basis for the next two chapters "People in Logging
Sites" (4) and "Everyday life in Logging Sites" (5). Age and status groups at
work and leisure as well as the symbolic use of space, clothes and food are
analyzed in detail. Attention is also paid to hierarchies in the community.

It has been argued that a lumberjack was always defined by the work he did.
Yet only a few were employed by forest companies all the year round. In
chapter 6 the attention is turned to times when lumberjacks were not working
in forestry, in order to determine what they did for a living, where they lived
and who they socialized with. When not engaged in forest work even those
who had a home were usually not able to be at home: men worked in the
woods and on the rivers and women took care of children and cattle. For some
the times of unemployment were times to get drunk and visit prostitutes. Until
the 1960's all had to go mostly on foot, or on skies or sledges, long distances in
order to reach working places out in the woods, and wait (without being paid)
for the work to begin. Forest and floating work was always dependent on the
seasonal weather.

In chapter 7 "From Experiences to Reminiscences", lumberjacks' lifestories
are first analyzed. Their dreams and realities are revealed. It is concluded that
the stereotypical picture of lumberjacks presented in fiction and films — and
even partly earlier research — should be criticized. The group of lumberjacks is
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so heterogeneous that a portrait cannot be painted: rather lumberjacks are
viewed in a room full of mirrors, which constantly reflect a series of vague
images.

Finally, the relations between lumberjacks and the surrounding community
is discussed: how at first they were despised, and how from the 1930's
onwards their culture was accepted, even glorified. Changes in forestry, i.e. the
mechanization of the cutting and hauling of timber, as well as the end of
floating, gave rise to a nostalgia for the old days in Lapland, especially in the
provincial center of Rovaniemi, which is a popular tourist resort. The thesis
also discusses what kind of context forest history provides for the inhabitants
of modern Lapland.

-->

Uittomerkkiluettelosta saa selville
hakkuu- ja leimamerkin listiksi ne

yhtiOt, jotka uittivat puutavaraa
Kemijoessa vuonna 1935.  (KU:A).
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LIITE II

Kemijoen Uittoyhdistyksen rakennuskiinteistOkortistossa on tiedot 47 uittotukikohdan

rakennuskannasta. RakennuskiinteistOkortiston tiedot eivat muodosta lapileikkausaineis-

toa tietysta vuodesta, mutta koska viimeiset tiedot ovat 1960-luvun alussa rakennetuista

rakennuksista, voidaan olettaa tietojen vastaavan 1960-luvun alun tilannetta. (KU. Raken-

nuskiinteistOkortisto).

Kemijoen vesistOn alueen uittotukikohtatyypit jakaantuvat rakennuskantansa mukaan seu-

raavasti:

Malli A: uittopirtti

Louhikoski, Tervola

Kalkiaisuopaja, Kemijarvi

Pekkakoski, Rovaniemi mlk

Tohmonsaari, Kemijarvi

KOyry, Rovaniemi mlk

Marrasjarven Luusua, Rovaniemi mlk

Tuurankoski, Salla

Kivisalmi, Kemijarvi

Oikaraisen vastuu, Rovaniemi mlk

Malli B: uittopirtti + sauna

(Saittasuvanto, Rovaniemi mlk

Unarinkiingas Rovaniemi mlk

Malli C: uittopirtti + varasto ja venehuone

Pimianperan tukikohta, Rovaniemi mlk

Malli D: uittopirtti + sauna + kaymala

Olkkajarven luusua, Rovaniemi mlk

Malli E: uittopirtti + varasto ja venevaja + kaymala

Jaatila, Rovaniemi mlk; Vikajarvi, Raudanjoki

Malli F: uittopirtti + varasto + kellari

Lumpus, Tervola
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Ma G: uittopirtti + sauna + kaymala + varasto ja/tai venevaja

Unari, Sodankyla

Kotisaari, Rovaniemi mlk

Ossauskosken voimalaitos, Tervola

Pirttikoski, Rovaniemi mlk

POyliOnsalmi, Kemijarvi

Riikonkoski, Kittila

Kielijarvi, Rovaniemi mlk

Juotas, Rovaniemi mlk

Leukkuhamara, Savukoski

Taljasuvanto, Rovaniemi mlk

Petajaskosken voimalaitos, Rovaniemi mlk

Tikkasenkari, Rovaniemi mlk

Juujarvi, Kemijarvi

Oikarainen, Rovaniemi mlk

Olkkajarvi, Rovaniemi mlk

Muurola, Rovaniemi mlk; Tervola, Tervola

Vanttaus, Rovaniemi mlk

Luuksinsalmi, Kemijarvi

Mouluskoski, Kittila

Satisuvannon vastuu, Salla

Keskijarvi, Kemijarvi

Rakkiluosto, Sodankyla

Malli H: uittopirtti + sauna + kaymala + varasto ja venevaja + paja

Kaihua, Rovaniemi mlk

Luusua, Kemijarvi

Portti, Sodankyla

Malli I: uittopirtti + sauna + varasto + varasto ja venevaja tai venevaja + kaymala +

kellari

Runkaus, Tervola

Javarusvastuu, Kemijarvi

Nivanvastuu, Rovaniemi mlk

Koivisto, Rovaniemi mlk
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LIITE III

Santaholma Oy:n uittotyOmaan tyOntekijOiden ostoksia vuonna 1917. Esimerkit on valittu

niiden tyypillisyyden vuoksi.

"Kalamiehet"

Heikki Leinonen	 Aukusti Suorsa

	2.6.	 kilo voita

kaksi leipaa

	

7.6.	 1 150 grammaa leipaa

	

9.6.	 1 600 grammaa leip5a

550 grammaa kalaa

	

14.6.	 kaksi leipaa

yht. 11 mk 96 p

	

2.6.	 kilo voita

puolitoista leipaa

	

6.6.	 900 grammaa leipaa

	

7.6.	 1 200 grammaa leipaa

	

9.6.	 1 800 grammaa leipaa

400 grammaa kaloja

	

10.6.	 1 450 grammaa leipaa

1 150 grammaa voita

	

14.6.	 2 150 grammaa leipaa

yht. 19 mk 75 p

"Lihamiehet"

Kalle Hatunen	 Pekka Keranen
	2.6.	 kilo voita

kaksi leipaa

	

6.6.	 1 200 grammaa leipaa

	

7.6.	 2 100 gramman poron lapa

	

9.6.	 550 grammaa voita

kaksi leipaa

	

11.6.	 kaksi leipaa

	

14.6.	 500 grammaa voita

kaksi leipaa

yht. 24 mk 48 p

5.6. kolme kiloa paistilihaa

1 200 grammaa leipaa

9.6. 1 350 grammaa leipaa

550 grammaa voita

11.6. 1 250 grammaa lihaa

kaksi leipaa

550 grammaa voita

yht. 26 mk 35 p
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Santeri Merilainen

	

2.6.	 kilo voita
1 600 grammaa leipaa

	

5.6.	 2 500 grammaa leipaa

	

7.6.	 3 700 grammaa poron paistia

	

9.6.	 950 grammaa voita
1 350 grammaa leipaa

	

10.6.	 1 400 grammaa leipaa

	

11.6.	 yksi leipa

	

14.6.	 600 grammaa voita

yht. 32 mk 42 p

"Leipamiehet"

Paavo Huttu

	

2.6.	 2 300 grammaa leipaa

	

6.6.	 1 300 grammaa leipaa

	

9.6.	 1 450 grammaa leipaa
4 400 grammaa leipaa

	

10.6.	 1 150 grammaa leipaa

	

12.6.	 kilo voita

	

14.6.	 600 grammaa voita

yht. 23 mk 67 p

Akseli Anttonen

	

5.6.	 700 grammaa voita
1 950 grammaa leipaa

	

8.6.	 1 450 grammaa leipaa

	

13.6.	 kaksi leipaa

450 grammaa voita
1 750 grammaa leipaa

	

14.6.	 700 grammaa voita

yht. 17 mk 19 p

Kalle Palo 

	

5.6.	 3 350 grammaa leipaa
1 300 grammaa poron lapa

	

8.6.	 650 grammaa voita

1 100 grammaa leipaa

	

13.6.	 1 500 grammaa leipaa

	

14.6.	 500 grammaa voita

900 grammaa voita
800 grammaa leipaa

yht. 21 mk 53 p

Hannes Kinnunen

	

5.6.	 kaksi leipaa
450 grammaa voita

	

6.6.	 1 350 grammaa leipaa

	

12.6.	 1 550 grammaa leipaa
650 grammaa voita

	

13.6.	 1 400 grammaa leipaa

450 grammaa leipaa

	

14.6.	 900 grammaa leipaa

400 grammaa voita

yht. 15 mk 89 p

Vaino Latvamaa

	

5.6.	 1 400 grammaa leipaa

	

8.6.	 1 050 grammaa voita

	

13.6.	 kaksi leipaa
2 200 grammaa leipaa

yht. 10 mk 29 p
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Heikki Latvonen

	

5.6.	 1 900 grammaa leipaa

yksi leipa

	

8.6.	 1 700 grammaa leipaa

1 400 grammaa leipaa

	

11.6.	 1 500 grammaa voita

yht. 12 mk 90 p

Matti Latvonen

	

5.6.	 1 950 grammaa leipaa

kilo voita

	

9.6.	 kilo voita

kaksi leipaa

	

11.6.	 kilo voita

	

14.6.	 puolitoista leipaa

yht. 19 mk 60 p

Kalle Merilainen

	

2.6.	 kilo voita

1 600 grammaa leipaa

	

4.6.	 1 950 grammaa leipaa

	

9.6.	 2 200 grammaa leipaa

	

10.6.	 1 300 grammaa leipaa

850 grammaa voita

	

11.6.	 kaksi leipaa

	

14.6.	 kaksi leipaa

yht. 19 mk 21 p

Eelis Nyytaja

	

5.6.	 1300 grammaa leipaa

450 grammaa voita

	

7.6.	 kaksi leipaa

	

9.6.	 1 550 grammaa leipaa

800 grammaa voita

10.6.	 850 grammaa leipaa

11.6.	 600 grammaa voita

14.6.	 650 grammaa voita

yksi leipa

yht. yht. 19 mk 99 p

Juho Raiskio 

5.6.	 kaksi leipaa

7.6.	 1 400 grammaa leipaa

900 grammaa voita

12.6.	 1 650 grammaa leipaa

750 grammaa voita

13.6.	 kaksi leipaa

14.6.	 600 grammaa voita

yht. 17 mk 60 p

Matti Raiskio 

5.6.	 1 450 grammaa leipaa

7.6.	 2 200 grammaa leipaa

12.6.	 2 650 grammaa leipaa

800 grammaa voita

1 250 grammaa leipaa

yht. 10 mk 81 p

Antti Seppanen

5.6.	 1 050 grammaa voita

1 900 grammaa leipaa

6.6.	 yksi leipa

13.6.	 1 250 grammaa leipaa

700 grammaa voita

1 050 grammaa leipaa

600 grammaa leipaa

14.6.	 450 grammaa voita

yksi leipa

yht. 17 mk 13 p
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Jaakko Soranen 
	

Jaffet Torvinen 

5.6.	 1 450 grammaa leipaa
	

5.6.	 yksi leipa

10.6.	 850 grammaa leipaa
	

550 grammaa voita

yksi leipa
	

1 200 grammaa leipaa

14.6.	 yksi leipa
	

6.6.	 500 grammaa voita

8.6.	 yksi leipa

yht. 3 mk 88 p
	

10.6.	 500 grammaa voita

11.6.	 1 050 grammaa leipaa
800 grammaa voita

Juho Tapio 
	

14.6.	 1 100 grammaa leipaa

5.6.	 1 750 grammaa leipaa
kilo voita	 yht. 17 mk 47 p

8.6.	 kaksi leipaa

12.6.	 1 100 grammaa leipaa

13.6.	 600 grammaa leipaa
1 300 grammaa leipaa
1 150 grammaa voita

yht. 16 mk 23 p

"Tupakkamiehet"

Waltter Kokko 
	

Heikki Kuuge 

5.6.	 1 550 grammaa leipaa
	

5.6.	 1 500 grammaa leipaa

1 700 grammaa voita
	 kilo voita

viisi laatikkoa paperossia	 yksi kpl pikanellirulla

6.6.	 1 700 grammaa leipaa
	

8.6.	 650 grammaa voita

9.6.	 2 500 grammaa leipaa
	

kaksi leipaa

900 grammaa voita
	

13.6.	 2 200 grammaa leipaa

10.6.	 nelja laatikkoa paperossia
	

1 200 grammaa leipaa

850 grammaa leipaa
	

750 grammaa voita

11.6.	 800 grammaa voita
	 14.6.	 yksi leipa

14.6.	 650 grammaa voita
	

750 grammaa voita

1 200 grammaa leipaa
yht. 23 mk 41 p

yht. 26 mk 17 p

Lande: OMA. A. Santaholma Oy. Hartsu- eli muonakirja luultavasti Taivalkoskelta v. 1917. Sign. Gb:2.
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