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Johdanto
Juho Herman Klemola syntyi 23.1.1889 Toholammin Kleemolan kylän
Antintalossa. Häntä kutsuttiin jo nuoresta pitäen Janneksi. Jannen isä oli
talollinen Anders (Antti) Eerikinpoika Klemola, joka oli syntynyt
Kannuksessa vuonna 1852, ja äiti Ida Wilhelmina Klemola o.s. Ypyä, joka oli
syntynyt Kannuksessa vuonna 1860. Perheeseen syntyi yhteensä 11 lasta,
joista Janne oli järjestyksessä kuudes. Perheen koti oli maanviljelystila, jossa
elettiin pitkälti oma-varaistaloudessa. Tilalla oli tuohon aikaan runsaat 20
lypsävää sekä sikoja ja lampaita. Perheellä oli myös mylly, saha ja
kanttisirkkeli. Jannen tehtäviin kuuluivat jo nuoresta pitäen myllärin työt
syksyisin ja talvisin, sulan veden aikana hän taas sahasi ja sirklasi.
Huhtikuussa 1911 Janne avioitui toholampilaisen Helmi Koskelan kanssa.
Lapsia heille syntyi yhteensä seitsemän, joista kolme oli tyttöjä ja neljä poikia.
Alkuvuosina perhe asui hankkimassaan Luoman talossa Toholammin
Oravalassa. Janne oli jo nuorena hankkinut lukumiehen maineen ja saanut
oppia muun muassa osuuskassojen kirjanpitokurssilla Tuusulassa.
Maanviljelystoimen ohella Jannelle kertyikin runsaasti kunnallisia
luottamustehtäviä. Hän toimi Toholammilla muun muassa osuuskassan
hoitajana, kunnan rahastonhoitajana, holhouslautakunnan esimiehenä sekä
myöhemmin myös valtuuston puheenjohtajana. Lisäksi hän otti hoitaakseen
lukuisia suojeluskunnan asioita. Jannella oli lankonsa Ilmari Koskelan kanssa
yhteisenä pitäjän ensimmäinen traktori. Henkilöautonkin, Fordin, Janne
hankki Toholammilla ensimmäisten joukossa. Hän oli myös osakkaana
linjurissa, Lampin Loistossa.
Velkaannuttuaan takauksista Janne päätti lähteä Australiaan helmikuussa
1925. Tuohon aikaan oli varsin yleistä, että nuoret miehet lähtivät
ansaitsemaan ulkomaille, useimmiten Amerikkaan tai Australiaan. Jannen
kanssa samalla laivalla lähti viisi muuta nuorta miestä Australiaan
Toholammilta ja naapurikunnista. Rahan ansaitsemisen lisäksi monilla oli
matkaan lähdön syynä nuorten miesten seikkailunhalu. Jannen vanhin poika
Aimo on myöhemmin arvellut, että tämä oli osasyynä myös isänsä matkaan.
Kotiin Janne palasi yli kaksivuotiselta matkaltaan maaliskuussa 1927.
Matkakokemuksistaan
hän
oli
kirjoittanut
kuukaudesta
toiseen
yksityiskohtaista päiväkirjaa, mikä oli varsin poikkeuksellista tuohon aikaan
nuorten miesten keskuudessa. Jannen aikaisemmat kirjalliset harrastukset
antoivat hänelle hyvän valmiuden päiväkirjan pitoon. Kirjanpitokokemuksen
perusteella hän piti ajoittain kirjaa myös tuloistaan ja menoistaan. Hänen
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päiväkirjaan sisältyikin monenlaisia taulukoita omasta taloudenhoidosta, jotka
täydensivät osaltaan matkasta muodostuvaa kuvaa. Janne kokosi Australiassa
olonsa ajalta myös valokuvia, jotka hän liimasi krokotiilinnahkaiseen
valokuvakansioonsa. Kuvat käsittelivät useimmiten työporukoita kahvitauoilla
työnsä ääressä, suomalaissiirtolaisten ryhmäkuvia, yksittäisiä työtovereita
työnsä ääressä sekä vapaa-ajan viettoa eri muodoin.
Ollessaan jo 80 vuoden ikäinen, Janne päätti luovuttaa vuonna 1970
Australian matkansa päiväkirjan, passin ja valokuvakansion Turun
yliopistolle. Aineisto arkistoitiin yliopiston historian laitoksen yleisen
historian osastolla.
Elokuussa 2007 Jannen vanhimman pojan Aimon hautajaistilaisuudessa tuli
sukulaisten kesken puheeksi Jannen Australian matkapäiväkirjat. Koska
paikalla olleet lähiomaiset eivät tunteneet niiden sisältöä, nousi esiin ajatus,
että olisi kiinnostavaa voida tutustua Jannen matkakokemuksiin näiden
päiväkirjojen avulla. Jannen pojanpoika Jouni Klemola otti tehtäväkseen
päiväkirjojen esiin kaivamisen. Monien kyselyjen jälkeen hän löysikin
päiväkirjat yliopiston historian laitoksen arkistosta ja pääsi tutustumaan niihin.
Hän otatti päiväkirjoista ja valokuvakansiosta joukon kopioita, joihin
lähiomaiset pääsivät tutustumaan. Päiväkirjojen laajuus oli noin 60 käsin
kirjoitettua sivua tekstiä, joka oli muun muassa sen aikaisen murteen vuoksi
verraten hidasta luettavaa. Niinpä Jouni ja sukututkimusta harrastava Jannen
Kalle-serkun pojanpoika Kari Klemola päättivät kirjoittaa päiväkirjat
puhtaaksi. Lähtökohtana oli, että tekstit kirjoitetaan Jannen käyttämässä
alkuperäisessä muodossa. Ainoastaan pitkiä lauseita on osin katkottu
lyhyemmiksi ja pilkkujen käyttöä lisätty tekstin luettavuuden helpottamiseksi.
Myös eräitten Jannen mainitsemien paikkojen nimiä on kirjoitettu
nykymuotoon hakasulkuihin. Lisäksi eräiden Jannen käyttämien englannin
kielestä muokkaamien termien merkitys on suomennettu hakasuluissa tekstin
ymmärrettävyyden lisäämiseksi.
Janne Klemolan päiväkirjat Australian matkalta vuosina 1925–27 kertovat
kiehtovalla ja vivahteikkaalla tavalla niistä tapahtumista, joita kieltä
taitamattomat Keski-Pohjanmaan nuoret miehet joutuivat kokemaan pitkällä
edestakaisella laivamatkallaan toiselle puolelle maapalloa. Päiväkirjojen
perusteella uusiin oloihin ja trooppiseen ilmastoon totutteleminen sekä sopivan
työpaikan löytäminen oli usein hyvin hankalaa ja aikaa vaativaa.
Välillä elämä oli helpompaa ja välillä vaikeuksien täyttämää. Kahden vuoden
jälkeen Janne oli valmis palaamaan koti-Suomeen perheensä pariin.
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Lähtiessään Australiaan helmikuussa 1925 Jannella ja hänen Helmipuolisollaan oli jo viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi tyttöä. Vanhin heistä,
Aimo ei ollut kuin 13 ikäinen ja nuorin Kerttu oli tuolloin vasta vajaan kahden
vuoden ikäinen. Kahden vuoden pituinen aika perheelle ilman isää ei ollut
helppoa. Aimo onkin kertonut myöhemmin, että hän sai perheen vanhimpana
poikana vastatakseen paljolti niistä töistä, jotka olisivat kuuluneet perheen
isälle.
Jannen palattua kevättalvella 1927 Suomeen tulivat pian eteen vaikeat
hallavuodet, jotka vaikeuttivat suuresti maanviljelijöiden elämää. Janne päätti
lopulta etsiä perheelleen asuinpaikkaa etelämpää. Se löytyi Hämeestä
Hattulasta vuonna 1929. Hattulan Parolassa sijaitsevan Kylänpään tilalla Janne
viettikin lähes puolet elämästään. Pelloilla viljeltiin paljon sokerijuurikasta,
josta riitti työtä myös lähiseudun väelle, jopa Hämeenlinnan vankilan
asukkaille.
Janne ehti olla Helminsä kanssa naimisissa lähes 67 vuotta. Helmin kuoltua
vuonna 1977 Janne asui viimeiset vuotensa yksin Parolassa kerrostalossa.
Loppuun asti hän oli huumorintajuinen ja elämäänsä tyytyväinen, maailman
asioista hyvin perillä oleva vanhus. Jannen pitkä elämä päättyi runsaan 93
vuoden iässä toukokuussa 1983.
Me
allekirjoittaneet
toivomme,
että
näistä
Janne
Klemolan
puhtaaksikirjoitetuista päiväkirjoista ja niihin liittyneistä Jannen
valokuvakansioon sisältyneistä kuvista sekä muusta liiteaineistosta, olisi iloa
sukumme jäsenille sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille. Myös Turussa
sijaitsevan Siirtolaisinstituutin tutkijat ovat tutustuneet Jannen päiväkirjoihin
ja todenneet ne lajissaan harvinaisiksi ja antoisiksi. Jannen jälkeenkin monet
sukumme nuoret miehet ja nuoret perheet muuttivat Australiaan, osan jäädessä
sinne loppuiäkseen. Suvun muiden jäsenten matkakokemuksista ei ole
kuitenkaan käytettävissä samankaltaista persoonallista ja tarkkaa selostusta
kuin mitä Jannelta jäi jälkipolville. Siitä me sukulaiset sekä muut 1900-luvun
alun Australian siirtolaisuudesta kiinnostuneet saamme olla hänelle kiitollisia.
Kesäkuussa 2009,
Kari Klemola, Jannen serkun Kalle Klemolan pojanpoika
Jouni Klemola, Jannen pojanpoika
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Matkamuistelmia Austraalia reisulta
Matkani lähtö tapahtui eräänä kesäisenä Helmikuun 11 päivänä v. 1925.
Sanoin siksi kesäisenä, kuin ei ollut vielä lunta koko talvena, ennen kuin juuri
viime yönä satoi ensimmäisen lumen, mutta päivällä sulas pois. Autolla tulin
Kannuksen asemalle, jossa tuttavat hyvästellen astuin junaan kl. 4.20, joka
läksi painamaan etelää kohten. Austraaliaan matkustavia oli meitä kaksi
Toholammilta nimittäin Kinnunen ja allekirjoittanut. Kälviältä tuli lisää kaksi
nimittäin Lassila ja Sillanpää ja Alahärmästä tuli kaksi, Hilli ja Isotalo. Siis
nyt meitä oli kuusi kaikkiaan ja sen isommaksi ei seurueemme lisääntynyt.
Saavuttiin Hangoon 12 pnä, täälläkin oli maat aivan sulia ja ilma kaunis.
Seuraava 13 päivä oli meillä tarkastuksia ja rokotus ja passein ja tikettien
järjestelemistä. 14 pnä kl 3 jp astuimme laiturille reppuinemme, jossa Arthuru
[Arcturus1] meitä odotti viedäkseen vetten ylitse Hulliin. Astuimme laivaan,
joka näytti suurelta ja mahtavalta, sillä ei ollut ennemmin ollut laivassa, eikä
nähnyt suurempia aluksia. Katsoin nyt itselleni ruuman, joka oli pieni neljän
hengen ruuma, johon sijoittu Hilli, Isotalo ja allekirjoittanut ja Porin puolesta
kotosin oleva, joka matkusti Amerikaan. Laivamme antoi viimeisen
lähtömerkin ko. 3.30 jolloin irtaannuimme Suomen mantereesta vaeltaen
tietynlaista tulevaisuutta kohten. Tunnin kuluttua oli Rakkaaksi jäänyt
Isänmaa häipynyt silmien edestä. Sitä ei voi sanoi kuvailla minkälaiset
vaikuttimet jättää Isänmaa ja koti net hyvästellessä, mutta se tietää, joka on
nämä kokennut.

1

) S/S Arcturus valmistui Skotlannin Dundessa vuonna 1898 Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön
matkustajalaivaksi ja liikennöi Suomesta Kööpenhaminan kautta Englannin Hulliin.
Helmikuussa 1918 alus kuljetti jäänmurtaja Sammon avustuksella Libausta 27.
jääkäripataljoonan pääjoukon Vaasaan. Sodan jälkeen Arcturus jatkoi liikennöintiä Hangosta
Hulliin. Tammikuussa 1940 venäläiset lentokoneet pommittivat Arcturusta Turussa, jolloin
laiva vaurioitui. Korjaustöiden jälkeen alus oli mukana siirtolaisliikenteessä kuljettaen
suomalaisia sotalapsia Ruotsiin. Vuonna 1948 alus kuljetti Suomen olympiajoukkueen jäsenet
Lontoon olympialaisiin. Palveltuaan SHO:ta 59 vuoden ajan Arcturus myytiin vuonna 1957
ulkomaille hajotettavaksi. Suomen Merimuseossa Kotkassa on Arcturuksen 12 metriä pitkä
pienoismalli.
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Arcturus Hullin satamassa
Meri oli tyyni. Itämerellä oli sumua ettei nähnyt yhtään eteensä. Laivamme
meni nyt hitaasti ja huusi joka minuutti ja huutoja kuulu monesta eri paikasta,
joten laivoja oli muitakin matkalla. Saavuttiin Kööpenhaminaan 16 pnä kl. 6
aamulla. Täällä oli laivoja satamassa useita. Tähän purettiin meiltä voita ja
juustoa. Me emme päässeet kaupungille, joten siitä en voi mainita mitään.
Kello 1 päivällä lähdettiin taasen merta kyntämään, tässä oli nyt pitkälti
kapeaa lahtea, joten voi hyvin eroittaa Ruotsin ja Tanskan rannikot. Yleensä
sai katselia sen vaikutuksen, että maat ovat hyvät molemmin puolin, näytti
Ruotsin puolen asutus isommalta, laajemmat pellot ja vähempi rakennuksia.
Tanskan puoli oli yhtämittaista ja yhdenlaisia rakennuksia, joten se on
pienviljeliäin maa. Näin ollen kl.4 jp sivuutimme Tanskan ja Ruotsin
Helsinborgin, joita erottaa noin 400 met levyinen salmi. Nämä ovat pienet
kaupungit molemminpuolin. Kl 5 jp oltiin jo laajemmilla vesillä, joten ei
taasen rantoja näkynyt. Näin seilattiin kohti myrskyistä Pohjanmerta ja niinpä
se tapansa näytti.
Seuraavana aamuna siis 17 pnä oli kova myrsky, tunsin jo ruumaan, että laiva
heiluu ettei tahto petillä pysyä. Nousin ja läksin kannelle katsomaan ilmaa,
vesi löi yli täkin (kannen) eikä siellä näkynyt ketään. Tunsin voivani huonosti,
mutta ajattelin, etten mene ruumiin, sillä siellä oli huono ilma ja ylenantamista
kuului joka puolella. Soitettiin aamiaiselle vaan eihän niitä ollut montakaan,
joka syömään tuli. Aloin syödä, mutta oli pakko jättää siihen, sillä rupes
antamaan ylen ja oli asia petille, jossa makasin seuraavaan iltaan, jolloin meri
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tyynty ja oli taasen niin kuin ennenkin. Jäi mainitsematta 16 päivän illalla kl. 8
saatiin kuulla, että Relanteri tuli Suomen Presitentiksi.
Saavuttiin Hulliin 18 pnä kl. 3 jp, joka näytti hyvin suojatulta ja hyvin
varustetulta satamapaikalta, puutavaraa oli kovasti, joten näytti ettei siitä ole
puutetta. Tässä passit tarkastettiin ja kapsäkit ja sitä pikaa rautatieasemalle,
sillä kl 5 läksi juna Lontooseen, johon meidän oli jouvutettava. Kaupungista ei
voi sanoa mitään, sillä sitä niin vähän kerkes nähtä. Oppaamme vei meidät
junaan, jossa saimme vapaasti istua niinkauvan kuin saavumme Lontooseen.
Sinne saavuimme kl. 9.20. jossa meitä oli vastassa Suomen merilähetyksen
taloudenhoitaja J Murra, joka meidät vei Skandinavian merimieshotelliin,
jossa olimme kuin kotonamme.
Kaksi päivää olimme nyt Lontoossa, jota kiertelimme ja katselimme Herra
Murran johtolla. Tämä on niin suuri kylä ja liikenne niin mahdoton, että on
vaikea sitä toiselle sellaiseksi kuvata. Ajeltiin Rautateitä ilmassa, maan päällä
ja maan alla kahtessakin kerrassa ja vaikka mihin meni aina oli liike
samanlaista ja aina oli keskikaupungilla. 20 päivän illalla olime
merimieskirkolla, jossa oli naisten ompeluseura ja johon meitäkin kutsuttiin.
Siellä tarjottiin kafvit leivosten kera ja Pastori Helenius puhui erikseen meille
Austraaliaan matkustaville, toivottaen onnea matkalle ja että met pian
palaisimme kotiimme perheittemme luokse terveinä ja puhtoina. Seuraavana
aamuna siis 21 pnä kl. 6 lähdettiin Herra Murran johdolla laivalaituriin, johon
oli tunnin junamatka asemalta ja Skandinaavia merimieshotellista ½ tunnin
matka ensinnä rautatieasemalle. Rautatietä kesti vielä ajaa ½ tuntia junassa
ennen kuin päästiin ulos kaupungista, joten sen voi sanoa, että on siinä kokoa
jos näköäkin. Saavuttiin onnellisesti laituriin, jossa meidän paattimme
mahtavana odotteli väen saapumista. Astuimme laivaan ja haimme
huoneemme ylös, sillä pileteissä oli jo merkitty ruumamme numerot ja net
löysimme keskilaivasta siitä hyvältä paikalta. Laivamme nimi oli Ormuz ja
kantavuus 14.800 tonnia, pituus 200 mt. ja leveys 20 metriä. Hyvästelimme
Herra Murran ja kiittelimme kaikesta avusta ja uhrautuvaisuudesta meitä
kohtaan.
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Orient-linjan Ormuz, jolla Janne matkusti Lontoosta Brisbaneen (14 800
tonnia)
Laivamme läksi liukumaan merelle kl. 12 päivällä. Maat olivat nyt näkyvissä
kl. 5 asti illalla. Ilma oli kaunis ja meri tyyni. Seuraavana aamuna kl. 7 näkyi
Ranskan rannikkoa korkeita vuoria ja maat mäkisiä. Seuraavana päivänä siis
23 pnä meri kävi, nyt oltiin Biskajan lahdella. Aallot keinutti laivaa vaan ei se
enää vaikuttanut mitään meihin ennemmin seilailleisiin, vaan uudet tulokkaat
yökkäilivät eivätkä voineet syödä. Meillä vaan hyvä ruokalysti ja nyt saikin
syödä kovasti, kuin ei ollut pöytä täysi. 24 päivän aamulla näkyi Bortukaalian
rannikkoa samoin vuorista maailmaa.
25 päivän aamulla kl. 9 saavuttiin kuulusalle kovalle meri linnotukselle
Kipralttarille ja kova se todella onkin, tavattoman korkeat kalliot, joihin on
varustukset laitettu. Sotalaivoja seilasi merellä ja oli niitä satamassakin. Täältä
läksimme jo kl. 1 päivällä halkomaan Välimerta. Ilma oli kesäinen, maat
vihreät, joten näki että tämä on jo kesämaa. Saavuttiin Douloniin [Toulon] 27
päivän aamulla kl. 9 jossa menimme maihin katselemaan kaupungia.
Kaupungi on vaan pienenlainen rakennettu vuoren juurelle ahtaalle paikalle,
katut toivottoman soukat ja rakennukset korkeat. Täällä oli sotalaivoja noin

9

100 kaikki hyvässä järjestyksessä laiturin vieressä. Oli erittäin ihanaa katsoa
laivastamme, joka oli noin ½ mailia merellä, kuin pimeä tuli, niitä valoja
mitkä oli näissä laivoissa, se ei voi unohtua, se vetäsi tähdet pois mielestä.
Sinä iltana näin ensimmäisen Seppeliinin elämässäni. Tuli mereltä päin ja
laski yli kaupungin, häipy sitten vuorten taakse. Doulonista lähdettiin 28
päivänä aamulla kl. 7. Ilmat oli kauniit ja meri tyyni. Saavuttiin Neappeliin
(Napoli) 1 pnä maaliskuuta kl. 12 päivällä. Kauvaksi merelle näkyi jo
kuuluisan Vesuviuksen huippu ja savua sieltä tuprus nytkin. Kaupungi on
koko iso, osasta suuria rakennuksia ja koneita, osa hyvin luhistunutta ja
hajoamassa olevia rakennuksia. Yleensä hyvin likasta, kaupustelijoita kaikesta
nimestä ja kerjäläisiä jos mistä sortista, joten tästä kaupungista ei saa kovin
hauskaa kuvaa itselleen.
Samana päivänä kl. 6si läksimme ja joten ei ollut aikaa käydä Vesuviuksen
huipulla, sillä sinne on matkaa 12 virstaa, siis pitempi kuin silmällä voi
arvostella. Täältä satamasta läksi samaan aikaan ulos merelle tuttu nimestään,
ennen puhuneet Amerikassa olijat Mouretaniasta. Nyt hän meren kyntäjä suuri
todella läksi luultavasti viemään italialaisia Amerikkaan. Meri oli rauhaisa ja
ilma kaunis, tuntui jo että Auringon säteet ovat lämpöisemmät, kuin mitä
ennen olen saanut kokea. Laivamme täkki [kansi] nyt katettiin teltta kankaalla
yleensä, ettei Auringon säteet pääse paistamaan.
Saavuimme Portsaitiin 4 päivänä illalla kl. 9. Täällä on miehet ja naiset mekko
päällä, kovin rohkeaa ja tunkeilevaa kansaa. Kerjäläisiä ja kaupustelijoita, joka
nimestä erittäin näytti olevan koru ja silkki kauppiaita. Sukeltajia oli jos heitti
sillingin mereen. Kyllä net sukelsi sen hakemassa pois. Yöllä kello 3 läksi
laivamme halkomaan näitä historiallisia seutuja, siis Suetsin kanavaa. Oli nyt
mieluista nähdä näitä historiallisia paikkoja ja senpä vuoksi, kuin heräsin
laivamme lähdettyä nousin ja läksin kannelle ihailemaan näitä maisemia,
mutta siinä suuresti erehdyin. Nämät seudut ovat aivan hieta aavikoita ja
asumattomia. Joissain paikoissa on net lähteet, joissa on vettä, net ovat heti
hedelmällisiä seuduja, niissä asuu ihmisiä teltoissa, joilla on lehmiä ja
lampaita. Kameleita näkyy aina siellä täällä siellä hietikolla ruokaansa etsien.
Tällaista oli koko tämä 88 mailin matka, joka oli meillä onni mennä päivän
aikaan. Illalla saavuttiin Suetsiin, jossa ei pysähdytty, painuttiin yhtä mittaa
Punaiselle merelle ja aina vaan päiväntasaajaa kohten. Tuntu jo siltä, että
lämpö riittäis, sillä sitä on jo Pohjalaiselle täällä Afrikan ja Aasian rajoilla
Suetsilla ja Portsaitissa aivan riittämiin saakka.
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Näin seilattiin läpi Punaiset meret aivan onnellisesti kaikessa kuumuutessa.
Yöt maattiin alasti eikä tahtonut unta tulla, kun ei ollut tottunut tällaiseen
kuumuuteen. Saavuttiin onnellisesti Colonpaan [nykyisen Sri Lankan
pääkaupunki Colombo], joka on jo hyvin lähellä päiväntasaajaa 15 pnä kl. 7
aamulla. Tämä oli nätti pieni ja puhdas kaupungi näkee, että ollaan
kesämaassa, ei ole savupiippuja ja ihmiset kulkee samoin miehet kuin
naisetkin vaan jokin riepu kierastuna keskiruumiin ympäri. Naiset voi eroittaa
siitä, että niillä on suojattuna myös rinnat. Näyttää todella että täällä ihmiset
elää jo luonnon helmassa, ei tarvita paljoa vaatetta eikä asuntoa, tarkenee
aivan ulkosalla ja näyttää että elää maan hedelmillä. Täällä astelimme ja
maistelimme monenlaisia hedelmäkasveja, vaan eihän ne kaikki oikeen
maittaneet. Kansa oli hyvin laihaa ja hintelää. Iho ruskea päivän polttama.
Lähdettiin tästä Maailman paratiisista, jossa ehkä Aatami ja Eevakin ovat
ensinnä asuneet ja alastomia kuin olivat, lymyilivät sinne puitten sekaan. Yöllä
kl. 12 Intian merelle. Lämpöä oli ilmassa aivan riittämiin. Sivuutimme
päiväntasaajan 17 päivänä kl. 2 jp. Nyt olimme maapallon keskuksessa ja että
matkamme on nyt hyvästi puolessa ja vielä ihailimme, että ilmat jäähtyy vähin
erin joka päivä ja oikeassa siinä olimme. 19 päivänä olin paatissa, pesin
vaatteitani sillä illalla oli pukutanssit, niin täytyihän sitä vähän putsata,
toivossa jos olis hyväkin vienti, mutta eihän siinä ole kehumista, olin vain niitä
nurkasta katselijoita. Näin seilattiin Intian merta. Harva se ilta oli elävät kuvat
tai jotain muuta illan kuluksi.
Meri oli tyyni ja rauhaisa. Ilmat olivat jo koleampia. Näin saavuttiin 24 päivän
illalla kl. 6 tämän luvatun maan Austraalian ensimmäiseen kaupungiin
Fremandleese [Fremantle Perthin vieressä]. Laivallamme oli ensinnä tarkka
henkilö ja passitarkastus ennen kuin päästiin kaupungille. Seuraavana päivänä
menimme katselemaan kaupungia, joka oli erittäin puhdasta ja kaunista, saaten
siitä hyvän leiman verraten muihin ennen nähtyihin kaupungeihin. 25 päivän
illalla lähdettiin merelle kiertämään Austraalian rantoja, saavuttiin Adelaiteen
29 p. kl. 2 päivällä. Täältä Harboastin satamasta oli 1 sillingin junakyyti
Adelaiten kaupungiin, tämä on iso laaja siisti kaupungi, rakennukset yleensä
vaan mataloita.
Täältä läksimme 30 päivänä aamulla taasen merelle päämääränä Melbourne,
johon saavuimme 31 päivänä illalla kl. 5. Täällä laiturilla kiertelimme ja
katselimme, niin ilmaantui iloksemme kymmenen Suomalaista, joitten
joukossa Merimiespastori Eranstroen. Nyt läksimme kaikki joukolla
Merimieskirkolle, jossa pastori piti puheen meille kaikille Suomalaisille ja
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erittäin meille vasta tuleville. Täällä saatiin kuulla oikeen todellisia
Austraalian ansiomahdollisuuksia, jotka eivät tuntuneet ollenkaan lupaavilta.
Seuraavana päivänä siis 1 päivänä huhtikuuta kl. 3 jp läksimme taas merelle
taivaltamaan Austraalian Pääkaupungia Sydneytä kohden. Ilma oli kylmä ja
meri kävi kovin, mutta eihän se enää meihin vanhoihin merimiehiin mitään
voinut.
Sydnyhyn saavuttiin 3 päivän aamulla kl. 10. Katselimme kaupungia, joka on
suuri komea ja puhdas, miljoona asukasta. Puisto suuri ja kaunis, on jos
minkälaista kasvia ja kukkaa, on oikeen luonnon ihana paikka. Täältä lähettiin
4 päivänä illalla. Laiturissa oli meitä hyvästelemässä kolme Helsinkiläistä.
Ilmat olivat kauniit ja aika lämpöiset, sillä nyt oltiin taasen menossa
päiväntasaajalle päin. Saavuttiin Brisbaneen 6 päivän aamulla. Tämä on
kaunis kaupungi. Laiva ui jokea sisään koko pitkälle. Kaupunki on pois meren
rannasta, joki varsi on kaunista ja hedelmällistä. Hetelmä farmeja on paljon.
Nyt meidän oli poistuttava pois tästä kodistamme Ormuksesta, jossa olimme
olleet 45 päivää, joka oli meidät tuonut läpi suurten merten ja myrskyin aivan
onnellisesti.
Matkamme ei vielä tähän loppunut, sillä meidän kaikkien päämäärämme oli
Cairns. Läksimme kaupungin läpi katselemaan kaupungia ja toista laituria,
sillä tiesimme, että pian lähtee laiva täältä Cairnsiin, jossa matkustaa muita
Suomalaisia. Tapasimme nämät miehet kaupungilla, menimme laivakonttoriin,
ostimme piletit Cairnsiin maksaen 4/10/ap. Brisbane on iso kaunis ja puhdas
kaupunki. Luonnon kauneudet nousuja ja laskuja. 7 päivänä kl. 4 jp. lähtimme
Cairnsia kohten Levaka nimisellä laivalla, joka oli koko paljon pienempi
Ormusta. Täällä sitä taasen syötiin ja makoiltiin, ruoka oli hyvä.
Saavuttiin onnellisesti Townsvilleen 10 päivänä illalla. Tuntu jo siltä, että
lämpöä on ilmassa ja että olemme jo taasen trooppisella ilma vyöhykkeellä.
Tämä on pieni kaupunki, mutta siisti luontaisa, puolesta laidassa on korkea
vuori, jossa kävin. Täällä oli ilma jo paljon kylmempi, pukkeja täällä oli
ympäri vuoren rinteet ja pukkeja kulki pitkin kaupungin katuja. Täältä
läksimme viimeiselle meri taipaleelle 13 pnä saapuen Cairnsiin 14 pnä kl. 2
päivällä. Meitä oli vastassa laiturilla useita Suomalaisia ja tuttuja myös. Nyt
oli matkamme pää onnellisesti saavutettu ilman suurempia vaaroja.
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Aikaa oli kulunut siitä kun kotoa läksin 63 päivää ja Matkaa oli tehty 15,000
mailia siis 24,000 kmt.

Saapuminen Cairnsiin 14.4.1925
Olin Cairnsis kolme päivää, katselin kaupungin nähtävyyksiä ja tutustelin
kaupungin elämäntapoihin. Teki oudon vaikutuksen kuin Hotelleja oli joka
kadun kulmassa ja eihän sitä kuin tutun tapaa muuhun osata mennä kuin
Hotelliin. Yksi katun osa siis kortteli kahtapuolta oli aivan tyttökatu. Istuivat
kynnyksellä polttaen paperossia ja näyttäen itseään. Tuntu hyvin oudolta
ensikertalaisesta maan tomppelista tällainen.
18 päivänä läksin Mirrivinniin (kyyti 9 sillinkiä 70) Saksan ja Kinnusen
kanssa katselemaan Toholampin poikia, jossa he olivat. Pojat olivat juuri
päivällisellä paraakissaan, kuin menimme. Vein heille nyt suulliset terveiset
kotiseudulta ja omaisilta.
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Cairnsissa 15.4.1925. Janne toinen vasemmalta
Tuntu ensin oudolta sellaiset asuinsijat, sillä nehän on kuin Suomessa
metsäpirtit, vaan ei lattiaa eikä paljo seiniäkään. Mutta kuin sitä kaikkeen
ihminen tottuu eikä sitä sitten osaa enää parempaa kaivata.
Pojilla oli halkourakka ja vielä työ keskenerässä, johon työhön minäkin
pääsin, jossa olin seitsemän päivää. Rahantulo ei ollut rapiaa 10 sillingin
päiviä. 29 päivänä läksin Suomi Farmille Karhulan olinpaikkaa katselemaan.
Hän oli pari päivää sitten muuttanut uuteen rakennukseen, joka oli nyt oikea
ihmis asumus. Asumukset joissa hänkin on Rouvansa kansa asunut ovat olleet
vaan keini [sokeriruoko] kämppä,, joten olo on ollut vaan hyvin kohtalaista
suuren miespaljouden joukossa. Täällä oli nyt vieraanvaraista, juuri kuin
Suomessa kestissä olis ollut.
Täältä läksin takasin Mirrivinniin Toukokuun 1 pnä, kuin töitä ei ollut missään
ja työttömiä oli joka paikassa, joitain jotka olivat olleet jouten jo neljä
kuukautta. Tuntu elämä jonkunverran tukalalta kuin oli kerran lähtenyt tänne
hankkimaan, niin ei sitä täälläkään tule ilman työn tekoa, menee vain sitä
enämpi jouten ollessa. Haaveilin ja ajattelin yksin junassa istuissani kielen
taitamattomana, joten en voinut kenellekään puhua eikä kysyä mitään, yhtä ja
toista tuosta ihmisen elämästä, kuinka se on vaihtelevaa ja muuttelevaista.
Elämä täällä uudessa paratiisissa ei näyttänyt ollenkaan lupaavalta. Olin
melkein varma että keininhakkuulle en pääse, sillä Junia oli määränyt
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ainoastaan net, jotka olivat hakaneet edellisenä vuotena että uusia ei pääse ja
se näyttäyty myöhemmin toteen. Näin istuskelin omassa rauhallisuudessa
junanpenkillä katsellen Quenslandin maisemia ja niitä pieniä asema
rakennuksia, jotka täällä ovat. Ne on juuri samallaisia, kuin Suomessa syri
mökit ja samaa kokoa noin pari syltä kanttiinsa ilman lattiaa. Asemamiehiä ei
ole muissa kuin suurimmilla asemilla. Junassa ei ole muuta, kuin yksi
kontehtööri. Tämä myy piletit ja ottaa pois taasen kunkin henkilön jäänti
paikalla. Tämä jättää tavarat asemille ja uudet ottaa, samoin vaunut, tekee
työtä toisin, kuin Suomen Rautatie herrat. Suurimmilla asemilla on vain jokin
poikanen yksin ja kaupunki asemilla on yksi mies ja poika apuna, kiire niillä
on. Luulisin Valtion rautatien kannattavan kans jos siellä tekis rautatieläiset
niin työtä kuin täällä ja vähennettäis liiat joutilaat pois, että jokaisen olis
sielläkin tehtävä työtä.
Läksin taasen uudelleen Flinkin kanssa Cairnsiin ja Hamletowniin toukok. 4
pnä, sillä täältä meidän piti saada känki [työporukka] paikka, mutta tuloksetta.
Kaustisen pojat olivat jo kerenneet ottaa. Joten toiveet viimeisetkin oli
menneet. Seuraavana päivänä palasimme alakuloisin mielin takaisin viemään
tätä surusanomaa toisille, miten se nyt kävi.
Mirrivinnissä taasen joitain päiviä makoiltua läksimme Hamlestoniin
känkikirjoitukseen, toivossa jos sattuis johonkin kängiin pääsehen. Tämä
tapahtui 11 päivä Toukok. Meitä läksi Hassinen, Sillanpää, Koskela ja
allekirjoittanut. Sillanpäällä ja Hassisella oli onni päästä kängiin sinne. Täällä
Karhula sai tietää, että Vuokkerin Farmille Meeravaan pääsee yksi karpenteri
[puuseppä] ja hän esitti, että menisin, johon suostuin sillä olinhan vähän
tottunut jo puutöihin. Toukokuun 13 pnä menin Meeravaan, jossa työn aloin
heti seuraavana päivänä. Täällä oli ennestään töissä Ville Uusitalo ja Antti
Hilli ja keininhakkuulle oli poistuneet Erkkilä ja Pahikainen, joiden tilalle
minä pääsin.
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Paikallisia alkuperäisväestön edustajia työn touhussa

Suomalaisia juhlatamineissa ruokatauolla Mirrivinnissä 1925
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Nyt oli vaikeudet edessä ruveta karpenteriksi, kuin ei ole kamppeita eli työ
välineitä eikä rahaa millä ostaa, sillä rahat olivat kuluneet loppuun työtä
etsiessä. Tämän loppuviikon olin yhteisillä työ kamppeilla, mutta heti ensi
lauvantaina 1 päivänä toukokuuta lainasin Hilliltä 5 puntaa ja kävin
Kartonvalesta ostamassa työ kamppeet. Eihän sitä paljon 5 punnalla saanut, 1
saha, 1 höylä, vinkkeli, mitta, säntivasara, pari temmirautaa, kynä ja viila,
siinä kamppeet, joilla työtä tein ja puuta kokeilin.
Täällä rakensimme oikeen kummallista asuinrakennusta. Aika kului päivästä
toiseen, viikot vieri, mutta eräänä kesäkuun 9 päivänä sain kotoa kolme
kirjettä, jotka tuotti surua ja ikävää. Helmi oli ruvennut sairastamaan heti
lähdettyäni ja Lääkäri oli sanonut olevan keuhkotautin, joten tuntu elämä
aivan toivottomalta ja etten häntä enään tapaa, luultavastikkaan vaikka heti
läksisin kotiin. Tuntu vaikealta läksiä heti pois kun juuri on töihin päässyt ja
kyytit velkana ja vielä pitäs ottaa lisä velkaa menoa varten. Tuntu elämä hyvin
synkältä ja pani ajattelemaan, miksi minä läksin että jos se surun takia
sairauskin Helmiin tuli ja saatan sillä surulla hänet hautaan. Tunsin kovin
paljon syytöstä itseäni kohtaan.
Sinä yönä ei tullut unta silmiini ajattelin jos miten asiaa. Päätin kuitenkin
läksiä seuraavana aamuna Karhulan kanssa asiasta neuvotteleman ja niin
teinkin. Hän teki esityksen että sähkötetään ja kysytään mihin käsin terveys
menee ja sitten jos on huononemaan päin, niin lähten pois ja näin tehtiin.
Odotettuani pari viikkoa sain vastauksen Helmiltä, että voin tällä kertaa
paremmin. Nyt jäin rauhallisesti siinä toivossa olemaan, että tammikuussa
lähten kotiin, ettei se terveys kestä huolehtia taloudesta.
Kesäkuun 17 pnä saapui yksi mies meille lisää, nimellä Hannes Hyyppä, joka
olikin tarpeen, sillä olimme huonoja kielimiehiä, joten oli vaikea saada asioita
ymmärtää. Nyt kävi asiat laatuun, sillä hän oli täysi kielestä. Täällä
rakensimme kaksi asuinrakennusta ja yhden kalustovajan, joten työmme kesti
täällä Heinäkuun 30 päivään, jolloin saimme lopputilin.
Täältä muutimme Voidrokkiin Canonin Farmille, jossa me panimme uudet
tolpat kaikki houssin [talon] alle, joita meni 80 kymmentä ja teimme verantaan
välikaton ja teimme uudesta peltiseinillä työväen asumuksen, johon tuli kolme
huonetta ja keittiö. Tässä oli Suomalainen känki, jonka ruoassa olimme.
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Meeravan haussi valmiina tolppien päällä

Vasemmalta Särkijärvi, Hauru, J. Klemola, Niemelä ja tuntematon
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Väinö Ojalan saattojoukko Cairnsissa
Työ loppu Syyskuun 26 päivään ja joutopäiviä oli välissä sen vuoksi kuin ei
saanut vörkkiä. Nyt ei ollut tietoa töistä ja joutilaita oli joka puolella ja lakkoja
y.m. rettelöitä, joten tuntu heti siltä, että sitä joutuu olemaan jouten pitemmät
ajat.
Läksin Lokakuun 2 pnä Mirrivinniin katselemaan töitä, mutta tuloksetta. Olin
pari päivää pojilla apuna keinin hakkuussa. Kuutennen päivän aamulla läksin
takasin Cairnsiin jossa olin suuressa Kansalaiskokouksessa uudella
Teatteritalolla seitsemännen päivän iltana. Tämä kokous oli myrskyinen, en
elämässäni ole sellaisessa ollut, se oli yhtä melua ettei kuullut mitään.
Seuraavana 8 pnä kävin Saksan ja Oravalan kanssa Redkyksisä kysymässä
työtä, sillä täällä juuri piti alkaa hotellin työ, mutta tuloksetta. Siinä oli jo
ennemmin miehet otettu. Kymmenentenä päivänä läksin Saksan ja Oravalan
kanssa Babintaan töitä tiejustamaan ja samalla mentiin Mirrivinniin, josta
Saksa läksi Öökkerin kanssa Tullyyn töitä etsimään. Jäin Oravalan kansa
keinin hakkuun Öökkerin tilalle.
Täältä saivat lupiin työn yhtelle miehelle, johon Saksa meni ja meidän piti
päästä kuukauden päästä mutta tuloksetta, sillä silloin emme vielä päässeet
vaikka kävimme tarjolla. Palasin jälleen Cairnsiin oleillen siellä useita päiviä.
Kävin 18 pnä Crii Ailannissa [Green Island], joka on Tyynellä merellä, kahten
tunnin laivamatka. Täällä oli niitä koralliriutoja joita jo kansakoulussa luettiin.
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Nyt niitä sai itse omin silmin nähdä ja kokea. Meitä oli mukana Suomalaisia,
Karhula, Rouvinen, Pastori Cronstroen, Kurkiala, Hyyppä, Tarkkinen,
Ruustet, Eerikson ja allekirjoittanut.
Läksin taasen Mirrivinniin 22 pnä, jossa pääsin kokin virkaa toimittamaan,
sillä kokki oli huonossa kunnossa. Olihan se vähän vaikeaa ottaa se vastuu
päälleen, pelko jos se ei luonnestus, mutta kaikkihan se menee kuin uskaltaa ja
tulin huomaamaan, etteihän se mitään konstikasta olekaan toi keittäminen, että
kyllä siitä tulee puurua eli velliä jompaakumpaa ja niin se oli minunkin.
Toisinaan tuli velli toisinaan puuro, edeltäpäin en tiennyt varmaan sanoa.
Keekin tekoa pelkäsin, mutta siinä luonnistuin yli toiveitten, siitä sain kiitokset
miehiltä. Voi maksa 2 1/2 sillinkiä pauna sokeri 7 pen pauna.

Kova työ ja puutteellinen ruokahuolto pitivät toverukset hoikkina. Janne
oikealla.
27 pnä pääsin töihin ropinkaatoon Pikkufarmarille. Ensinnä lyötiin tingelpriitä
alas, joka on kuin Suomen polttavainen, mutta paljon tulisempi. Se päivä oli
kurja päivä. Oravala oli myös yhten päivän mutta läksi Cairnsiin katsomaan
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parempia töitä. Tässä olin töissä kolmisen viikkoa. Puut olivat suuria ja kovia
hakata, ilmat oli lämpöisiä piti paljon juota.
Tämän työn loputtua pääsin Känkärin edestä viikoksi keininkokkuuse, joka oli
taasen tosi työtä tottumattomalle.
Toista viikkoa odotellessa töitä, sillä tässä piti alkaa uusi kängi hakkaamaan,
sain sähkösanoman Karhulalta, että tulla Redlynkiin keinin hakkuulle. Tänne
läksin heti, se oli 9 päivä joulukuuta. Tänne oli Nivala perustanut uuten
kängin, johon nyt pääsin. Ensinnä hakattiin Impivaarassa.
Täällä hakkuut lopetettiin 17 pnä ja muutettiin Ränningäiselle asumaan ja
Suomi Farmille hakkaamaan, jossa työ lopetettiin 28 pnä ja alettiin
hakkaamaan seuraavana päivänä Ränningäiselle.

Suomi-Farmi
Näin oli joulun pyhät vietetty kaikessa kuumuutessa. Joulupäivänä ei oltu
töissä. Uudenvuoten päivä oltiin töissä ja tehtiin lujille. Samoin tehtiin
Loppiaissa töitä. Keinin hakkuu lopetettiin 8 päivänä tammikuuta 1926.
Nyt maattiin koko seuraava viikko lopputiliä odotellessa, joka vasta saatiin
seuraavalla viikolla.
Läksin Tullyyn 18 pnä. Kuulin 1että sinne pääsen töihin, muutoin olin ajatellut
läksiä kotiin, jollei töitä heti kuulu. Tällä viikolla läksi täältä kymmenkunta
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kotiinsa, joitten mukana jo suunnittelin läksiä, vaan niinhän se nyt jäi tällä
kertaa.
Tulin Tullyyn 18 päivä tammikuuta, jossa pääsin töihin hotellirakennukselle
19 päivänä. Täällä oli ennestään töissä Saksa ja Kinnunen. Olimme kortteeria
Touklaksen Poortihoussissa [vuokratalossa], jossa maksoi viikon poorti 35
sillinkiä. Seuraavalla viikolla, siis 25 päivänä tuli neljäs Suomalainen Flinkki
töihin samalle rakennukselle ja kortteeria samaan Poortitaloon.
Helmikuun 26 pnä tuli kuusi Suomalaista lisää samalle työmaalle, nimittäin
Oravala, Kari, Tilus, Puumola, Hilli ja Tarkkinen.
Allekirjoittanut osti Flinkin kanssa 1 pnä maaliskuuta teltan, maksoi siitä p
2.12 ja sijoitti sen kahden puron haaraan, josta syystä annoimme tälle uudelle
kodille nimen Haarala. Täällä olosta ei ole mitään erityisempää mainittavaa,
vuoro päivä oli aina kokki vuoro, kumpanenkin parautensa koetti saada mitä
maukkain ruoka. Sateli väliin öisin ja vieläpä päivinkin, mutta telttamme piti
hyvin, mutta vaatteet tahto homehtua, kuin ei saanut kuivaksi ja teltta kävi
ummehtuneeksi ja vähän homehtu. Petit tehtiin kahdesta säkistä, seipäät läpi ja
niin oli peti valmis, oli vähän liian soukka vaan siinä sitä monet kauniit unet
koti Suomesta nähtiin.
Lauvantaina 27 pnä maaliskuuta tein suursiivouksen ja korjauksen. Petiin hain
kriikin [puron] varrelta heiniä täytteeksi, ettei olis niin kuopalla ja muutoinkin
tuulletin vuoje vaatteet, joissa oli turkkini alustana ja filtti peitteenä ja ryysyjä
pään alassa.
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Suomalaisia autoajelulla
Flinkki läksi puotiin ostoksille, minä jäin keittämään riisiryynipuuroa, mutta ei
oikeen luonestanut, panin liian vähä ryynejä, joten jouvuin lisäämään, ennen
kuin tuli puuro ja paloi vielä pohjaan, mutta hyvinhän se vaan suilas, kuin
keitettiin rusinasoppa vielä päälle ja siihen paljo sokeria, että se oli makoista.
Samoin tehtiin tänä lauvantaina pyykkiä, keitettiin kovasti saipua vedessä ja
kriikissä käytiin sitten viruttamassa, josta juuri tulin ja panin vaatteet
kuivaamaan, mutta ei ne tulleet oikeen valkoiseksi, mikä lie syynä ollut.
Oli taasen 28 p. maalisk. sunnuntai, sateli koko yön ja samoin päivän perään,
ettei pyykit kuivuneet. Oli minun kokkivuoroni. Keitin (Breakfeast)
aamiaiseksi lihaperunat ja paistin riisipuuron lopun, jota söimme rusina-sopan
kansa, jäi vielä soppaa ja perunoita puoliseksi (Tiner). Olemme aikamme
kuluksi lueskelleet kielikirjaa, mutta eihän siitä paljo mitään päähän jää.
Läksin kl 11 päivällä poortitalolle katsomaan toisia miehiä, miten voivat, sieltä
oli mennyt Saksa, Hilli ja Puumala, Vileniuksen, Toivolan ja Kivirannan
Farmille, se on tästä Tullystä 4 mailia Brisbaneen päin. Toiset olivat kotona,
jossa pelattiin Vistiä. Läksin kotiini Haaralaan, jossa Flinkki oli nyt
lämmittänyt jo ruuat, että sai istua vaan valmiiksi katetun pöydän ääreen.
Toin pojilta lehtiä, joista näin yhtä ja toista. Kirjailija Eino Leinon kuoleman
ja hänen juhlallisen hautauksensa. Näin Toholammin uutisia. Maaherra oli
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vahvistanut Sonniosuuskunnan säännöt ja että Suojeluskunnalla on kilpailuja
ja iltamia suojeluskuntaviikolla. Tuntuu erittäin mielenkiintoiselta saada tietää
kotipaikkakunnan asioita.
On taasen 29/3 päivä illassa. Töissä olin, laitin välikattoa Faibrista Hillin
kanssa. Kokki ei keittänyt iltaseksi mitään paitsi vaan viisi kananmunaa ja
käristi nisua rasvaisessa pannussa ynnä kiehutti teetä.

On banaanien keruuaika

Maaliskuun 30 päivä on taasen illassa, perunoita keitän juuri iltaseksi. Ei ole
mitään erityistä mainittavaa. Maalisk 31 päivä siis viimeinen päivä
maaliskuuta on taasen kulunut iltaan aivan onnellisesti. Laitin välikaton
Fipruin päälle listoja.
Tänään oli Huhtikuun 1 päivä, eikä ole siitä mitään erityistä mainittavaa,
töissä olin koko päivän, siis on pitkänperjantain aatto ilta. Kotoiset kaipiot
muistuu mieleen vaan täällä kämpässä oleillessa. Huhtikuun 2 päivä on illassa
siis Pitkäperjantaina. Olen koko päivän istunut teltassa ja kirjoittanut matka
muistelmaa.
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Nyt oli Huhtikuun 3 päivä ja Pääsiäisaatto ilta, oli minun kokkivuoro. Keitin
illalliseksi riisipuuron ja maissista, puuro paloi pohjaan, joten se ei ollut oikein
maukasta. Muistu mieleen ne kauniit Suomen kevä illat ja Pääsiäskokot ja net
kauniisti katetut juhla iltaruoka pöydät.

Kängi kahvitauolla
Seuraava päivä siis Pääsiäispäivä valkeni sateisena ja myrskyisenä, satoi koko
yön ja samoin satoi yhtämittaa päivän perään. Tulitikkumme oli lauhtuneet,
joten emme saaneet tulta ja kokki oli laiska ei viitsinyt hakea tikkuja. Näin
saatiin syödä vaan tänä juhlapäivänä vettä ja leipää. Se oli siis meillä paaston
aikaa.
Pääsiäismaanantai oli tänään. Töissä olin; aamupäivän satoi, iltapuoli oli
kaunis. Kuoriperuija keitän illalliseksi ja teetä särpimeksi. 7 päivä Huhtikuun
iltana olimme katsomassa amerikkalaista kaupoikaa, joka teki köyvellä
heittoja ja silmukoita, kätevä poika.
Näin on viikko vierähtänyt. Nyt ollaan pyhässä 10 päivä eikä mitään
erikoisempaa ole tapahtunut. Flinkin käteen otti verenmyrkytys, mutta on jo
ohi, lääkäri esti sen heti. Illalla olin elävissäkuvissa, ei mitään mainittavaa.
Satelee nykyään joka päivä.
On maanantai ilta Huhtik 11 päivä. Olen yksin teltalla, lämmitin illalliseksi
päivälliseltä jääneitä perunoita. Flinkki meni Mirrivinniin, tulee ehkä
keskiviikkona.
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Suomalaissiirtolaiset kokoontuneena juhlaan

Uusi perheasunto tyypillisesti hirsitolppien päällä
On lauvantai ilta yksin olen teltassa. Kävimme Karhulan, Saksan, Kinnusen ja
Flinkin kansa katselemassa sopi töitä. Karhula on tullut katsomaan töitä
pojille, sillä työttömiä on paljon Cairnsin puolessa.
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Oli sunnuntai Huhtikuun 18 päivä. Kävin Karhulan, Saksan ja Kinnusen
kanssa Poikain Farmilla. Kiertelimme ympäri katsellen maita iltaan asti.
Sunnuntaina 25 päivänä Huhtikuuta olin Flinkin, Kinnusen ja Rantakarin
kanssa Poikain Farmilla talkooksissa, reijitimme ja kylvimme sokeria, oli
lämmin päivä.
On taasen viikko vierähtänyt ilman minkäänlaisia suurempia vaikeuksia, työtä
on tehty joka päivä. Eilen oli Vapunpäivä, siis toukokuun 1 päivä. Täällä on
Vappu 3tena päivänä toukokuuta, silloin ei olla töissä on juhla päivä.
Aikaa on luiskahtanut aika pitkästi, ei ole tullut muistiin panoja. Mitään
erinomaista ei ole näillä viikoilla tapahtunut, työtä on tehty samalla voimalla
ja Hotelli valmistuu aina pikku hiljaa. Nyt on jo toukokuun 15 päivä, kun tätä
kirjoitan.
Yksin olen teltalla. Flinkki meni aamulla Mirrivinniin. Ilma on kaunis, kävin
pesulla ja samalla pesin työvaatteitani ja pian on iltakin jo käsissä. Elämä on
hyvin, vain yksitoikkoista, ei mitään suuria nautinnoita ole, ostin kolme kola
pullua. Odotan vieraita Hilliä ja Takalaa, joitten kanssa nautin juomat ja
vietämme hauskaa.
Tuli vieraani Hilli, Takala ja Suurpää. Otimme kuvan teltastani ja läksin sitten
niitten kansa kaupungille.

Hilli, Janne ja Suurpää Jannen ja Flinkin teltalla Haaralassa 15.5.1926
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On toukokuun 18 päivä, muutamme telttamme pois Haaralasta kaupungin
keskukseen Hotellin lähelle, keitämme teltassa ja asumme Hotellissa. Siis
elämämme tulee rauhattomammaksi ja ehkä vähän viehättävämmäksi.
On 20.5. Armas Koskela tuli tänne, oli yötä ja aamulla läksi takasi
Mirrivinniin, pääsee ehkä kängiin.
3.6. Läksin Cairnsiin, sillä siellä oli kängi kirjoitus. Kaikki meni hyvin. Pääsin
Kaarron kängiin White Rokkiin. Palasin takaisin Tullyyn 4 päivä. Läksin
takaisin White Rockiin maanantaina kesäkuun 7 päivänä. Poikkesin
Mirrivinniin katsomaan poikia, keiniä kaasivat, olivat tyydyväisiä elämäänsä,
toiveet hyvät.
Saavuin White Rock 8 päivän iltana ja työn aloin 9 päivän aamuna. Meitä oli
kaikkiaan 12 miestä kängissä nimittäin Kaarto Nivalasta kängärinä, A Niemelä
Ylivieskasta, J Klemola Toholammilta, J Hyyppä Kälviältä, A Timberbakka
Kaustiselta, M Järvi Evijärveltä, K Särkijärvi Kälviältä, E Hautala AlaHärmästä, V Houru Töysästä ja M Rouna Kaustiselta (kokki). Viljam
Palomäki Jämsästä ja Antti Marjaniemi Nivalasta.
Nyt on juhannusaattoilta, muistuu mieliin Suomen juhannus aatto, jossa on
jotain nautintoa, mutta täällä ei ole mitään nautintoa juhannuksesta. Työtä on
vain tehtävä päivät läpeensä kaikesta kuumuutesta huolimatta.
Ostimme heinäkuun 20 päivänä laatikon viiniä, jossa oli 24 pulloa, mutta se ei
kestänyt kuin pari päivää. Ostimme sitten 7 päivä elokuuta tynnyrin viiniä,
joka veti 17 kallonaa. Allekirjoittanut koroitettiin ylimmäiseksi
juomanlaskijaksi ja tynnyri asetettiin petin jalka päähän, josta aina jaoin
pullon tarvitsevalle, tarpeet eivät olleet jokaisella yhtä suuret, toiset nautti
puolta enemmän kuin toiset.
On syyskuun 25. päivä siis lauvantai ilta, kuin jatkan tätä sepustusta. Keiniä
olen kaatanut joka päivä, tervennä olen ollut, satanut on jo kolme viikkoa joka
päivä. Vaatteet on märkänä aamusta iltaan asti. Aamulla saa heti vetää ikinä
kuin ylös nousee ja puuron syö märät ryysyt päälleen, joka ei ole mitään lystiä.
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Janne toimi viinitynnyrin pullotuksen kirjurina heinäkuussa 1926

Luettelo, josta käy ilmi kuinka monta pulloa viiniä kukin suomalaisista oli
ostanut itselleen 15.8.1926. Janne toimi pullottamisvaiheen kirjurina.
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Sokeriruokopinoja White Rockissa

Tauko halkometsässä
Taasen on vuosi umpeen vierähtänyt ja uuttavuotta on alettu. Työtä on tehty
tosi kiireellä, sillä hakkuuta emme tahtoneet voita määrälleen lopettaa. Mylly
seiso 14.1.27 ja työmme kesti viime päivään asti. Seuraavana päivänä läksin
Cairnsiin, jossa oli paljo suomalaisia, töistä ei tietoa kellään, siellä pojat
tuumaili lähtöistään mikä minnekin. Osa Etelä-Austraaliaan, osa Kanataan ja
osa Suomeen, jonne minäkin päätin lähtiä. Seuraavana päivänä palasin
kämpälle, jossa poltin kirjeet ja vanhat vaateresut ja pesin pitovaatteet matkaa
varten.
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Kaverukset traktorin päällä White Rockissa. Janne oikealla.
Tilin sain tammikuun 16 pvä 1927. Suomea kohten läksin Cairnsist. 18 pnä.
Meitä läksi yhteksän miestä, joista kaksi oli aikeissa mennä Kanataan.
Aamulla kl. 7.35 asemalla oli meitä hyvästelemässä useita suomalaisia, jotka
jäivät kaiho mielin katselemaan. Matka sujui iloisin mielin, mutta pian tuli
taasen mieli surulliseksi kuin saatiin Bapinnos kuulla, että juna ei menekkään
Innisfailia edemmäksi, että Tully joessa on vettä 7 jalkaa rata sillan päällä. Ei
taasen auttanut muu kuin palata jälleen Cairnsiin toivossa jos kerkiäis laivaan,
joka silloin iltana läksee sieltä, mutta turhaa kaikki hätäileminen. Laiva oli jo
läksenny noin tunti aikaa. Näin saimme odottaa Pyhä aamuun 22 päivän
aamuun, jolloin pääsimme nyt lähtemään. Vettä oli vielä useissa paikoin
ratalla, mutta siitä huolimatta onnellisesti saavuimme Townsvilleen saman
päivän iltana klo 6 1/2.
Townsvillessa jouduttiin taasen odottamaan kaksi vuorokautta veden paljouten
takia, josta läksimme 25.1.27 kl. 2 päivällä. Ayrriin saavuttiin samana päivänä
kl. 6 illalla, jossa oltiin yötä, sillä edessäin oli kilometrin levyinen, josta yli
mentiin veneillä. Kolme venettä kuljetti väkiä yli aamusta kl. 6 iltaan kl. 7.
Vettä oli rautatien päällä 9 jalkaa. Met pääsimme yli vasta iltapäivällä kl. 5.
Home Hillin puolelle. Ääretön kuumuus vallitsi koko päivän. Jokainen hikoili,
ähky ja puhku kuumuutesta ja niistä vaikeuksista mitä matkallamme on ollut.
Erittäinkin Antti joka oli hyvin hätäinen luonnostaan. Kaikki matkustajat
saatiin yli kl. 7mään, joten Home Hillistä pääsimme lähtemään kl. 9 illalla.
Matkamme sujui hyvin koko yön, nukuimme vaunuissamme rauhallisesti koko
yön ja sitä oli hyvin nukkuakki, kuin ei oltu edellisenä päivänä ahmittu
sisällemme muuta kuin limunaatia ja vettä ja yksi kuppi teetä ja pieni keksin
pala. Vesi oli hikenä virrannut pois ruumiista ja eikä se pieni keksin pala
suurta tilaa ottanut.
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Janne Klemola studiokuvassa Australiassa vuonna 1926
Aamulla kl. 9 saavuimme Moskeyhyn, jossa nyt söimme, otimme lasit piiriä
[olutta], joten saimme taasen täytetyksi tuon tyhjän vatsan. Taasen olimme
kaikin iloisia ja tyytyväisiä elämäämme ja ilma oli jo paljon viileämpää ja
kevyempää henkittää. Tänä oli 27.1.27. Lounrence saavuttiin päivällä kl. 2,
jossa taasen ravittiin ruumista ruuvalla ja juomalla.
Brispaneen saavuttiin perjantaina 28.1.27 kl. 3 jälkeen puolenp. Näin olimme
onnellisesti katkaisseet tuon 1 043 mailin matkan, jossa oli kyllin monet
vastukset. Tämä matka kesti meille 6 päivää. Brispanea olemme katselleet ja
passiasioita järjestelleet.
Brispanesta läksimme tammik. 31 päivä kl. 8 aamulla Sytneyhyn, johon
saavuttiin seuraavana päivänä siis helmik. 1 päivä kl. 1 päivällä. Matkaa oli
709 mailia. Matka oli kaikinpuolin mielenkiintoinen. Vuorista ja noin mailin
pituisia tunnelia. Suurimmat asemat olivat joissa sai ruokaa Ipsvich,
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Tovoomba, Vollancarra, jossa oli junanmuutto ja Queenslandin ja Nev
Saltweesin [New South Wales] raja New Kastleese saavuttiin aamulla kl. 9,
jossa söimme, on iso kaunis kaupunki.
Sytney on tavattoman laaja. 15 mailia ajoi juna kaupungia ennenkuin
saavuimme asemalle. Sitneyssä saimme kortteerin Xpisk treet 117, jossa oli
ennestään suomalaisia Hassinen, Sillanpää ja Oravala. Tässä maksoimme
viikon poortin, joka oli 10 sillinkiä. Sitten alkoi meille asiain järjesteleminen,
kulkea virastosta toiseen että saa passit kuntoon ja käydä laiva konttoreissa
tiedustelemassa laivain kulkua ja kyyti taksoja. Mielestämme sopivimman
löysimme Ranskan linjan, jossa tiketti maksaa Marseileen 34 puntaa, josta
tiketit ostimme. Laivan on puhe läksiä 10. päivä tätä helmikuuta. Kaupungia
olemme katselleet puolelta ja toiselta. Iso on ja vilkas liikenne, siis miljoona
kaupungi, täytyyhän siinä liikettä ollakin. Sunnuntaina 6. päivänä kävin
eläintarhassa Sillanpään kansa, oli paljon näkemistä. Maanantaina 7. päivänä
kävin museossa, oli paljon katsomista joka nimestä. 8 ja 9 päivänä kävelin ja
katselin vain kaupungia puolelta ja toiselta.
Perjantaina 11 pvä kl 10. lähdettiin Sitneystä. Meri oli tyyni ja ilma kaunis.
Lauvantaina kl. 2 päivällä alkoi tuulemaan. Parin tunnin kuluttua oli jo meri
täydessä käynnissä. Laivamme keinu kuin lastu veden pinnalla. Ruoka ei
enään maistunut. Kaikki mitä söin tuli heti takaisin. Seuraava päivä sunnuntai
13. päivä oli yhtä tuulinen. Aallot olivat yöllä suurenneet, joten laivamme teki
suurempia tuuppauksia sukeltaen aaltoin sisään ja taasen nostaen nokkaansa
aallon huipulle. Ruoka ei tahtonut maistua juuri kelleen, pystyssä koitimme
kaikin olla. Muut paitsi Otto poikaamme emme saaneet pois petiltä. Hän oli
auttamattomasti meri kipeä, suuhunsa ei ottanut mitään.
Maanantai 14 päivä valkeni tyynneempänä ja ilma paljon koleampana, mutta
nyt oltiin jo 40. leveysasteella eteläistä napapiiriä. Täytyi jo turpistaa päälleen
kaikki ryysyt mitä mukana oli. Oli jo paltto tarpeese ja oli täysi työ tarjeta
vielä sittenkään. Näytti siltä, että olimme vilusempia met, jotka tulimme
Queenslandista kuin net, jotka tulivat täältä Etelä Austraaliasta. Olimme jo
paremmassa kunnossa ja saatoimme jo vähän syödä, mutta Otto poika ei vielä
ottanut suuhunsa muuta kuin kokilta saadiin yksi panaani, jonka söi.
Iltapäivällä saimme Otton jo täkille, mutta ei voinut olla vielä sielläkään
yläällä, huimas päätä.
Tiistai 15 päivä meri oli melkein tyyni. Laivamme seilas vielä Etelä Afrikan
kärkeä Kapmaata kohten, ilma oli koleallainen. Nyt oli kaikki joukkomme
pystys ja paremmassa kunnossa, ruoka jo maistui meille toisille aika hyvin,
Otto ei vielä voinut syötä. Keskiviikko iltana alkoi taasen myrsky. Laivamme
tuuppaili sinne ja tänne koko yön ja vielä seuraavana päivänäkin, vaikka
torstaipäivän ilta, siis 17. päivä oli jo tyynempi. Matkamme oli jo suunnattuna
suoraan Päiväntasaajalle päin. Ilma oli kolea, ei haluttannut paljo olla kannella
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vielä.
Perjantai 18 päivä, ilma jo lämpöisempi. 19. päivä siis lauvantai, kaunis ilma.
20. päivä tuuli vähän. 21.2 maanantai, ilma kaunis, oltiin nyt syvyysasteissa 99
astetta ja leveys 26 astetta. 22. päivä tiistai auringon paiste, tuuli vähän.
Laivamme nimi oli Ville d'Amiens, kantavuus 14 200 tonnia. 23 päivä ilma
kaunis, yöllä sivuutimme lauhkean ja kuuman vyöhykkeen raja, siis olemme
nyt roopillisella vyöhykkeellä, ilma on jo aika lämmintä. 24 päivä torstai
tuuleskeli aika lujaa, iltapäivällä satoi. 25 päivä perjantai oli kaunein ilma,
mitä on vielä matkallamme merellä ollut, nyt oltiin 13 astetta leveys ja 82
syvyysasteella. 26.päivä lauvantai tuuli aika lujaa, laivamme tuuppaili
aaltoihin ja taasen ylös nousten. Oli taivallettu viime vuorokautena 304 mailia,
oltiin 9 leveys ja 79 pituus asteella Päiväntasaajan eteläpuolella.

Jannen paluumatkan laiva Ville d´Amiens
27 päivä sunnuntai oltiin 6 leveys ja 75 syvyys asteella, satoi koko iltapäivän
ja tuuli kovin. 28 päivä maanantai oltiin 2 leveys ja 72 syvyysasteella. Nähtiin
valaita useita tänä päivänä, vettä purskuttivat ilmaan ja nousivat niin pinnalle
että helposti näki. Olin huonos kunnossa, oli kuumetta, että paljon makailin. 1
päivänä maaliskuuta siis tiistaina. Tämä päivä oli merkki päivä, sivuutimme
Päiväntasaajan. Tämä päivä oli kastelupäivä, harva se joka siltä säästy.
Iltapäivällä kl. 2 alkoi vasta juhlat. Ilmaantu kuusi erityisesti puettua veden
neitoa, jotka olivat iloisia ja toivottivat onnea meille Päiväntasaajan yli
tulleille. Laivan miehet olivat laittaneet vesi alttaan, jossa nämä veden neitot
uitti kaikki sellaiset matkustajat, jotka ennen eivät olleet rajan yli kulkeneet.
2 päivä maaliskuuta, siis keskiviikko oli pilvinen. Taivaan rannalla näimme
luonnon ilmiön. Pilvestä putos vesi niinkuin torvesta ja merestä suihkus ylös
taasen. Oltiin 3 leveys ja 62 syvyys asteella. 3 päivä maalisk., siis torstai, ei
mitään uutta. Oltiin 6 leveys ja 58 syvyysasteella. 4.päivä siis perjantai, ei
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mitään uutta. Oltiin 10 leveys ja 54 syvyys asteella. 5 päivä lauvantai oli
meille ilon päivä, sillä aamulla kuin ylösnoustiin, niin oli maita näkösällä.
Kaikki hypättiin kannelle, puoli alastomina ihailemme maata ja eikä se
kumma olekkaan, jos se on ilo suuri. Melkein olimme nyt olleet merellä jo 22
päivää, eikä koko tällä ajalla ole nähty muuta kuin taivas ja lainehtiva meri,
joitain valaita ja lentokaloja. Linnutkin olivat pois seurastamme jo pari
viikkoa, ilmaantuivat joukkoomme jo edellisenä iltana. Tiedossamme oli jo
illalla, että aamulla näkyy maita, siis Afriikaa. Siirtyessä Intian mereltä
Punaiselle merelle, maat häipy näköpiiristä klo 1 päivällä. Ehkä huomis
aamuna näemme Arapian maita niin luulen, jollei vaan jo yöllä sivuuteta Aden
kaupungia.
6 päivä oli pyhäpäivä. Aamulla kuin ylös noustiin, oli maat näkösällä Arapian
puolelta. Kl. 11 päivällä sivuutimme Aden kaupungin. Kl. 3 oli maat näkösällä
kahten puolen, nyt vasta siirryimme todellisesti Punaiselle merelle. Kl. 6 illalla
sivuutimme kaupungin Mekkan, joka sijaitsi aivan meren rannalla, hyvin
eroitti silmällä. Maat ovat näkyneet koko päivän, ei mitään iloisen näköisiä, ei
puuta pienintäkään, ei pensasta eikä mitään muuta kuin tummaa hiekkaa.
Laivoja on tullut vastaamme tänään pari kymmentä, joten on ollut
yhtämittaista katselemista.
7 päivä maaliskuuta, siis maanantai, ilma tuulinen ja sumuinen, vaellettiin
Punaisella merellä. Oltiin 16 leveys asteella, ei mitään uutta, maita ei ole nähty
tänään. 8 päivä, siis tiistai, ei mitään kummempaa, katselimme kaloja laivan
edessä kuin hyppivät. Tänään tuli juuri kuluneeksi umpeen kaksi vuotta kuin
tästä menin ohite. Olemme 20 leveys ja 35 syvyysasteella. Joitain laivoja on
tullut vastaan. 9 päivä keskiviikko. Olemme sivuuttaneet 14 laivaa, vastaamme
on tullut 10 laivaa. Kaksi majakkaa sivuutettiin, jotka olivat pienessä saaressa.
Afriikan puoleiset maat ovat näkyneet koko päivän. Oltiin 25 leveys ja 35
syvyysasteella. Matkaa Suetsille vielä kl. 12 päivällä 331 mailia.
10 päivä maaliskuuta, siis torstai. Siinain vuoret sivuutettiin kl. 10 aamulla.
Suetsille saavuttiin kl. 2 päivällä. Laivamme ankkuroitti ulos merelle, jonne
saapui heti kymmeniä vene lasteja koorluin kauppiaita, joten oltiin kuin
markkinoilla. Laivamme lähti kanavalle kl. 5 illalla.
11 päivä siis perjantai aamuna kl. 8 saavuimme Port-Saitiin. On vilkas
laivaliike. Kaupungi aika laaja, likainen ja tungeilevia kauppiaita, vaikka mistä
nimestä, että on vaikea kaupungis liikkua. Arapialaisilla naisilla, jotka ovat
naimisissa on musta verho kasvoilla, joka on puukapulalla huivista keski otsaa
kiinni. Tästä lähtimme kl. 1 päivällä Välimerelle.
12 päivä lauvantai. Ilma oli jo tuntuvasti kylmempi. Tarvitsi olla jo takki
päällä. Laivassa oli jo täysi kielten sekoitus, sillä Port Saitista tuli uusia
matkustajia. Matka Port Saitista Marseilleen on 1 510 mailia. 13. päivä
sunnuntai, meri oli kaunis, ilma tyyni. Aamulla näkyi Kantia [Kreeta ranskan
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kielellä] saaren rantoja. Aika tulee pitkäksi odotella jo kotimaan rantoja.
Tavaroita olen järjestänyt tullia varten.
14 päivä maanantai valkeni sisältörikkaana näkemisen puolesta. Kl. 10
aamulla alkoi näkyä Etnan tulivuoren huippua. Se näkyi noin 100 kilometrin
päähän. Piaan alkoi näkyä Italian rantoja, ovat korkea vuorisia, aivan
puuttomia. Alaalla meren rannalla oli yleensä tiuha asutus ja kaupunkeja
useita. Samoin oli Sisilian puoli, näitä eroitti noin 3 kilometrin levyinen salmi.
Näytti siltä, että kyllä asutukseen on otettu kaikki mahdolliset viljelykseen
soveltuvat paikat.
15 päivä tiistai valkeni myrskyisenä. Oli ilma myrskyisin, mitä on ollut koko
välillä. Ilma oli kylmä, ettei tahtonut tareta kannella oleskella. Matkamme oli
suunniteltu menevän Sartinian ja Korsikan väliä, vaan kl. 1 päivällä tuli
sähkösanoma Korsikasta, että on ankara myrsky, että on vaarallinen tulla nyt
ahtaille vesille. Suuntamme oli muutettava ja ajettava Sartinian ympäri, joten
jatkui matkamme joillain kymmenillä kilometreillä.
16 päivä keskiviikko oli kauneempi. Saavuttiin Marseilleen kl. 2 päivällä.
Kuin oltiin tullista läpäisty, otettiin auto, ajettiin Hotelli Bordeaussiin, josta
saatiin huoneet. Heti kiireesti kaupungille asioita järjesteleen ja ottamaan
selvää matkamme vaikeuksista. Ilta tuli, joten virastot oli jo kiinni, täytyi
jättää seuraavaan päivään. Kävimme hienois tansseis katselemas ranskalaista
sivistystä ynnä maan tapoja.
17 päivä torstai syötiin aamiainen kl. 8 ja lähtettiin heti Saksan konsulaattiin
viseerauttaan passit ja siellä sitten Hans Cookkin ofiisiin [toimisto], josta
ostimme piletit Berliiniin maksaen 3 puntaa 14 sillingiä. Kaupungi aika suuri
ja kaunis, väkiluku 760 000 asukasta. Kansa hyvin tunkeileva. Naisia tarjolla
ylenmäärin ja rohkeita, eivät ujostele tarttua käsipuoleen miestä ja tarjota mitä
heillä on. Täältä läksimme kl. 2 päivällä junalla Berliiniä kohten, saavuttiin
Lyonniin, joka on Saksan rajoilla kl. 7 illalla, jossa oli junan muutto. Koko
tämä väli oli hyvin vuorista, pitkiä tunnelia, asutus tiuhaa, aivan hedelmä
viljelystä. Asunnot vain pieniä savi majoja.
18 päivä perjantai kl. 8 aamulla saavuttiin Tratsburgiin [Strasbourg], joka on
myös Saksaa, mutta ranskalaiset ovat ottaneet sen vuokralle sota veloista.
Tällä välillä oli jo nähtävänä Suomen puulajeja koivut, kuuset ja männyt.
Viljelykset laajat. Kylvön työ juuri oli parhaillaan. On myös suuri tehdas
kaupungi. Kl. 11 päivällä saavuimme Karlsruheen. Tässä oli junan muutto ja
odotus, että vasta 8.56 illalla pääsimme lähtemään. Koko päivä ahkeraan
katseltiin kaupungin puistoa ja eläintarhaa. Kaupungi on kaunis ja siisti kaikin
puolin. Asemarakennus oli suurin mitä olen matkallani tavannut.
19 päivä lauvantai kl. 8 aamulla saavuimme Berliiniin. Nyt oltiin miljoona
kaupungissa. Heti huomas sen kuin astu ulos asemahuoneesta, sitä oli liikettä
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kajulla eri lailla. Kortteerin saimme läheltä asemaa. Heti läksimme Suomen
konsuliin ottamaan selvää liikenteestä Helsinkiin. Olimme suunnitelleet, että
menemme Tansikiin [silloinen Danzig, nykyinen Gdansk] ja siitä laivalla,
mutta saimme kuulla, että laiva lähtee tänään kl.1 päivällä ja siihen emme
kerkeä ja seuraava laiva taas viikon päästä. Niin täytyi muuttaa matkamme
suuntaa ja ajaa junalla Tallinaan, mutta kuin nyt pitää viserauttaa passit vielä
kolmessa konsulaatis ja olivat auki vaan kl. 1 päivällä, niin emme kerkinneet
ja täyty jättää maanantaihin ja jäätä pyhän ajaksi katselemaan Berliiniä. Matka
Marseilesta Berliiniin oli tiketein mukaan 3 420 kmt ja kesti ajaa vaan 34
tuntia.
20 päivä maaliskuuta siis pyhä. Uni maistui hyvin, sillä edellisen yön olin
valvonut istuen junan pengillä. Aamulla kl. 9 heräsin. Toveri Antti Isotalon
sanoessa, että kl. on jo 9, eikö nousta. Asuin hänen kanssaan samassa
huoneessa. Kahvit juotua läksimme katselemaan museota, jossa aika luiskahti
kl. 3meen. Emme kerenneet käytä muussa kuin sotilas museos. Oli siellä
pyssyä ja jos mitä vaikka minkä verran. Palasimme jälleen kortteeriin, syötiin
ja levättiin. Illalla läksimme eläviin kuviin ja sitten taasen levolle.
21 päivä maanantai heti aamulla lähtettiin passeja ja piletti asioita järjestään,
jotka saatiin kuntoon kl. 2. Berliinistä läksimme kl. 6.40 illalla, Giistriin kl.
8.40, Landsberkkiin 9.15. Köönisberg kl. 6 aamulla 22 p:nä. Virbayttiin kl.
9.35, joka on Saksan ja Liettuan rajalla. Kaunakseen saavuttiin kl. 12 päivällä,
on Liettua pääkaupungi. Ikävän näyn teki raja. Liettua kovin heikosti asuttua,
rakennukset huonot, asutus kovin vanhanaikaista. Maat kyllä hyviä. Meitene,
joka on Latvian rajalla saavuime kl. 7 illalla. Mitauhun kl. 9 ja Riikkaan kl. 10
illalla. Tällä välillä oli se kuuluisa Aajoki, jossa Suomen pojat monet vilut ja
kärsimykset ovat kestäneet. Aajoki tulvi, on leveä joki.
23 päivä keskiviikko aamulla kl. 4. Sivuutimme Latvian, jonka olimme yön
aikana ajanneet, josta en tiedä mitään. Kl. 10.40 saavuimme Tallinaan. Eesti
on maittensa puolesta samallainen kuin Suomi. Asumukset huonommat ja
maanviljelys vanhoillisempaa kuin Suomessa. Tallina pieni, vanhanaikanen
kaupungi, ei huvita paljon katsella kuin on parempia niin paljon nähnyt.
Kortteerin saimme Hotelli Restorantes. 24. päivä katselimme Tallinaa ja
ostimme vaatteita, sillä muuten ei olis tarjenut.
25 päivä Pitkäperjantai. Läksimme Tallinasta kl. 12 päivällä Boseiton
nimisellä laivalla. Kyyti Helsinkiin maksoi 250 Smrk. Jään murtaja oli
tuomassa meitä puoliväliin, jossa Sampo tuli vastaamme. Jäät oli aika kovat.
Oli kaunista katsella kuin neljä laivaa perätysten kulki samaa uomaa.
Helsinkiin saavuimme kl. 8 illalla. Lujille otti saada kortteeria, ei vielä koko
matkalla ole niin lujille ottanut. Viimein kuin oikeen nöyrästi pyysimme,
saimme Matkustajakoti Toimesta yösijan pienen ruuman. Mutta eihän se vielä
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siinä mitään, meillä oli nälkä, olis pitänyt saada syötä, mutta ei ollut kuin
Englannin rahaa ja ruokaloissa eivät ottaneet sitä vastaan, vaikka kävimme
useammassa yrittämässä. Viimein menimme asemalle, Antti poika meni
kassalle rikkomaan puntaa mutta eivät olleet ottaneet. Mutta Antti keksi
keinon, antoi sormuksen pantiksi kassaan, että saimme ruokaa, ettei tarvinnut
nälillään olla ja näin taasen olimme päässeet siitäkin pälkäästä ja vatsa
täytelöissä läksimme kortteeriin nukkumaan.
26 päivä lauvantai. Läksimme Helsingistä kl. 8.50 illalla viimeiselle
junamatkalle. 27 päivä saavuimme Kokkolaan, jossa matkatoverit hyvästelin
ja tapasin siinä tuttuja, joilta sain kuulla kotiasioista. Kotiin saavuin kl. 6
illalla, jossa vasta ilo alkoi ja niitä elämän haaveiluita sai ruveta todeuttamaan.
Toholammilla Luomalla 28.3.27
Janne

