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Olaa Molkina

у Н ш т е  on 
рш\т

Melkein 150 vuotta on toiminut maailmassa 
jarjesto, jonka tunnusmerkki — punainen 
risti valkoisella taustalla — on tuttu 
jokaiselle.

Kansainvalinen Punainen Risti 
tunnetaan todella riippumattomana 
jarjestona, jonka tavoitteena on avunanto 
kaikille sotien ja onnettomuuksien 
seurauksena hataan joutuneille.

Kansainvalisen Punaisen Ristin 
historiassa on useita maineikkaita 
sivuja. Mutta yksi niista on valitettavasti 
vahan tunnettu, vaikka tama Punaisen 
Ristin aktio on laajuudeltaan vertaansa 
vailla. Kyseessa on melkein tuhannen 
pietarilaislapsen pelastaminen Venajan 
kansalaissodan vuosina. Tahan 
ihmeelliseen operaatioon joutuivat 
osallistumaan myos Pohjoismaat, mm. 
Suomi.

^  1 enajan tilanne maailmansodan 
I /  ja lokakuun 1917 vallankumo- 
"  uksen jalkeen oli erittain vai- 

kea. Elintarvikepula, talouden rappi- 
otila, kulkutaudit, sekasorto — kaikki 
tama huolestutti Pietarin kaupungin 
viranomaisia ja kansalaisjarjestoja.

Kevaaseen 1918 mennessa tilanne 
eiollutsuinkaan parantunut. Siksi paa- 
tettiin ryhtya toimiin vaikkapa lasten 
pelastamiseksi.

Venajan kaupunkien liitto, jonka 
olivat perustaneet perustuslaillisten 
demokraattien puolue ja liberaali 
porvaristo heti ensimmaisen maail- 
manscfdan alussa, tekivat aloitteen 
Pietarin (silloisen Petrogradin) lasten 
lahettamiseksi maan sisaosiin, niille 
alueille, jossa ei ollut nalanhataa eika 
sotatoimia.
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Jo 1800-luvun lopulla aloittivat toimin- 
tansa ns. lasten kesasiirtolat, neuvostoliit- 
tolaisten pioneerileirien ja lasten kesapai- 
vakotien edellakavijat.

Eri—ikaisia lapsia, varsinkin vahatu- 
loisten perheista, lahetettiin "datsoille", 
jotka oli varta vasten vuokrattu lapsien 
majoittamiseksi ja joilla lapset viettivat 
kesakuukaudet opettajien ja kasvattajien 
holhoamina. Tama kaytanto tuotti hyvia 
tuloksia: heikkojen ja sairaiden lasten kunto 
parani ja heidan tunne-elamansa kehittyi 
normaalisti.

Siksi Kaupunkien liiton ehdotus lasten 
lahettamisesta kesasiirtoloihin (taman jar- 
jeston neuvostovalta oli ehtinyt jo julistaa 
lakkautetuksi, mutta se jatkoi kuitenkin 
toimintaansa) ei tullut yllatyksena vanhem- 
mille. Tosin nyt muistettiin tarkentaa, etta 
nama siirtolat ovat ns. ravitsemussiirtoloita. 
Niiden perustamiseen osallistui myos Kan- 
sanvalistusasiain komissariaatti eli ope- 
tusministerio. Mutta nyt kyse ei ollut vain 
vahavaraisten perheiden ja yksinhuoltajien 
lapsista. Keskiluokkaan kuuluvat perheet 
olivat hekin iloisia, kun tarjoutui tilaisuus 
lahettaa vaatimatonta maksua vastaan 
lapsensa kauemmas nalan ja sekasorron 
vaivaamasta kaupungista. Nama lapset 
olivat suurelta osin lukioiden, reaali- ja 
kauppakoulujen oppilaita.

Kaupunkien liiton Pietarin aluejarjeston 
raportin elintarvikeapua koskevassa luvus- 
sa mainitaan mm.:

"Pyrkien parantamaan vaeston elintarvi- 
kehuoltoa aluekomitea joutui ratkaisemaan 
taman asian osittain toista tieta, nimittain 
evakuoimalla osan vaestosta elintarvikkeita 
tuottaville alueilte. Luonnollisesti ensisijai- 
sena tehtavana piti olla 7— 14-vuotiaiden 
lasten evakuoiminen Pietarista, jossa heita 
vaani nalkakuolema. Aluekomitea lahetti 
hyvissa ajoin kaksi edustajaansa tyomat- 
kalle mainituille alueille tehtavanaan tilojen 
loytaminen lasten siirtoloita varten ja naiden 
siirtoloiden perustaminen. Monista esteista 
huolimatta muutama siirtola perustettiin ja

ensimmainen lastenhuoltojuna, jossa oli 
475lasta, lahti Pietarista 5./18. toukokuuta 
kohti Orenburgin laanin Miassin kaupunkia. 
Toinen juna, jossa oli 420 lasta, lahti Pieta
rista 12./25. toukokuuta Petropavlovskiin, 
jonne on perustettu iso lastensiirtola. Sitten 
seurasi viela monta junaa, mahdollisesti 
15. Meno- ja paluumatka, lapsen yllapito, 
terveydenhuolto, kasvatustoimenpiteet 
tulivat maksamaan 75 ruplaa per lapsi. 
Varakkaammat vanhemmat maksoivat 
suuremman summan, minka ansiosta alue
komitea saattoi evakuoida vahavaraisten 
lapsia. Se jarjesti siirtola-alueilla kerayksia 
lasten pelastusrahastoon, jonka turvin kavi 
mahdolliseksi evakuoida huomattava maa- 
ra pienituloisten perheiden lapsia. MikSli 
mieli vakuuttua siita, etta tama hanke oli 
elintarkea Pietarin vaestoiie ja  ainoa pelas- 
tuskeino sen lapsille, riitti kun oli saattamas- 
sa junaa, jossa naki ilosta liikuttuneet lasten 
kasvotja kuuii haltioituneita huudahduksia: 
’Puuroai.. Voin kera i’ Hyvastellessaan 
vanhempiaan 475 lapsesta vain yksi tytto 
pillahti itkuun.

Pietarin lapset ja heidan kasvattajansajou- 
tuivat sotatoimien ja poliittisten tapahtumien 
sekamelskaan. Paikallisten viranomaisten 
kanssa kaytyjen neuvottelujen jalkeen on- 
nistuttiin majoittamaan lapset Miassin kau- 
punkiin ja entisen Kurji-parantolan tiloihin. 
Niin Mias kuin Kurji-parantolakin sijaitsevat 
lahella Tseljabinskin kaupunkia.

Kesakuukaudet kuluivat lasten kerto- 
man mukaan hauskasti ja kiintoisasti. Uralin 
mainio ja monimuotoinen luonto, hyva saa, 
tukeva ruoka, huolehtivaiset kasvattajat 
— kaikki tama teki kesalomasta taysin miel- 
lyttavan. Kukaan ei erikoisemmin ikavoinyt 
kotia, kaikki pitivat hauskaa kykyjensa 
mukaan, saivattietaa paljon uutta lukuisten 
kiertomatkojen ansiosta.

•Venajan kaupunkien liiton Pietarin aluejarjeston 
julkaisuja, 1918, huhti— kesakuu, nro 6—7, s. 9.
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Mutta kesan lahestyessa loppuaan ti- 
lanne muuttui. Siirtolalounasten annokset 
pienenivat, siirtolalle osoitetut rahat hu- 
penivat ja se mita oli vieia jaijelia menetti 
nopeasti arvonsa.

Vahan valia rakennusten ohi, joissa lap- 
set majailivat, marssi aseistettuja osastoja. 
Lasten nahden naytettiin kaikkea muuta

kuin lastenleikkeja muistuttavia kohtauk- 
sia. Yksi siirtolan vanhemmista suojateista 
Juri ZavodtSikov muistelee niita aikoja 
seuraavasti:

"Кеггап aurinkoisena kesailtana kau- 
pungin laidalla sijainneen kasarmimme ohi 
kulki ryhma n&QntyneitS puoleksi alastomia 
ihmisici aseistetun vartion ympdrdimdnd.
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Nama olivatpunaisia, jotka olivatjoutuneet 
valkoisten kasiin. Yksi heista, ihan nuori 
poika hadin tuskin jaksoi laahustaa ryhman 
jaljessa. Akkia vartiomies ioi raukkaa kivaa- 
rin peralla selkaan. Odottamattoman tyrk- 
kayksen vuoksi pojan vartalo vavahti aal- 
tomaisesti ja hadin tuskin pysyen jaloillaan 
han katsoikauhuissaan piinaajiaan...

Vankiryhma ohjattiin metsanrintaan, 
vartijat ymparoivat sen, sitten heitettiin hirt- 
tosilmukka heidan kauloihinsa ja hirtettiin 
puiden oksiin kaikkien nahden...

Muutaman paivan ajan naimme ikku- 
noistamme tuulessa heiluvia mustuneita 
ruumiita...

Niina paivina siella haari paikallisia 
parroittuneita talonpoikia. He puhelivat 
hiijaa keskenaan ja pohtivat jotain. Kauan 
kantautui sielta metsan rinteesta poloisten 
vaimojen ja aitien itku ja parku.

Rintama lahestyi. Punaiset peraan- 
tyivat. Kerran aamulla lapset ja entisen 
Kurji-parantolan suojissa asuneet aikuiset 
herasivat laukausten vaihtoon. Ammuske- 
lua kuului aivan lahella. Niinpa sitten puis- 
toon, jonka alueella lapset asuivat, ilmestyi 
aseistautuneita ja aseettomia miehia, toiset 
olivat sotilaspukuisia ja toiset repaleisissa 
tamineissa. Siina oli seka Puna-armeijan 
sotilaita etta partisaaneja. Valkoiset ha- 
tyyttelivat heita rajusti hyokaten idasta. 
Puistossa syntyi laukaustenvaihtoa, toisi- 
naan luoteja lensi lasten huoneisiin. Joku 
kehotti heittaytymaan lattialle tai vetayty- 
maan sankyjen alle. Opettajat hoksasivat 
suojata makuuhuoneiden ikkunat luodeilta 
patjoilla. Tama oli oikea ratkaisu, koska 
luoteja lenteli ymparilla ja muutama niista 
osui ikkunoihin. Petit pelastivat luodeilta, 
hidastivat niiden lentonopeutta ja muuttivat 
lentorataa. Kukaan ei haavoittunut, mutta 
muutama tytto sai hermokohtauksen. He 
itkivat loikoillen lattialla ja varisivat pelosta. 
Mutta heita ei ollut paljon ja heihin suhtau-

*J.N. Zavodsikov. Muistelmia. Tekijan arkisto.

duttiin halveksien. Moni tytoista yritti pain- 
vastoin pujahtaa terassille nahdakseen, 
mita oikein tapahtuu. Opettajat paniikin 
vallassa yrittivat palauttaa kaikki talon sisal- 
le, mutta se ei ollut helppoa. Samalla aivan 
eraan tuvan lahella yksi sotilas ammuttiin 
kuoliaaksi. Harhaluoti saattoi osua keneen 
hyvansa.

Sitten paikalle ilmestyi aseellisia miehia. 
He kaskivat kaikkien maata, etsivat jotain 
kaikista huoneista, loivat pistimin puhki 
peteja, tyynyja, tiirailivat sankyjen alle ja 
kyselivatjotain. Joskusoudolla, lapsilletun- 
temattomalla kielella. Nuoremmat lapsista 
puhkesivat itkuun ja ahtautuivat nurkkiin. 
Vanhemmat lapset yrittivat rauhoitella hei
ta ja selittivat sotilaille, etta taalla on vain 
lapsia, pelkastaan nalkaisia lapsia, joilla ei 
ole mihin menna.

Syksy teki tuloaan. Lampimien vaattei- 
den puute huolestutti opettajia jopa enem- 
man kuin ruoka-annoksen hupeneminen. 
Osa huoneista jouduttiin luovuttamaan 
sotilassairaalan kayttoon.

Kaupunkien Niton ja Punaisen Ristin 
paikalliset osastot tulivat apuun, mutta 
niiden mahdollisuudet olivat nekin rajalli- 
set. Saatuaan kuulla pietarilaisten lasten 
hatatilasta varakkaat ihmiset osallistuivat 
lampimien vaatteiden ja jalkineiden kera- 
ykseen, antoivat rahaa ja elintarvikkeita. 
Paluu Pietariin oli mahdoton.

Myohaissyksylla 1918 lastensa kohta- 
losta huolestuneet vanhemmat valitsivat 
kolme edustajaansa, joiden oli paastava 
lastensiirtoloiden sijaintipaikkoihin ja yritet- 
tava palauttaa lapset kotiin. Mutta ennen 
muuta lapsille oli toimitettava lampimia 
vaatteita.

Edustajien onnistui haalia kokoon jon- 
kin verran rahaa ja saada lupa lukuisten 
rintamien ylittamiseen. Kolmihenkisen 
edustajaryhman johtajana oli Venalaisen 
museon tyontekija Valeri Lvovits Albrecht. 
Myos Ruotsin Punaisen Ristin edustajan 
pastori Sarven piti lahtea taman ryhman 
mukana.
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Vanhempien lasten ryhmii Petropavlovskin kaupungissa 
talvella 1918— 1919. Kuva kirjoittajan arkistosta.
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Valitettavasti tasta miehesta ei ole 
mitaan tietoa, paitsi sita, etta han seurasi 
edustajia ja oli heidan kanssaan kaikissa 
siirtokohteissa. Siirtola oli talloin jaettu 
muutamaksi pieneksi ryhmaksi. Jokainen 
naista ryhmista yritti selviytya omin pain. 
Vanhemmat pojat pestautuivat tekemaan 
tyota tilallisille, tytot hankkivat elatuksensa 
kasitoillaan ja esiintymalla konserteissa. 
Kaikkein nuorimmatyrittivat herattaa paikal- 
lisissa asukkaissa saalia kertomalla kurjas- 
ta kohtalostaan, he saivat jotain syotavaa. 
Sattui — vaikkakin harvoin — varkaustapa- 
uksia;': varsinkin napisteltiin elintarvikkeita 
toreilla. Lapsilla oli jatkuvasti nalka. Siksi 
omantunnon soimaukset eivat useinkaan 
kyenneet voittamaan vatsan vaateita.

Pastori Sarven ja vanhempien komitean 
edustajien saapuminen heratti lasten ja 
opettajien sydamissa toivoa. Mutta Sarve 
enempaa kuin edustajatkaan eivat kyen
neet jarjestamaan lasten paluuta kotiin 
Pietariin. Heidan onnistui silti kayda neu- 
votteluja Venajalla toimineiden Amerikan 
Punaisen Ristin edustajien kanssa.

Amerikan Punaisen Ristin edustajat olivat 
saapuneet Vladivostokiin Amerikan Siperi- 
an —lahetyston mukana. Punaisen Ristin 
toiminnan paatavoitteena oli sotatoimissa 
haavoittuneiden ja sairastuneiden seka 
siviilivaeston auttaminen.

Eraan menestyvan havaijilaislehden 
toimittaja Raily Allen paatti ryhtya Punai
sen Ristin vapaaehtoiseksi avustajaksi ja 
lahtea kaukaiselle Venajalle piittaamatta 
kollegojensa skeptisesta suhtautumisesta 
tahan riskialttiiseen hankkeeseen.

Saavuttuaan Venajalle syksylla 1918 
Allen ryhtyi heti toimeen. Ensin han toimi 
lehdistosihteerina. Mutta pian ilmeni, etta 
nuori avustaja pystyy tekemaan paljon 
enemman ja kohta hanesta tuli Punaisen 
Ristin lahetyston esimies.

Nimenomaan tassa virassa oli majuri 
Allen silloin, kun han sai tietaa venalaislas- 
ten oudoista ryhmista, joita oli tavattu Uralin

seudun eri paikkakunnilla ja jotka eivat 
olleet paikallisten asukkaiden lapsia.

Allen, jolla ei ollut omia lapsia, suhtautui 
erittain myotamielisesti vieraisiin lapsiin. 
Siksi han ei voinut sivuuttaa tata uutista.

Punaisen Ristin tyontekijat onnistuivat 
saamaan yhteyden siirtolan johtokuntaan 
ja pian lapset saivat lampimia vaatteita, 
kankaita vaatteiden ompelua varten, laak- 
keita, hygieniatarvikkeitajajopa leikkikaluja 
seka oppikirjoja.

Nuoria touhukkaita amerikkalaisia Pu
naisen Ristin univormussa alkoi ilmestya 
siirtolan sijaintipaikkoihin. He aloittivat 
siivoamalla paikat ja palauttamalla jarjes- 
tyksen sinne, missa toivonsa menettaneet 
venalaiset opettajat eivat pystyneet sita 
tekemaan. Siirtolan hoidokkien elama oh- 
jautui uuteen uomaan. Uusien vanhempien 
amerikkalaisystavien myota he paasivat 
nauttimaan suhteellisesta hyvinvoinnista ja, 
mika tarkeinta, heissa herasi toivo tilansa 
pikaisesta paranemisesta.

Ruotsalaispastori Sarve ja hanen pie- 
tarilaisseuralaisensa — vanhempainko- 
mitean edustajat kaiketi tiesivat, etteivat 
heidan ponnistelunsa olleet turhia ja etta 
yhteydenpito amerikkalaisiin kollegoihin 
tuotti tulosta: lapset paasivat turvallisen 
hyvamaineisen jarjeston suojaan.

Valitettavasti postiyhteytta Pietariin ei 
ollut. Lasten vanhempien oli tyydyttava lues- 
kelemaan niita kirjeita, jotka vanhempainko- 
mitean edustajat olivat tuoneet syksylla.

Uralin ja Siperian laajalle alueelle ha- 
jonneen siirtolan huolto oli vaikea tehtava 
niinkin vakavalle jarjestolle kuin Amerikan 
Punainen Risti. Sen vuoksi kesalla 1919 
tehtiin paatos kaikkien siirtolaislasten 
kokoamisesta ja heidan lahettamisestaan 
Vladivostokiin.

Syyskuussa 1918 Pietarin lasten yhdis- 
tetty siirtola paatyi Tyynenmeren rannalle 
kymmenentuhannen kilometrin paahan Pie- 
tarista. Onneksi se oli Amerikan Punaisen 
Ristin turvallisessa suojeluksessa.

Raily Allen omistautui kokonaan lapsille,
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Amerikan Punaisen Rislin toimitsijoita Vladivos- 
tokin kaupungissa 1919. Kuva USA:n kongressin 
kirjaston kokoelmasta.

jotka hanen onnistui pelastaa hadasta. Hei- 
tahan ei uhannut ainoastaan nalka ja mah- 
dollinen orpous, vaan myos vanhempien 
poikien joutuminen koulun asemesta kan- 
salaissodan rintamille. Osa pojista todella 
sai kokea taman kohtalon. Mutta suurelta 
osin se tapahtui heidan omasta tahdostaan: 
nuorukaisille ominainen sotilaallisten urote- 
kojen unelmointi johdatti muutamia poikia 
valkoisen armeijan riveihin. Osa heista 
havisi valtavan Venajan laajoille lakeuksille. 
Yksi pojista sai haavan kateensa, han oli 
hoidossa sotilassairaalassa ja paatti sitten 
palata takaisin siirtolaansa. Mutta tallaisia 
tapauksia oli vain muutama. Suurin osa 
lapsistaei halunnuttaistella lainkaan. Opet- 
tajat tunsivat vastuunsa lasten elamasta, 
he pyrkivat kaikin keinoin suojelemaan 
kasvattejaan aikuisten seikkailuilta.

Kokonaisen vuoden vietti siirtolan vaki 
Vladivostokissa. Tytot opiskelivat tyttolyse- 
ossa ja pojat reaalilukiossa ja kauppaopis- 
tossa. Vanhimmat lapsista ehtivat opiskelun 
ohella saada vaatturin, suutarin, puusepan 
ammatin — siirtolassa oli erilaisia tyopajoja 
ja verstaita. Tytoista vanhimmat opiskelivat 
sairaanhoitajakursseilla ja tyoskentelivat 
sotilassairaaloissa. Moni heista valitsi am- J 
matikseen terveydenhuollon.

Kevaalla 1920 Koltsakin kukistumisen 
jalkeen ja japanilaisten valloitettua Vladi- 
vostokin Amerikan lahetysto sai kaskyn 
poistua Venajalta. Punaisen Ristin oli myos 
lopetettava toimintansa ja palattava koti- 
maahansa Amerikkaan.

Allen tormasi valtavaan moraaliseen 
ongelmaan: toisaalta han oli tehnyt erittain 
paljon muutaman sadan hataan joutuneen 
venalSislapsen hyvaksi, niin etta saattoi hy- 
vallS omallatunnolla matkustaa Havaijiinsa 
ja olla elamansa loppuun ylpea teoistaan; 
toisaalta han tajusi, etta nama lapset jaaty- 
aan ilman apua ja tukea pian joutuvat taas
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Ryhmii vanhempia siirtolalaisia Yomei Mam -aluksen kannella 
1920. Kuva kirjoittajan arkistosta.

Sihiolan tytot innosluivat harrastamaan neulontaa. 
Kuva vuodella 1920 Buldyrevin perlieen kotiarkistosta.

hatatilaan ja heidan osakseen 
tulee raskas kohtalo. Tama seik- 
ka olisi mitatoinyt kaikki Punai- 
sen Ristin ja henkilokohtaisesti 
hanen hyvat teot.

Kevaalla 1920 lasten paluu 
Pietariin Siperian rautatieta pitkin 
naytti taysin mahdolliselta — oli 
naet jo tilattu kaksi erikoisjunaa. 
Nyt se tuli kyseenalaiseksi japa- 
nilaisten noustuaan maihin Kau- 
koidassa. Amerikkalaiset joukot, 
jotka vastasivat junamatkan tur- 
vallisuudesta, eivat olisi voineet 
seurata lasten junia. Matkasta 
olisi saattanut tulla hengenvaa- 
rallinen, mikali se olisi yleensa 
ollut mahdollinen.

Jaljelle jai yksi ainoa tie — 
meritse. Tama tiesi sita, etta lap- 
set joutuvat viela kauemmaksi 
kodeistaan.

Silti tallainen paatos tehtiin. 
Pian Amerikan Punainen Risti
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Yomei Maru saapumassa New Yorkin satamaan 
syyskuussa 1920. Kuva Buldyrevin perheen ko- 
tiarkistosta.

sai rahdattua japanilaisen kuivalastialuk- 
sen nimeltaan Yomei Maru, joka kiireesti 
varustettiin epatavallisten matkustajien — 
3— 19-vuotiaiden lasten, heidan opettajien- 
sa, Amerikan Punaisen Ristin henkilokun- 
nan ja kotiin kiiruhtavien itavaltalais-unka- 
rilaisten sotavankien kuljetusta varten.

Tama epatavallinen arkki jatti Vladivos- 
tokin 13. heinakuuta 1920.

Matkan ensimmainen satama oli Japa- 
nin Muroran, jossa laivaan lastattiin elintar- 
vikkeita ja kivihiilta. Tama pienijapanilainen 
kaupunki otti venalaiset lapset vastaan 
ihastuneesti. Kaikille tarjottiin mahdollisuus 
poistua laivasta. Heilla oli tapaamisia ja- 
panilaisten ikatovereittensa kanssa, heille 
jarjestettiin konsertti, annettiin lahjoja ja 
tuliaisia.

Sitten matka jatkui. Se oli ihmeellinen 
tapaus paitsi siirtolalasten elamassa myos 
historiassa. Nain suuri lapsijoukko ei ollut

koskaan ennen matkustanut ilman vanhem- 
pia, ilman henkilokortteja ja viisumeja kah- 
den valtameren yli kuivalastialuksella, joka 
ei kyllakaan ollut valtamerilaiva, mutta jossa 
sentaan oli hytteja, sairashuoneita, keittio, 
ruokaloita, vessoja, saunoja, pesuloita ja 
jopa luokkahuoneita ja urheilutiloja.

Elokuun lopulla laiva saapui Amerikan 
rannikolle. San Francisco otti venalaiset 
lapset vastaan haltioituneesti. Lehtien etusi- 
vut kertoivattasta tapahtumasta. Scott-lin- 
nakkeen sotilaskasarmit San Franciscon 
lahistolla oli valmistettu sita varten, etta 
nuoret pietarilaiset majoittuisivat niihin ja 
voisivat nauttia kaikista mahdollisista muka- 
vuuksista. Jopa saaski-ja karpasverkoksi 
tarkoitetut harsouutirmet oli tehty jokaisen 
sangyn suojaksi. Tapaamisia, vastaanot- 
toja runsaine kestityksineen, kiertoajeluja 
ja kavelyretkia — kaikkea tata tarjosivat 
vierailleen kaupungin asukkaat ja varsinkin 
Punaisen Ristin paikallisen osaston edus- 
tajat. Venalaiset emigrantit olivat Skott-lin- 
nakkeen vieraiden enemmistona. Fleidan oli 
sallittu valittomasti tavata lapsia.

Sitten Yomei Maru suuntasi Panamaan.
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Oli purjehdittava nimenomaan Panaman 
kanavan kautta Atlantin valtamerelle ja 
poikettava New Yorkiin.

New Yorkissa kaikki toistui mutta paljon 
laajemmissa puitteissa. USA:n presidentti 
Woodrow Wilson lahetti kaukaisen Venajan 
lapsille tervehdyksen. Jokainen lapsista sai 
muistoksi Wilsonin tervehdyksen tarkan 
jaljennoksen ja hanen valokuvansa.

Mutta yleista innostunutta mielialaa 
synkisti tieto siita, etta Amerikan Punaisen 
Ristin johtokunnan mielesta lapsia on 
mahdotonta lahettaa Amerikasta kotiin, 
Pietariin, jonne he kaikki kaipasivat ja 
jonne itse Raily Allen oli luvannut heidat 
ehdottomasti vieda. Pietarin poliittinen ja 
taloudellinen tilanne pakotti muuttamaan 
alustavaa suunnitelmaa. Amerikkalaisista 
tuntui, etta olisi vaarin ja epainhimillista 
palauttaa lapset maahan, joka yhakin pysyi 
bolsevikkivallan alia, jonka elinkeinoelama 
oli tuhottu ja jossa olot olivat epavakaat. 
Tietenkin kaikella talla oli poliittinen taus- 
tansa, vaikka on tunnettua, etta Punainen 
Risti ei ole poliittinen jarjesto ja se auttaa 
hataan joutuneita ihmisia riippumatta 
heidan kansallisuudestaan, kansalaisuu- 
destaan ja mielipiteistaan. Kuitenkin on 
mahdotonta olla riippumaton politiikasta, 
varsinkin valtavien mullistusten ja poliittis- 
ten selkkausten aikoina. Tallaisessa tilan- 
teessa lapset saattaisivat joutua aikuisten 
etujen panttivangeiksi.

Mutta nain ei kaynyt, ja se oli ennen 
kaikkea vanhempien siirtolalasten johdon- 
mukaisten ja henkista kypsyytta osoittavien 
tekojen ansiota. He menettelivat niin, etta 
heidan mielipidettaan kuultiin ja heidat 
lahetettiin kotiin valittamatta kotimaassa 
vallinneesta sekavasta tilanteesta. He kaik
ki olivat nuoria, intomielisia, isanmaallisesti 
asennoituneita, sovitteluihin taipumattomia. 
Kaiken lisaksi heidan sydamissaan ei ollut 
hetkeksikaan himmennyt toivo omaisten 
tapaamisesta.

Jatettyaan jaahyvaiset vieraanvarai- 
selle Amerikalle, siirtolalaiset matkustivat

samalla Yomei Maru -aluksella ensin Rans- 
kan Brestin satamaan, jossa oli tekninen 
pysakki. Sen aikana matkustajien sallittiin 
laskeutua laivasta poistumatta kuitenkaan 
satama-alueelta. Muutaman paivan kulut- 
tua alus kulki Kielin kanavan kautta, ja nytjo 
Itameren aallot huuhtoivat japanilaisen kui- 
valastialuksen kylkea sen jalkeen kun alus 
oli ylittanyt kaksi valtamerta toimittaakseen 
nuoret matkalaiset kotoisille rannoille.

Allen ei vahaan aikaan saanut mitaan 
tietoa siita, mika satama olisi valmis ot- 
tamaan vastaan aluksen. Ensin oletettiin 
sen olevan Tukholma, sitten mahdollisesti 
Tallinna. Loppujen lopuksi kavi ilmi, etta 
olisi mahdollista rantautua Helsinkiin. Se oli 
sinansa hyva juttu, siksi kun Suomi, vaikka 
olikin hiljan saanut itsenaisyyden, oli lahei- 
sin naapuri, mika tiesi pikaista tapaamista 
Pietarissa.

Mutta Helsinki otti pietarilaiset lapset 
vastaan toisin kuin Murroran, San Francis
co, Balboa tai New York.

Alus ei saanut lupaa lahestya laituriaja 
joutui laskemaan ankkurin melko etaalle 
rannasta. Aluksen luo saapuneella veneella 
paasi lahtemaan kaupunkiin vain muutama 
Amerikan Punaisen Ristin edustajista. He 
toivoivat sopivansa paikallisviranomaisten 
kanssa siita, etta lapsille myonnettaisiin 
lupa nousta maihin.

Tehtava osoittautui pulmalliseksi. Allen 
oli epatoivon vallassa. Aluksen rahtimaksu 
ja tuhannen matkustajan yllapito merkitsi 
Punaiselle Ristille valtavia menoja. Lisaksi 
Punaisen Ristin tyontekijat olivat kovasti va- 
syneet ja halusivat mahdollisimman nope- 
asti palata perheittensa ja lastensa luokse, 
joita he eivat olleet nahneet enaa pitkaan 
aikaan. Lastenkin teki mieli nopeasti paasta 
kotiin. Yha useammin he utelivat mister 
Allenilta, milloin se lopultakin tapahtuisi.

Meilla ei ole patevaa asiakirjoihin pe- 
rustuvaa tietoa siita, miten kaikki tapah- 
tui. Kaikesta paatellen henkilokohtaiset 
kontaktit johtivat tuloksiin. Kohta saatiin 
matkustajille lupa nousta Yomei Marusta
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Yksi Haitian parantolan rukennuksista 
Uudellakirkolla (nyk. Poljany).
Kuva B. A. Perottin lautimasta 
Pietarissa 1913 ilmestyneestci kirjasesta.

Siirtolalaisia Haitian parantolassa 1920. 
Kuva J. Kozlovan arkistosta.

maihin pienessa Koiviston (nyk. 
Primorsk) satamassa. Sielta lap- 
set ja opettajatohjattiin entiseen 
keisarin parantolaan Halilaan, 
joka silloin kuului Suomelle 
ja jota suomalaiset sailyttivat 
erinomaisen hyvassa kunnos- 
sa, vaikka sita ei kaytetty enaa 
parantolana.

Keisarin parantola Halila Uu
dellakirkolla (nyk. Poljany) oli 
otettu kayttoon vuonna 1889 
keisari Aleksanteri 111: n aloit- 
teesta. Parantola oli tarkoitettu 

keuhkotautisten potilaiden hoitoa varten. 
Koska keisariperheen jasenet, kuten kaikki 
tavalliset ihmiset, saattoivat sairastua ta- 
han kauheaan tautiin, laitos oli tarkoitettu 
etupaassa Romanovien perheen jasenien 
kayttoon. Onneksi keisarin sukulaiseteivat 
kovin usein sairastelleet keuhkotautia, ja 
niinpa parantolassa saivat hoitoa tavalliset 
kansalaiset, joilta liikeni tuloistaan 45—80 
ruplaa kuukauden kuluihin.
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Parantolassa oli 320 hoitopaik- 
kaa, joista 60 oli tarkoitettu lasten 
hoitoa varten. Niita lapsia varten, 
jotka joutuivat viettamaan paran
tolassa useita kuukausia, siella oli 
koulu. Alaluokkalaisille opetettiin 
jumaluusopin alkeita, venajan 
kielta ja laskentoa, vanhempien 
lasten ohjelmaan oli otettu edel- 
listen aineiden lisaksi maantieto 
ja historia.

Syksylla 1920 parantola joutui 
60 lapsen sijasta ottamaan vas- 
taan yli 800 lasta, jotka kaikki olivat 
onneksi taysin terveita.

Illalla 8. lokakuuta 1920 Allen 
kirjoitti laivan paivakirjaan, jota han 
piti laivamatkan paatyttyakin:

"Tutustuimme meille tarjottuihin raken- 
nuksiin ja olimme haltioissamme nahdes- 
samme mainion paarakennuksen, jonne 
meidat ohjattiin ensisijaisesti. Sita ei ole 
kaytetty enaa muutamaan vuoteen. Tosin 
sita on kaytetty vain lyhyen ajan sen ra- 
kentamisen jalkeen. Rakennus on sailynyt

Sivu Sura Grigorjevan albumis1a,jossa on 
Rally AUenin jaiihyvaistoivotuksia ja  Amerikan 

Punaisen Ristin leima. Halila 1920. 
Kuva Grigorjevin perheen kotiarkislosta.

Siirtolan lapsia kuljettanut suontalainen juna.
Kuva vuodelta 1920 

Buldyrevin perheen kotiarkislosta.
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erinomaisesti, se on rakennettu taitavasti 
ja kalustettu erittain hyvin. Saimme nahda 
myos ison puutalon ja muutamia pienia 
taloja, pesulan ja talousrakennuksia..."

Ei ihme, etta Allen ja hanen seuralai- 
sensa ihastuivat nakemaansa. Keisarillisen 
parantolan tyontekijan B.A. Perottin kuva- 
uksesta ilmenee, etta "Parantolan kaytossa 
oli 519 hehtaaria maata, talle alalle oli 
pystytetty 105 rakennusta... Kolmen erilli- 
sen rakennuksen (Nikolain, Aleksanterin ja 
Marian) lisaksi oli muutama henkilokunnan 
kayttoon tarkoitettu rakennus. Lisaksi taalla 
oli kirkko, posti ja lennatin, sahkolaitos, ve- 
denpuhdistamo, paloasema, pesula, hotelli, 
sairaala, erilaisia moision rakennuksia, tsa- 
souna, autotalli, varastoja, vajoja." Taalla 
siis oli minne majoittua, vaikka parantola 
olikin tarkoitettu 320 hengelle. Kun osa 
huonekaluista siirrettiin varastoihin saatiin 
lisaa tiloja lasten ja henkilokunnan majoit- 
tamiseksi, samalla pelastettiin liian upeat 
huonekalut mahdolliselta tuholta, silla las
ten joukossa oli paitsi pikkuvarkaita myos 
vandalismiin taipuvaisia yksiloita.

Jo seuraavana paivana Allen maarasi 
aloittamaan tyon lasten majoittamiseksi 
parantolan suojiin.

Syksy, jonka siirtolan holhokit viettivat 
Suomessa, kului odotuksessa. Kaikki odot- 
tivat kirjeita kotoa. Yksikaan lapsista ei saa- 
nut edes toivoa kotiin paluuta, ennen kuin 
oli Allen varmistunut, etta kyseista poikaa 
tai tyttoa ovat odottamassa omaiset. Allen 
ei halunnut, etta hanen holhokeistaan joku 
joutuisi taydentamaan valtavaa orpojen 
armeijaa.

Onneksi suurimmalla osalla lapsista oli 
joku kaupungissa asuva omaisista. Ne lap- 
set, joiden perheet olivat kahden ja puolen 
edellisen vuoden aikana ehtineet muuttaa 
maasta, lahetettiin niihin maihin, joissa 
heidan omaisensa asuivat.

Muutama lapsiryhma lahetettiin Suo- 
mesta Venajan rajan yli syystalvella 1920.

Rajanylityspaikka Siestarjoella. 
Lapsia hyvastelemassa Amerikan 

Punaisen Ristin edustajia joulukuussa 1920.
Kuva kirjoittajan arkistosta.
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A leksanleri Nevskin kirkko Halilassa. 
Kuva kirjoittajan.

Viimeinen ryhma paasi lahte- 
maan tammikuussa 1921.

V ena la isen osapuolen 
kanssa tehdyn sopimuksen 
perusteella rajan ylitys tapah- 
tui Rajajoella lahella nykyista 
Valkeasaaren rautatiease- 
maa. Rajajoen rautatiesilta 
oli rajaytetty kansalaissodan 
temmellyksessa ja joen ylit- 
tamiseksi suomalaiset ja ve- 
nalaiset rajavartijat yhdistivat 
porrassillan. Talta huojuvalta 
sillalta kavelivat kotimaansa 
kamaralle kahden ja puolen 
vuoden aikana aikuistuneet, 
vastoin tahtoaan vaeltamaan 
joutuneet nuoret. Nain paattyi 
yksi Venajan ja koko maail- 
man historian ihmeellisimmista 
vaellusretkista. Tama oli maail- 
manymparimatka, jonka lapset 
tekivatilman vanhempia, ilman 
passeja ja viisumeja ja ilman 
minkaanlaisia henkilollisyys- 
papereita. Ainoa, mika oli jokaisella heista, 
oli narussa riippuva messinkilaatta siihen 
lyotyine henkilotunnuksineen. Nama laatat, 
jotka oli keksinyt Allenin uskollinen avustaja 
Burl Bramhall, tekivat tehtavansa: yksikaan 
lapsista ei havinnyt aluksen seistessa lu- 
kuisissa satamissa; laiturille laskeutuessa 
ja laivaan noustessa sailyi aina jarjestys, 
kukaan ei tyrkkinyt eika etuillut. Jokainen 
lapsi tiesi, ettei kukaan salli hanen menna 
ennen kuin on mennyt hanta edeltavan 
numeron haltija.

Niinpa nytkin jokainen lapsista amerik- 
kalaisia ystaviaan hyvastellessaan esitti 
henkilotunnuksensa, jajoku Punaisen Ris- 
tin toimihenkiloista merkitsi sen vapisevin 
kasin luetteloon. Viimeinen spasibo, viimei

nen do svidanja, viimeinen surunvoittoinen 
hymy, kyyneleet pelastajien ja pelastettujen 
silmissa. Kolleineen ja kapsakkeineen ja 
varta vasten ommeltuine laukkuineen, 
joissa oli muona-annos, Punaisen Ristin 
viimeinen lahja, lapset kulkivat toinen 
toisensa perassa horjuvaa porrassiltaa 
ja sitten vastakkaiselta rannalta loivat 
viimeisen katseen Alleniin ja hanen toimit- 
sijakaartiinsa. Kului viela muutama tunti 
huurteisissa rautatievaunuissa, jotka eivat 
olleet laheskaan niiden kaltaisia, joissa he 
olivat matkustaneet Suomen puolella, en
nen kuin lapset saapuivat Pietarin Suomen 
asemalle. Taalta he olivat kolmekymmen- 
tayksi kuukautta sitten lahteneet kesalo- 
malle aavistamatta, mitka koettelemukset
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ja seikkailut odottivat heita. He matkustivat 
silloin itaan, mutta nyt he palasivat kotikau- 
punkiinsa lannesta kierrettyaan maapallon 
ja jattaen taakseen 36 000 kilometria.

Vuodet vierivat. Monet siirtolan asuk- 
kaista olivat sailyttaneet nuoruusajan ysta- 
vyyden, toiset perustivat perheita. Valtaosa 
kuitenkin oivalsi, etta kuvaa ihmeellisista 
lapsuuden ja nuoruuden tapahtumista on 
sailytettava sydamen kaukaisimmassa 
sopukassa, eika naita muistelmia saa 
kertoa vieraille ihmisille. Ajan myota tama 
tapahtuma jai unholaan, monet valokuvat, 
asiakirjat, kirjeetja paivakirjat, piirustukset, 
japanilaisten ja amerikkalaisten lahjoittamat 
muistoesineet joutuivat joko omistajien 
itsensa tuhoamiksi (kaiken varalta), taka- 
varikoiduiksi tai sitten ne paloivatsaarretun 
Leningradin peltikamiinoissa. Mutta paljon 
on kuitenkin sailynyt. 1970-luvun alussa 
Neuvostoliittoon saapui turistina ikaantynyt 
amerikkalainen Burl Bramhall, joka samai- 
sen Punaisen Ristin valityksella onnistui 
loytamaan entisia holhokkejaan. Vanhat 
ystavat kohtasivat toisensa. Nyt he itsekin 
olivat ukkejaja mummejaja mielellaan esit- 
telivat toisilleen aikuisia lapsiaan ja nuoria 
lastenlapsiaan. Halu palata edes hetkeksi 
kaukaiseen menneisyyteen toi ryhman 
entisia siirtolan kasvatteja Halilaan, jossa 
he muistelivat Suomessa viettamiaan pai- 
via, valejaan — toisinaan epakorrektejakin 
— seudun asukkaisiin. Mutta nyt, monien 
vuosien kuluttua, he ymmarsivat hyvin, 
etta heidan on oltava kiitollisia kaikille niille 
hyvan tahdon ihmisille, joita he kohtasivat 
matkansa aikana. Naiden ihmisten joukos- 
sa oli tietenkin myos Suomen, nykyisen 
hyvan naapurimme kansalaisia.

Kului vuosia. Ei ole jaanyt enaa eloon 
entisia poikia ja tyttOja, jotka olivat iloiten 
viettaneet Suomessa kaksi ja puoli vuotta 
kestaneen kiertolaiselamansa viimeiset 
kuukaudet. Jaljella ovat heidan lapsensa 
ja lastenlapsensa. On jopa lastenlasten- 
lapsiakin.

Joulukuussa 2006 jarjestettiin Pieta-

rissa naita tapahtumia esitteleva nayttely. 
Aloitteentekijoina olivat siirtolan holhokki- 
en jalkelaiset. Tata projektia tuki Pietarin 
kaupunginhallitus seka USA:n ja Suomen 
Pietarin konsulinvirastot. Nayttelyn jarjes- 
tivat lasten Puskin-kirjasto, Rautateiden 
museo, Venajan Punaisen Ristin Pietarin 
osasto, Venajan Helsingin-suurlahetyston 
yhteydessa toimiva Venajan T iede- ja 
kulttuurikeskus, Pietarin historia-aikakaus- 
lehti, Autobussi-niminen lastenlehti, japani- 
lainen Nuotio-lehti ja eraat muut jarjestot. 
Kolmen kuukauden aikana nayttelyssa 
kavi paitsi siirtolan holhokkien jalkelaisia, 
myos koululaisia, opiskelijoita, turisteja eri 
kaupungeista ja maista. Yli kaksituhatta 
henkea kavi lasten Puskin-kirjaston val- 
koisessa salissa.

Nayttelyn jarjestajat saivat paljon uutta 
tietoa, asiakirjoja, valokuvia, jotka auttoivat 
tarkentamaan useita seikkoja, nakemaan 
uudessa valossa monet kaukaisen tapahtu- 
man yksityiskohdat. Syyskuussa 2007 nayt
tely jarjestettiin Suhoi Login kaupungissa 
(Jekaterinburgin alue), ja Tseljabinskissa, 
silla ikimuistoinen vaellusretki sai alkunsa 
nimenomaan Uralin seuduilta. Uralin asuk- 
kaat osoittivat suurta kiinnostusta nayttelya 
kohtaan. Lokakuussa 2007 suunniteltiin 
nayttelyn jarjestamista Primorskissa (ent. 
Koivisto)

Tama tarina ei saa unohtua. Nayttelyn 
jarjestajat haluaisivat, etta menneisyyden 
ihmeellisiin sivuihin voisivat tutustua seka 
pelastettujen lasten jalkelaiset etta eri 
maissa asuvat pelastajien perheet, etta he 
saisivat tietaa Venajalla nykyaankin olevan 
ihmisia, jotka haluavat kunnioittaa kaikkien 
niiden muistoa, joiden ansiosta heidan 
omaisensa pelastettiin. Pelastajien joukos- 
sa oli myos Suomen kansalaisia. □

Suomennos Toivo Vaisanen


