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Trumpetti toi lohtua vankileirillä
 � Allan Sihvolan tie Yhdysvalloista Neuvosto-Karjalaan

SERGEI KARPOV

KIRJAT Stalinin taivaan alle 
– Lapsena Yhdysvalloista Neu-
vosto-Karjalaan –teoksessa ame-
rikansuomalainen Allan Sihvola 
(1920—2009) kertoo suomalais-
siirtolaisten elämästä viime vuosi-
sadan Yhdysvalloissa ja Neuvos-
to-Karjalassa.

Vuonna 1920 Anton ja Aman-
da Sihvola muuttivat Suomesta 
Kanadan kautta Yhdysvaltoi-
hin. Vuonna 1933 he ja heidän 
13-vuotias poikansa Allan lähtivät 
tuhansien amerikansuomalaisten 
perään etsimään parempaa elämää 
Neuvosto-Karjalasta.

— Allan kuvaa lapsen silmin 
hyvin amerikansuomalaista yh-
teisöä ja tekee ymmärrettäväk-
si, miksi niin suuri joukko lähti 
Neuvosto-Karjalaan. Sosialistisen 
aatteen lisäksi työntövoimana oli 
suuri 1930-luvun lamakausi. Suu-
ri määrä suomalaisia siirtolaisia 
jäi työttömiksi, ja lähtö työvä-
enliikkeen uuteen ihannemaahan 
tarjosi yhden vaihtoehdon vai-
keassa tilanteessa, kertoo kirjan 
julkaisija, Siirtolaisuusinstituutin 
entinen johtaja, professori Olavi 
Koivukangas.

NEUVOSTO-KARJALAAN 
tultuaan Sihvolat asettuivat asu-
maan Vilkan lähellä sijainneelle 
metsäpunktille. Myöhemmin he 
asuivat Kontupohjassa. Työtä 
uudessa kotimaassa riitti, mutta 
Sihvolankin perhe joutui muiden 
asukkaiden tapaan kohtaamaan 
vaikeuksia, jotka saivat lopulta 
odottamattomat mittasuhteet. 

Sodan alettua 1941 Allan Sih-
vola astui asepalvelukseen ja pääsi 
puna-armeijan rakennuspataljoo-
naan. Viiden vuoden aikana hän 
oli palveluksessa Udmurtiassa ja 
Tšeljabinskin pakkotyöleirillä.

Loppuvuonna 1946 Sihvola 
kotiutui ja palasi Neuvosto-Karja-
laan. Petroskoissa asuessaan hän 
meni naimisiin Heidi Jääskeläi-
sen kanssa. Elokuussa 1949 heille 
syntyi tytär Isabella.

— Isabella jatkoi äitinsä työtä 
Petroskoissa ilmestyvän suomen-
kielisen Neuvosto-Karjala-lehden 
toimituksessa toimien aluksi tait-
tosihteerinä, sittemmin toimitus-
sihteerin avustajana ja lehden 
siirtyessä tietokonetaittoon taitta-
jana, Koivukangas kertoo.

Kirjan loppuosassa Sihvola 
muistelee 1900-luvun lopulla te-
kemiään matkoja Suomeen, jonne 
hänen perheensä pääsi asumaan 
paluumuuttajana toukokuussa 
1996.

Sihvolat asettuivat Helsinkiin. 
Aluksi majapaikka löytyi aikai-
semmin Suomeen muuttaneiden 
sukulaisten luota. Pian sekä Allan 
ja vaimo Heidi että tytär Isabella 

löysivät omat asunnot ja pääsivät 
vakiinnuttamaan elämänsä uudes-
sa kotimaassaan.

Allan kuoli 2009 ja Heidi 
2016. Isabella viettää eläkepäiviä 
Helsingissä.

PUNAISENA lankana Allan 
Sihvolan elämässä oli musiikki. 
Jo Amerikassa alkanut soittohar-
rastus jatkui uudessa kotimaassa. 
Sihvola soitti jazzin Neuvostoliit-
toon tuoneiden miesten kanssa, ja 
hänen itsensäkin voidaan sanoa 
kuuluneen alan pioneereihin.

— Synkällä vankileirijaksolla 
Sihvola soitti trumpettia leiri-
vangeista kootussa orkesterissa. 
Tämä saattoi jopa pelastaa hänen 
elämänsä vankileirillä, jossa mo-
net hänen ystävänsä ja tuttavansa 
kuolivat rankkojen olosuhteiden 

uuvuttamina, Koivukangas tote-
aa.

Trumpettiin Sihvola soittajaka-
vereineen tarttui myös heti pakko-
työleiriltä vapauduttuaan. Hänen 
soittoaan saatiin kuulla Neuvos-
toliitossa vuosikymmenten ajan 
useissa eri kokoonpanoissa, tans-
siorkestereista soittokuntiin.

KOIVUKANKAAN mukaan 
Stalinin taivaan alle -kirja kertoo 
luotettavasti Neuvostoliittoon 
menneiden amerikansuomalais-
ten tarinaa, joskin se on muistel-
mateos ja pikkuasioissa voi olla 
epätarkkuutta.

Tietokirjailija Ossi Kamppisen 
mukaan teos on oivallinen lisä 
Neuvosto-Karjalan suomalais-
vaihetta ja suomalaisten siirto-
laisuutta ylipäätään käsittelevien 
muistelmateosten joukkoon.

— Kirja lienee ensimmäisiä 
muistelmateoksia, jossa on tässä 
laajuudessa käyty läpi Neuvosto-
Karjalasta vanhempien syntymä-
maahan Suomeen tehtyjä matkoja 
sekä matkojen herättämiä tunte-
muksia ja kotiinpaluun jälkeisiä 
tunnemyrskyjä, Kamppinen sa-
noo. 

Allan Sihvola kirjoitti muistel-
mansa vuosina 1994–1996. 

—Naputtelin muistelmat säh-
köiseen muotoon, ja isäni yritti 
tarjota niitä useammalle kustan-
tamolle, mutta niissä ei oltu kiin-
nostuneita, tytär Isabella Sihvola 
kertoo.

Sitten Allan lähetti muistelmi-
aan Helsingissä Suomen 80.itse-
näisyyspäiväksi järjestettyyn kir-
joituskilpailuun ja sai palkinnon. 
Lautakunnassa olleen kirjailija 
Kaiho Niemisen ansiosta sähköi-

sessä muodossa ollut käsikirjoitus 
monistettiin ja nidottiin. Näin saa-
tiin parikymmentä A4-kokoista 
”kirjaa”, joita Allan jakeli suku-
laisille, ystäville ja tuttaville.

– Sain muistelmat joskus kä-
siini ja olen vähän kerrassaan 
etsinyt niille kustantajaa. Sellai-
nen löytyikin siirtolaisaiheeseen 
erikoistuneesta OK-kirjasta, Ossi 
Kamppinen kertoo.

Muistelmat ovat Isabella Sih-
volalle tärkeä muisto hänen isäs-
tään. Lisäksi hänellä on useita 
isänsä esineitä, kuten trumpetti, 
nuottiteline ja nuotteja. Trumpet-
ti muuttaa tänä vuonna Suomen 
Siirtolaisuusmuseoon Seinäjo-
elle. Isabella lahjoitti sen muis-
tuttamaan kävijöitä suomalaisen 
siirtolaisuuden eräästä vaiheesta.

Soittajat Sihvola, Sjöblom, Nikki, Eskolin ja Grin Kontupohjassa 1930-lu-
vun lopulla.

Kuvassa keskellä oleva Allan Sihvola soitti trumpettia myös Petroskoin Rautatien soittokunnassa.

Vankileirin soittokuntaa. Allan Sihvola trumpetteineen toisessa rivissä 
vasemmalla.


