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Pentti Stranius

Allan Sihvolan (1920–
2009) päiväkirjamerkin-
töihin ja katkelmallisiin 
muistelmiin perustuva 
Stalinin taivaan alle (alku-
peräiseltä nimeltään “Elä-
mäni polkuja”) on poikke-
uksellisen monipuolinen 
julkaisu. 

V
aikka Sihvola eh-
ti asua suurimman 
osan pitkästä elämäs-
tään Neuvostoliitossa, 

reilut 60 vuotta, hän muiste-
lee pikkutarkasti ja kiehtovasti 
myös Amerikassa viettämään-
sä lapsuutta ja nuoruutta. Sih-
vola syntyi amerikansuo-
malaiseen perheeseen, pian 
vanhempien muutettua Suo-
mesta Kanadan kautta Ohion 
osavaltioon.

Juuri Amerikan vaihe on 
poikkeuksellinen, sillä ai-
ka harva sosialistiseen uto-
piaan uskonut ja Neuvostoliit-
toon maailmanpulaa pakoon 
1930-luvun alussa matkan-
nut, kertoo yksityiskohtaises-
ti arjen elämästä 1920–30-lu-
kujen vaihteen Yhdysvalloissa. 
Allan Sihvola on poikkeus ku-
vatessaan niin työntekoa, jat-
kuvia muuttoja, suomalais-
voittoisen asuinyhteisön arjen 
harrastuksia kuin juhlimistakin 
rapakon takana. Perheen po-
liittinen osallistuminen ay-ja 
puoluetoimintaan jää vähem-
mälle ymmärrettävistä syistä, 
sillä olihan Allan-poika vielä 
lapsi ymmärtämään niitä ide-
ologisia valintoja, mitä van-
hemmat tekivät muuttopää-
töksen ympärillä. Amerikan 
emigranttihistoriasta kuiten-
kin tiedetään, miten valta-
va yhteiskunnallinen merkitys 
vasemmistolaisella työväen-
liikkeellä ja siirtolaisilla oli noi-
na vuosikymmeninä.

Isä, Anton Sihvola oli ehti-
nyt avioitua Suomessa, saa-
da Amanda-vaimonsa kans-
sa jo kaksi varhaislapsuudessa 
sairauksiin kuollutta tytärtä – 
ja käydä perusteellisella “työ-
tiedustelumatkalla” Ameri-
kassa ennen I maailmansotaa. 
Paluu sieltä Suomeen sat-
tui rankkaan aikaan, sillä työt 
Kouvolan veturivarikolla lop-
puivat lyhyeen. Anton sai pot-
kut osallistuttuaan punakaar-
tin toimintaan 1918. Tämä oli 
lopullinen sysäys lähteä etsi-
mään elantoa ensin Ameri-
kasta, sitten Neuvostoliitosta. 
Seuraukset olivat kohtalok-
kaat.

Stalinin taivaan alle kertoo 
alkujaksossa 50 sivun verran 
elämästä eri puolilla Amerik-
kaa, ennen matkaa Neuvos-
to-Karjalaan. Arjen ongel-
mat ja ihmissuhteet, jatkuvat 

muutot, sekalaiset työt ja vä-
hitellen tapahtuva vaurastu-
minenkin tulevat hyvin ku-
vatuiksi. Perhe pärjäsi ennen 
lama-aikaa lopulta oikein hy-
vin: hankittiin oma autokin, 
mikä oli 1920-luvun Suomes-
sa tavaton harvinaisuus työvä-
enluokkaiselle väestönosalle. 
Myös Allanin kiinnostus mu-
siikkiin on oma tarinansa lä-
pi muistelmakirjan, olihan 
hän osittain koko vaihtelevan 
työuransa ajan myös lahjakas 
trumpetisti, joka hallitsi muut-
kin soittimet. Jazz—muusikon 
alku-ura katkesi USA:ssa kui-
tenkin jo 1933 kun perhe läh-
ti, viimeisillä sirpin ja vasaran 
koristamilla laivoilla sosialis-
min ihmemaahan.

Toiviomatkalla 
neuvostojen maassa
Amerikansuomalaisten “toi-
viomatka” 1930-luvun alun 
maailmanpulaa pakoon tal-
lentuu nuoren pojan muistiin 
tarkasti – myös ankarat petty-
mykset, kun neuvostojen maa 
ei vastaakaan propaganda-
todellisuutta. Voi olettaa, et-
tä tuo vaihe oli Allanille osin 
seikkailurikas eikä välttämät-
tä alussa niinkään traumaat-
tinen kuin monelle aikuiselle. 
Sitäpaitsi musiikkiharrastus, 
soittaminen orkestereissa ja 
juhlissa toivat mainetta ja tas-
kurahaa, joten hauskanpi-
toakin Petroskoin klubeilla ja 

tanssipaikoilla piisasi, vaik-
ka arkea ankeissa elinolois-
sa, metsätöissä ja kurjissa 
asunnoissa elettiinkin. Neu-
vosto-Karjalassa Allan me-
nestyi soittajana ja jazz-muu-
sikkona eri kokoonpanoissa 
jo 1930-luvulla ja varsinkin II 
maailmansodan jälkeen.

Tuo sivuammatti saattoi pe-
lastaa sittemmin myös hänen 
henkensä sodan aikana – siis 
internointileireillä kun suoma-
laisten siviilien vangitsemiset 
ja massakuljetukset esimer-
kiksi Tseljabinskin alueelle al-
koivat. Jo 1930-luvun lopulla, 
Stalinin terroriaallon harjalla 
1937-38 oli teloitettu ja viety 
tuhansia suomalaisia vankilei-
reille, mutta ns. Suuren isän-
maallisen sodan alettua 1941, 
myös suomalaissiviilit inter-
noitiin “vaarallisina vakoilijoi-
na” pois rajan läheisyydestä.

Tässä joukossa oli nuo-
ri muusikko Allan Sihvolakin, 
joka selvisi soittotaitonsa an-
siosta keskimääräistä kevy-
emmällä pakkotyöllä ja pa-
remmalla muonalla. Usein 
kulttuurihenkilöt, muusikot, 
kirjailijat ja taiteilijat ja käsi-
työläiset pelastuivat juuri siksi, 
että saivat paremman kohte-
lun: heitä tarvittiin jatkuvassa 
propagandatyössä leireilläkin, 
juhlistamaan ja “kasvatta-
maan” onnettomia Gulagin 
uhreja. Toisaalta, internointi-
leireillä ei ollut aivan sellainen 

kuri kuin monilla varsinaisil-
la Gulag-leireillä eli Siperian 
vankileirien saaristossa, mis-
sä työnteko oli äärimmäisen 
rankkaa.

Musiikki ja myös kielitaito 
(suomi-englanti-venäjä) toi-
vat lisäansioita myös sodan 
jälkeen. Elintason huipen-
tuma Venäjän Karjalassa oli 
Petroskoin liepeille noussut 
omakotitalo, jossa perhe viet-
ti yli kolme vuosikymmentä. 
Voi sanoa, että elämä oli neu-
vostoarjen mittapuulla miltei 
keskiluokkaista, vaikka puu-
te monista kulutustavarois-
ta oli valtava ja elintarvikkei-
den jonotus jatkuvaa. Matkat 
Suomeen 1960-luvn lopulta 
pistivät vertailemaan kahden 
maan todellisuutta ja elinta-
soa. Matkakuvauksissa ja jois-
sakin muissa muistelmien yk-
sityiskohdissa on hieman 
häiritsevää toistoa ja turhaa 
“päiväkirjamaisuutta”, mutta 
pääosin teksti etenee hyvin-
kin sujuvasti. Aiheet ja yksi-
tyiskohdat pitävät uteliaan lu-
kijan mielenkiinnon yllä.

Muutto Suomeen tapahtui 
vuonna 1996. Laaja sukulais- 
ja ystäväpiiri oli keskeinen syy 
siihen, että perhe myös viih-
tyi ja koki suhteellisen vähän 
1990-luvun “inkeriläisen” pa-
luumuuton aiheuttamia en-
nakkoluuloja ja ongelmia. 
Unohdetut sukulaiset ja ys-
tävät olivat tulleet tutuiksi jo 

1960-80-lukujen matkoilla.
Olisi silti ollut mielenkiintoista 
jos Sihvola olisi liittänyt muis-
telmiinsa vielä paluumuuton 
byrokratiaa ja sopeutumis-
ta suomalaiseen elämänme-
noon.

Allan Sihvola  
ja muistelmat
Stalinin taivaan alle -muistel-
mien taustavaikuttajat ovat 
toimittaneet asiantuntevas-
ti ja taidolla “Elämäni polku-
ja”-päiväkirjamerkinnät jul-
kaisukuntoon. Tuosta työstä 
kiitos kuuluu monelle tahol-
le, esimerkiksi Allan Sihvolan 
oikolukijoina toimineille Hei-
di-vaimolle ja Isabella-tyttä-
relle. He ovat antaneet julkai-
sijan käyttöön myös mainion 
valokuva-aineiston, mikä si-
nänsä on hienosti henkilö-
historiaa valaiseva. OK-kirjat / 
tietokirjailijat Olavi Koivukan-
gas sekä Ossi Kamppinen ovat 
puolestaan tehneet oivallista 
työtä muistelmien viimeiste-
lyn suhteen.

Enemmän Allan Sihvo-
lan rankasta vankileiriajasta ja 
muusikkourasta sekä paris-
ta muusikkotoverista kertoo 
myös vähemmälle huomiolle 
jäänyt Jouko Aaltosen ansio-
kas dokumenttielokuva Hen-
genpelastaja (2005).
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