
JARMO JYLHÄN MATKAPÄIVÄKIRJA KANADA - USA - KANADA  17.7. – 8.8.2008

Olen vihdoinkin saanut valmiiksi matkapäiväkirjan kolmen viikon Kanadan ja USA:n matkaltamme.
Työ on ollut paljon odotettua suurempi ja siksi sen valmiiksi saattaminen työkiireiden ohessa on
kestänyt yli puoli vuotta. Ensin ajattelin, että tekisin Sukuseuran sivuille jonkinlaisen tiivistelmän,
mutta oli vaikea päättää, mitä jättää pois. Siksi tässä lähes koko päiväkirja  kuvilla höystettynä. 

17.7. Torstai

Lento AY 2413 Helsinki – Toronto klo 14:00.

Kone lähti ½-tuntia myöhässä, mutta laskeutui Toronton kentälle aikataulun mukaan klo 15:50
paikallista aikaa. Koneessa oli tosi ahdasta, mutta maisemat upeita Islannin ja Grönlannin
kohdalla. Vuoret ja jäätiköt loivat majesteetillisen näkymän. Harmitti, kun kamera oli jäänyt
laukkuun. Lentomatka kestää yleensä tuulista riippuen 8-9 tuntia, eli lähes saman mitä on
Helsingin ja Toronton aikaero, +7 tuntia.

Lentokentällä minua ja vaimoani Leenaa olivat vastassa Edwin Jylhän lisäksi hänen vanhin
poikansa Richard ja tämän vaimo Bonnie (o.s. Mav). Edwinin isä Toivo Jylhä (1904 - 1960)ja
minun isoisäni Albert Jylhä (1900 - 1971) olivat veljeksiä. Toivo lähti Kanadaan jo nuorena
miehenä ja meni siellä naimisiin Jennyn (o.s.Wiita) kanssa Sudburyssa 1929. Heille syntyi kaksi
lasta, Edwin (s.1930) ja Seija (myöh. Denomme, s. 1934). 

Lähdimme ajamaan Bonnien ja Rickyn hienolla Chrysler Aspenilla kohti Niagaran putouksia ja
kirjoittauduimme illansuussa Best Western Falls View hotelliin, josta Edwin oli etukäteen varannut
huoneet. Hotelli sijaitsi vain kivenheiton päässä putouksista. Huoneemme oli mahtavan kokoinen,
n. 35 m2 + WC, eteisaula ja parveke.  Iso tila sisälsi kaksi täysikokoista parivuodetta, eli siihen olisi
helposti majoittunut nelihenkinen perhe, ja lisävuoteilla enemmänkin! 

Lämpötila oli parhaimmillaan päivän aikana lähellä 30 astetta. Onneksi joka paikassa oli ilmastointi.
Klo 20 lähdimme syömään läheiseen näköalatorniin, Skylon Toweriin, joka pyörii kuten Näsinneula,
n. kerran tunnissa ympäri. Tornista oli upeat näköalat sekä USA:n, että Kanadan puolen
putouksille. 

Nukkumaan menimme klo 22. Uni ei oikein tullut, koska oli jo aamua Suomen aikaa.



Skylon Tower

Niagaran kävijät yhteispotretissa:  Edwin, Ricky, Bonnie, Leena ja Jarmo. Paikallisilla yrittäjillä oli
valmiita kuvataustoja turisteja varten. Ei muuta kuin Skylon Towerin ala-aulassa seinän viereen
kuvattavaksi.



Kanadan puolen Niagaraa kuvattuna Skylon Towerista, ikkunan läpi

18.7. Perjantai

Heräsimme klo 7 ja aamiaiselle menimme hotellin alakertaan klo 8. Söimme tyypillisen paikallisen
pannukakkuaamiaisen.

Ennen poislähtöä kävimme vielä putouksilla ottamassa muutaman kuvan päivänvalossa. 

Klo 9 maissa lähdimme ajelemaan kohti Rickyn ja Bonnien kotia, joka sijaitsi paikassa nimeltä
Corbeil Callander. Matka sinne kesti n.5 tuntia. Matkan varrella pysähdyimme pariin otteeseen,
ensin tankkaamaan ja kahville. Toisella pysähdyksellä, klo 13 aikoihin söimme valtavat
kerrosleivät.



Rickyn ja Bonnien perheen koti. Kuvassa myös valkoinen ”kulkuvälineemme” ja Edwinin punainen
Nissan

Kahvit juotuamme lähdimme jatkamaan matkaa Edwinin Nissanilla kohti Sudburyä. Matka sinne
kesti pari tuntia ja perille Edwinin kotiin Buchanan Streetille saavuimme n. klo 18.

Illalla katselimme vanhoja valokuvia, söimme Edwinin vaimon, Irjan (o.s. Sauvola) tekemää
perunasalaattia kinkun kera, saunoimme ja seurustelimme. Nukkumaan menimme klo 23.

Kotkalainen Irja Sauvola lähti Kanadaan 50-luvun alkupuolella pian äitinsä kuoltua. Hänen isänsä
oli asunut Kanadassa jo vuosia. Edwin ja Irja menivät naimisiin Sudburyssä 30.7.1954. Heille
syntyi kolme poikaa, Richard 1955, Eric 1958 ja David 1966.



Sukulaisiamme Kanadassa. Keskellä Edwinin ja Seijan äiti Jenny. Hänen takanaan keskeltä
vasemmalla Edwinin jälkeläisiä ja oikealla Seijan perhettä

Edwinin ja Irjan talo osoitteessa 568 Buchanan Street, Sudbury



19.7. Lauantai

Heräämme 8 aikaan ja alamme pikkuhiljaa tottua aikaeroon. Länteen päin mennessä se on
kuulemma helpompaa. 

Aamiaisen jälkeen teimme pienen Sudbury-kierroksen. Kävimme kahdella eri hautausmaalla.
Ensimmäiseen on haudattu mm. Edwinin vanhemmat Toivo ja Jenny. Toiseen on haudattu mm.
Irjan veli Pentti Sauvola vaimoineen. Tällä jälkimmäisellä hautausmaalla on tosi upeita ja erikoisia
hautakiviä. Molempiin on myös haudattu paljon suomalaisia. 



Tämän jälkeen kävimme tutustumassa Sudburyn Finlandia-kylän hoivakotiin, jossa myös Edwinin
äiti vietti viimeiset vuotensa. Hän kuoli siellä 94-vuotiaana tammikuun 10. päivänä 2006. Finlandia-
kodissa on kaikki mahdolliset palvelut ja runsaasti erilaisia aktiviteetteja. 

Sudburyn Finlandia hoivakotia ulkoa ja osa sisähallia



Päivällä muistelimme aiempia tapaamisiamme Edwinin ja Irjan kanssa, katselimme valokuvia ja
kuuntelimme musiikkia. Päivälliseksi söimme Irjan valmistamia sian kylkiluita ”spair ribs” (jo nyt
tuntuu, että painoa kertyy puoli kiloa per päivä lisää).

Illalla vierailimme nuorimman pojan, Davidin kotona puolen tunnin automatkan päässä. Davidilla on
italialais-skottilaisjuuret omaava vaimo Nancy (o.s. Kehoe) ja tytär Alyssa. Heidän koiransa on
nimeltään Midnight, mutta he kutsuivat sitä Hooveriksi, koska se ”imuroi” kaikki ruuan jätteet
lattialta.

David työskentelee Inco-nimisessä firmassa super vicerina sähkölinjojen parissa.



20.7. Sunnuntai

Heräsimme jälleen 8 aikaan. Aamiaisen jälkeen kävimme kaupassa ja haimme eineksiä
mökkireissua varten. Mökille tai ”kämpälle”, kuten he sitä nimittävät, saavuimme tunnin automatkan
ja 11 km:n venematkan jälkeen puolenpäivän aikoihin. Automatkalla tuli nuori mustakarhu tiellä
vastaan. Onneksi se älysi hypätä aidan yli takaisin metsään, kun autoja tuli edestä ja takaa
(kamera oli harmittavasti kotelossa, joten en ehtinyt saada tilanteesta kuvaa). 

Lähdössä ”kämpälle” 

Kämpän rakennuksia rannalta päin kuvattuna



Yhteispotretti sisätiloista

Rickyllä on rakenteilla oma mökki vanhan mökin yläpuolelle. Kun kävimme tutustumassa siihen,
Leena huomasi kynnyksellä käärmeen, jonka Ed viskasi kepillä pois. Se osoittautui kuitenkin
lelukäärmeeksi. Nuoremmat olivat ilmeisesti tehneet meille pienen, mutta onnistuneen jekun. 

Pizzat syötyämme aloimme lämmittää saunaa. Ricky saapui paikalle samoihin aikoihin. Panache-
järven vesi tuntuu melko lämpimältä ja mittauksen tulokseksi saimmekin 23 astetta. 



Saunoimme ja kävimme Leenan kanssa uimassa. Ilma oli ihanteellinen ja vesi tuntui jotenkin
pehmeämmältä kuin suomessa.

Ricky toimi grillimestarina ja söimme iltapalaksi tuhdit hampurilaiset. Hän kävi kokeilemassa myös
pitkää siimaa ja saikin yhden hauen, mutta heitti sen alamittaisena takaisin järveen.

Iltaseurustelun jälkeen menimme Leenan kanssa nukkumaan jo klo 22 vanhaan asuntovaunuun
(niitä oli siellä useampia). Yöllä satoi hieman ja nukuin aika levottomasti.

Kämpän sauna.

Leena ja Ricky grillauspuuhissa.



21.7. Maanantai

Heräsimme vaunussamme 8 aikoihin. Aamiaiseksi söimme jogurtit ja Irjan paistamat letut.
Aamupäivällä satoi. Paluumatkalla, puolen päivän aikaan, kävimme Sudburyn toisessa
kiinalaisessa syömässä lounasta.

Iltapäivällä kävimme tutustumassa Sudburyn nikkelikaivoshistoriaan melko uudessa Dynamic
Earth-nimisessä keskuksessa. Se oli vähän samantapainen kuin meidän tiedekeskus
Heurekamme Vantaalla. Katsoimme siellä myös kaksi pienoiselokuvaa. Niistä ensimmäinen, ”Ring
Of Fire”, kertoi maapallon tulivuorista ja toinen, ”Gold Fever”, kullankaivuun historiasta. 

Dynamic Earth Centerin Canadian Nickel - kaivostoiminnan symboli



Modernimpi ”mainarin” työväline

22.7. Tiistai

Heräsimme 7:30 ja katselimme tavalliseen tapaan aamu-TV:stä uutisia. Aikalailla samanlaista oli
meininki kuin Suomessakin: murhia, tappoja, lastenryöstöjä - erityisesti Toronton alueella. 

Päiväohjelmassa oli käynti Science North Centerissä. Se oli myös eräänlainen tiedekeskus, jossa
oli kaksi valtavaa 3D-teatteria. Siellä katsoimme ensin elokuvan ”Mysteries Of The Great Lakes”.
Se kertoi suurten järvien historiaa ja työstä sen kalakantojen pelastamiseksi ja elvyttämiseksi.
Amerikan Suurin järvi, Kanadan ja USA:n rajalla sijaitseva Lake Superior on kooltaan n. 80000
km2, eli 1/3-osa Suomesta! Pituutta sillä on parhaimmillaan n. 500 km ja syvimmältä kohdaltaan se
on n. 400 metriä.

Sciense North Center



Seuraavalla esittelyfilmillä tutustuimme Nutrino Labin toimintaan. Sen laboratoriot sijaitsevat 2
km:n syvyydessä maan alla. Sieltä saakka tutkitaan mm. auringon ja avaruuden mysteerejä. Se,
että paikka sijaitsee niin syvällä, selittyy sillä, että näin kuulemma vältetään maan vetovoiman ym.
mahdollisten haittatekijöiden vaikutus herkkiin tutkimuslaitteisiin. 

Koska seuraavaa elokuvaa odotellessa oli sopivasti aikaa, kävimme ajelulla Sudburyn
yliopistoalueella ja uudehkolla omakotialueella.

Ajelun jälkeen katsoimme vielä elokuvat ”Beaver - lentokoneen matkassa pohjoisessa” sekä
”Hurricane At The Bayou”, joka kertoi Katrina hurrikaanin tuhoista New Orleansin alueella. Nämä
lyhytelokuvat olivat mitaltaan 30 - 45 minuuttia.

Iltapalaksi söimme KFC:n (Kentucky Fried Chicken) annokset kaali-piparjuurisalaatin kera. Sen
päälle joimme Leenan päiväkahvit ja söimme Edwinin tuomaa jäätelökakkua (jossa kuitenkin lukee
jo enteilevästi ”Happy Birthday”). 



Leenan nimipäiväkahvit

USA:n puolelle mukaan otettava matkalaukku pitää vielä pakata ennen nukkumaan menoa, sillä
aamulla pitäisi päästä lähtemään viimeistään klo 8.

23.7 Keskiviikko

Heräsimme 6:30, söimme aamiaisen ja lähdimme ajelemaan kohti Michigania klo 7:30.

USA:n puolelle saavuimme klo 13. Matkan varrella oli jonkin verran tietöitä hidastamassa menoa.
Rajalla jouduimme Leenan kanssa tarkkaan syyniin, meiltä otettiin sormenjäljet ja kasvot kuvattiin.
Näiden muodollisuuksien jälkeen söimme kevyen lounaan. Pysähdyimme vielä toisen kerran
kahville klo 15 aikaan ja Linnea Wernerin (o.s. Jylhä) mukavaan järvenrantakotiin saavuimme klo
17.



Yllä: USA häämöttää siltojen takana. Alla: Linnean talo

Söimme Linnean luona lihapiiraat ja lähdimme sen jälkeen kahville Linnean tyttären Susanin ja
aviomiehen Bill De Grootin kotiin, joka sijaitsi n. 200 metrin päässä. Heillä on uudehko, iso hirsitalo
täynnä modernia tekniikkaa. Keksin mainiolle jälkkärille nimen ”Sweetie Pie” , jota pitivät osuvana
ja hauskana nimenä. Se koostui pääosin rahkasta ja mansikoista. 



Susanin ja Billin upea hirsitalo

Yhteiskuvassa De Grooteilla: Jarmo, Linnea, Susan, Leena, Irja, Edwin ja Bill

Klo 22 jälkeen saavuimme takaisin Linnean talolle ja menimme saunomaan eri rakennuksessa
olevaan puilla lämmitettävään, ihan hyvään saunaan. Nukkumaan menimme klo 23:30. 

Linnea on syntynyt 1927 Ishpemingissä, Michiganissa, mutta puhuu  hyvää Suomea, kuten Edwin
ja Irjakin. Syynä tähän lienee, että he ovat vanhempiensa kanssa puhuneet Suomea ja Edwin sekä
Irja myös keskenään puhuvat sitä Englannin lisäksi.



Linnean mies, Holland ”Dutch” Werner kuoli alkuvuodesta 2004 ja sen jälkeen Linnea ”löysi”
uudelleen niin ikään leskeksi jääneen lapsuuden ystävänsä Kenneth Valimaan.

24.7 Torstai

Heräsimme 7:30 Linnean kotona. Aamiaiseksi saimme kaurapuuroa, leipää ja kahvia. 

Aamupäivällä kuvailin talon ympäristöä. Kävin myös internetissä katsomassa sähköpostini ja
lähetin terveiset lapsillemme Samille ja Kristalle. Sami vastasi, että heillä päin on satanut kolme
päivää yhteen menoon. Juomaveteen on päässyt kolibakteeria ja sen käyttö on toistaiseksi
kielletty.

Linnean olohuonetta

Klo 11:45 tankkasimme auton Ishpemingissä ja lähdimme ajelemaan kohti Duluthia ja FinnFestiä
Linnean uudehkolla Buick Lucernella. 

FinnFest on jokavuotinen Amerikansuomalaisten n. viikon kestävä tilaisuus, joka pidetään joka
vuosi eri paikassa. Erilaisten luentojen ja suomalaisuuteen liittyvien tilaisuuksien lisäksi nähtävillä
on käsitöitä ja erilaisia esiintyjäryhmiä, osin Suomesta saakka. Kiinnostuneille tiedoksi, että vuoden
2009 FinnFest pidetään Alaskan risteilynä 17 – 24.5. Lähtö ja paluu Seattlessa. Olisi varmasti
unohtumaton reissu!  ks. lisää www.finnfest.com 

Alkumatkasta kuvasin Gwinnin rautamalmikaivoksen valtavan ”jätevuoren”, joka oli syntynyt
vuosikymmenien malmin louhinnan seurauksena.  

Kenneth tuli mukaamme kodistaan, n. puolen tunnin ajomatkan jälkeen. 



Klo 15:30 pysähdyimme syömään italialaistyyppiseen, vaatimattoman näköiseen paikkaan, Antonio
´s Restaurantiin. Ruoka oli kuitenkin hyvää. Paikkakunnan nimi oli pohjoismaiselta soinnahtava
Bergland.

Yllä: Gwinnin kaivoksen jätevuori. Alla: Haettiin Kenneth Walimaa reissuun mukaan!

Klo 16:20 saavuimme Michiganin puolelta Wisconsiniin. Päivä oli ollut melko lämmin, mutta taivas
pilvinen, siis sopiva matkan tekoon.



Klo 17 aikaan vierailimme Great Lakes Visitors Centerissä. Siellä katselimme lyhytfilmin, joka
kertoi Edmund Fitzgerald-laivan haaksirikosta, joka tapahtui 1975. Laivan mukana vajosi
syvyyksiin 26 miestä. Vuonna 1995 nostettiin ylös laivan kello. Siitä tehtiin haverin muistomerkki
kaiverruttamalla siihen hukkuneiden nimet. 

Great Lakes Visitors Center

Klo 18 saavuimme Iron River-nimiselle paikkakunnalle ja majoituimme Linnean varaamaan
Lumberjack Inn-motelliin. Tein Leenan kanssa pienen kävelylenkin ja ostimme ”yömyssyksi” pullon
kalifornialaista punaviiniä nimeltään Fish Eye (nimi sopisi mielestäni paremmin valkoviinille!). 

Illalla kävimme syömässä kanasalaatit paikallisessa kuppilassa Heinekenin kera. Hyvää oli
tämäkin. Tarjoilijatyttö oli kiinnostunut alkuperästämme ja sanoi, että hänessäkin on ripaus
suomalaisverta!

25.7. Perjantai

Heräsimme paikallista aikaa 6:30 (Michiganin 7:30). Kävimme suihkussa ja lähdimme liikkeelle klo
8. Tunnin ajelun jälkeen söimme aamiaisen matkan varren McDonaldsissa.

Puoli 11 istuimme jo Duluthin jäähallissa ( Arena) odottamassa Presidentti Tarja Halosen puhetta
ja nimittämistä Minnesotan Yliopiston Kunniatohtoriksi (Master Of Laws). Sen jälkeen kävimme
seuraamassa Amerikan suomalaisten esiintymistä ”Performer of the Year”-konsertissa. Kaikki
esiintyjät olivat hyviä. 



Tuore kunniatohtori , Tarja Halonen puhuu

Hotelliimme, Hampton Inniin, kirjauduimme klo 17 aikoihin pienten sekoilujen jälkeen (Linnea  lähti
väärään suuntaan ja jouduimme turvautumaan paikallisten apuun hotellin löytämiseksi). Duluth
vaikuttaa oikein mukavalta kaupungilta. Hotellimme edustalla kulkee kivetty katu, jonka varrella on
paljon ravintoloita ja mahtavat tuoksut. Lämpötila ja fiilinki on vähän samanlainen kuin etelä
Euroopan lomilla.



Heppakyydilläkin olisi Duluthissa päässyt

Hotellimme Duluthissa, Hampton Inn

Illalla menimme kuuntelemaan kapellimestari Osmo Vänskän johtamaa Minnesota Orchestraa.
Myös Pres. Halonen seurueineen oli katsomossa. Konsertin ohjelma koostui Einojuhani
Rautavaaran, Kalevi Ahon ja Jean Sibeliuksen musiikista. Konsertin jälkeen tilasimme
huoneisiimme pizzat. Toinen oli Baked potato, jota respasta suositeltiin. Ihan OK, mutta en ehkä
ostaisi toiste. Toinen pizza, Ruby pie, oli enemmän meidän makuumme. Samalla tutustuin
paikalliseen puhelinluetteloon ja tuntui, että ainakin 1/6-osa sen nimistä oli suomalaisia! Jylhiä ei
ollut, mutta yksi nimi oli Jylka (onkohan kirjoitusvirhe?). 



Hotellimme rannanpuoleista osaa pääsi patikoimaan pitkällekin laudoitettua osaa pitkin

26.7. Lauantai

Herätys klo 6:30. Kävimme suihkussa ja sen jälkeen aamiaisella hotellin alakerrassa. Mukana
olivat Linnean ja Kenin lisäksi Kenin tytär Cindy ja hänen miehensä Scott Johnson. Sovimme
heidän kanssaan yhteisestä illallisesta klo 20.

Aamiaisen jälkeen lähdimme FinnFest ”haalille”, jossa kävimme ensin kuuntelemassa naisten
asiaa käsittelevän paneelikeskustelun. Siihen osallistui viiden naisen joukossa myös Pres.
Halonen. Myös kaksi muuta naista oli suomalaista syntyperää: Arlene Lehto ja Hanna Eperstad.
Lehto on Save Lake Superior-järjestön perustajajäseniä. Eperstad on kunnostautunut erityisesti
opetustehtävissä Minnesotan yliopistossa. Linnean ja Kenin löysimme paneelin jälkeen yläkerrasta
Amerikan suomalaisten juuria käsittelevän aiheen parista. He saivat selville, että saattavat olla jopa
sukulaisia!



Seuraavaksi teimme 1 ½ tunnin laivaristeilyn. Risteilyllä kävi selväksi, että Duluthissa on paljon
teollisuutta.  Ennen matkaan lähtöä ostin itselleni lippalakin, etten saisi auringonpistosta. 



Risteilyn jälkeen menimme italialaisravintolaan syömään antipastot. Pian kävi ilmi, että
Vieressämme istuivat suomalaisjuuriset kanadalaissisarukset Marja ja Liisa Thunder Baysta.
Molemmat ovat naimisissa ukrainalaismiesten kanssa. Naiset puhuivat erittäin hyvää Suomea. He
olivat muutaman kerran käyneet suomessakin, erityisesti Sodankylässä, josta heidän sukunsa on
lähtöisin. 



Tämän jälkeen kävimme paikallisissa pikkuliikkeissä. Kaikenlaista mukavaa olisi ostettavissa jos
vain matkalaukkuun mahtuisi.

Missähän mahtaa olla auton omistajan sukujuuret?

Klo 18:30 Cindy soitti ja pyysi heidän huoneeseensa ”Happy Hour”-drinkeille. Sen jälkeen
lähdimme ruokailemaan Granma´s Restaurantiin lähistölle. Söimme Leenan kanssa ”Cajun
chicken specialin”. 



Duluthia

Vasemmalta: Jarmo (en nuku!), Leena, Cindy, Scott, Kenneth ja Linnea

27.7. Sunnuntai



Heräsimme paikallista aikaa klo 8 ja aloimme pakata laukkuja. Hotelli pitäisi jättää klo 11
mennessä.

Lähdimme ajelemaan takaisin kohti Michigania klo 10 aikoihin. Lähdimme alkuun väärään
suuntaan ja menetimme ehkä tunnin harhailemalla maaseudulla.

Pysähdyimme taas matkan varrella pariin otteeseen ja vaihdoimme kuskeja. USA:n puolella
ajelimme kolmen eri osavaltion alueella: Michigan, Wisconsin ja Minnesota. Näissä kaikissa on
runsas suomalaisjuurinen asutus. 

”Inttipaikkoja”, eli intiaanien pitämiä matkamuistomyymälöitä matkan varrelta



Reissun päätteeksi veimme Kenin kotiinsa ja sen jälkeen kävimme Ishpemingin hautausmaalla,
jonne Linnean vanhemmat on haudattu. Samalle hautausmaalle on myös haudattu isoisoisäni
Juho Herman. Köyhänä kun kuoli niin ei ole muistokiveä vaan hän lepää joukkohaudassa. Paikka
on kuitenkin tiedossa.

Linnean kotiin saavuimme klo 19:30. Edwin oli lämmittänyt saunan ja se tekikin hyvää pitkän
matkan jälkeen.



Linnean” suomalaisen näköistä” järvimaisemaa ja pihapiiriä, etuoikealla saunarakennus

28.7.08 Maanantai

Nukuimme hyvin ja heräsimme vasta 9 aikaan. Söimme maittavan pannukakkuaamiaisen lakka- ja
puolukkahillon kera. 

Kuvasin Linnean taloa rannasta, laiturilta käsin. Taloa ei paljoa puiden takaa näy.

Leena kirjoitteli kortteja Suomeen lähetettäväksi.

Kuvasin kamerallani Linnean perhekuvan: Isä, äiti, Linnea ja Levi syyskuulta 1945. Katselimme
muitakin valokuvia ja saimme osasta kopiot. 

Aamiaisen jälkeen lähdimme porukalla ajelulle (Linnea, Edwin, Irja, Leena ja Jarmo) Linnean
Buickilla. Ensin poikkesimme Gwinnin hautausmaalle, jossa kuvasin Linnean miehen, Dutchin
haudan (hänen oikea nimensä oli Holland Werner, siksi lempinimi Dutch = hollantilainen). Sen
jälkeen ajoimme Marquetten veteraanikotiin katsomaan Linnean veljeä Leviä. Hänet oli kuitenkin
siirretty verensiirtoa varten Marquetten sairaalaan, jossa tapasimme hänet. 

Kuvassa Linnean äiti Helmi (os. Alaranta), Linnea, isä Matti ja Levi Jylhä v. 1945



Linnean ja Dutchin perhettä

Marquettessa ajelimme Lake Superiorin rantoja maisemia ja nähtävyyksiä katsellen. Lounasta
söimme paikallisessa Thai-ravintolassa.



Lounaan jälkeen menimme ostoksille katsomaan lapsille pelipaitoja ja muita tuliaisia. itselleni ostin
Wall-Martista farkut, farkkushortsit ja paidan. Grilli-iltaa varten ostimme porsaankyljyksiä, sipuleita
sekä pullon Chianti-viiniä. Allekirjoittaneen grillauskin onnistui. Leena ja Linnea tekivät salaatin ja
perunamuusin. 

Jarmo grillaamassa Linnean uudehkolla grillillä

Illalla Kävin Linnean tietokoneella katsomassa sähköpostini ja maksoin pari laskua. 

Juttelimme Linnean kanssa lähes puoleen yöhön saakka. Edwin ja Irja menivät nukkumaan
hieman aiemmin.

29.7. Tiistai

Heräsimme 9 aikoihin. Aamiaisen jälkeen katsoimme DVD:ltä TV1:n tekemän jutun Joensuun
kuplettikisoista, jossa allekirjoittanutta haastateltiin Jaakko Tepon ”löytäjänä.”

Linnea otti kopiot Paavo Jylhän tekemästä, Kokkolan historiaa käsittelevästä tarinasta, joka minun
olisi tarkoitus kääntää englanniksi. Luimme Dutchista tehdyn biografian ja Linnea otti siitäkin meille
kopion.

Ed ja Irja lähtivät uudelleen katsomaan Leviä. hänet oli siirretty takaisin veteraanien hoitokotiin.



Vatsa paisuu kaiken aikaa, eikä housut meinaa mahtua kiinni. Siinä olikin hyvä syy lähteä
hakemaan Linnean postia n. 1 km:n päästä, jotta saisimme hieman vyötäröä sulamaan. 

Asukaslistat ja postilokerot. Tästä on helppo suunnistaa oikeaan taloon. Suomalaisia nimiä on
paljon.

Iltapäivällä otimme pikku nokoset Linnean mukavissa nojatuoleissa. Klo 17 aikaan lähdimme
syömään n. 10 km:n päässä sijaitsevaan hirsirakenteiseen ravintolaan, ”Up North Large.” Se oli
palanut, mutta rakennettu uudelleen v. 2005. Mukava ja suosittu paikka, pöytä on syytä varata
etukäteen. Söimme Leenan kanssa White Fish kala-ateriat uuniperunan kera. 



Bill ja Susan kävivät vielä tervehtimässä meitä illalla. He lähtisivät seuraavana päivänä töiden
jälkeen 400 mailia etelään, Rockfordiin, pojanpojan 4-vuotispäiville. 

Menimme taaskin nukkumaan puolen yön kieppeillä. Sitä ennen katselimme kuitenkin Suomesta
tuomaani kansanlaulu-DVD:tä ja laulelimme karaoke-tekstityksen mukana tuttuja lauluja.

30.7.08 Keskiviikko

Heräsimme klo 7 ja söimme tukevan pekoni-muna aamiaisen.

Takaisin kohti Kanadaa lähdimme ajelemaan 8:15. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli klo 11:30
Sault Ste Mariessa, ja kävimme lounaalla samassa Arby´s kuin menomatkallakin. Ateriakin oli
sama, hyväksi todettu kanasalaatti. Lounaan jälkeen menimme viereiseen Wal-Martiin ja ostimme
Edin kanssa hieman juotavaa kotiinpaluuta varten. Leena ja Irja ostivat vaatteita.



Kanadan rajan ylitimme klo 14:45 ja totesimme samalla, ettemme olleet nähneet yhtään
liikenneonnettomuutta tähän mennessä. 

Seuraavan kerran pysähdyimme 16:30 ”inkkaripaikassa” nimeltään Serpent River ja ostimme sieltä
printatun maisemataulun sekä pöytätabletin jossa on Kanadan kartta.

Sudburyyn saavuimme klo 18 ja haimme kaupasta iltapalaksi pastaruuat ”Veal parmesan.” Tänään
on Irjan ja Edwinin 54-vuotishääpäivä, siksi hieman parempi ateria jälkiruokakakkuineen. 



Irjan ja Edwinin ”54-vuotishääkuva”

31.7.08 Torstai

Heräsimme Sudburyssä klo 9 aikaan. Nukuimme paremmin kuin edellisenä yönä. Aamu on melko
pilvinen.

Söimme aamiaiseksi kaurapuuroa, kuten niin monena muunakin aamuna. Irja halusi maistattaa
meillä kahvin kanssa joulukakkua, joka oli jonkun ranskalaisnaisen tekemä. Aamiaisen jälkeen
lähdimme etsimään pojanpojallemme Akselille NHL-pelipaitaa. Edwin selvitti asiaa puhelimitse ja
yhdestä liikkeestä pitäisi kuulemma löytyä, vaikka onkin baseball-kausi meneillään. Löysimmekin
Pro-Am-Centeristä omasta mielestämme hienon ja sopivan kokoisen Toronto Maple Leafsin
paidan, ja sen lisäksi saman joukkueen viirin sekä pelaajien kuvia. Mahtaa olla Aksulle mieluisat
tuliaiset!  

Paluumatkalla ohitimme erään hautaustoimiston ja Edwin kertoi, että he ovat Irjan kanssa jo
maksaneet omat hautajaisensa etukäteen tarjoiluineen kaikkineen! Näin perillisille ei tule
kustannuksia - on kuulemma yleinen tapa sielläpäin. Kävimme vielä paikallisessa Wal-Martissa. Se
on paljon ahtaampi mitä oli Sault Ste Marien vastaava. Leena löysi sieltä pikku Martille sopivan
pelipaidan.



Irja kertoi, että heidän keskimmäinen poikansa (nr 2 son, Eric - näin he kutsuivat poikiaan) on
tulossa perheineen käymään, kun matkaavat mökille. Ericin lisäksi mukana on vaimo Tammy ja
nuorin poika Jared sekä 2-vuotias kultainen noutaja Degan. Söimme heidän kanssaan Irjan
valmistamia lihapullia. Leena antoi Jaredille muutaman salmiakkipakkauksen ja poika tykkäsi (ne
suomalaisjuuret?). Hän oli kaikin puolin erittäin kohtelias ja hyväkäytöksinen. 

Kävimme Leenan kanssa pienellä iltakävelyllä anglikaanisella (vanhalla) hautausmaalla. Myös
siellä oli paljon suomalaisnimiä. 

1.8. 08 Perjantai

En saanut taaskaan oikein yöllä unta ja heräsin vasta 9 aikaan. Söimme aamiaiseksi jogurttia ja
pannukakkua.

Tänään olisi tarkoitus kiertää vielä Sudburyn kauppoja ja mennä lounaalle toiseen kiinalaiseen. On
luvattu sateista, mutta ainakin toistaiseksi sää näyttää hyvältä. Löysin eräästä kaupasta mieleiseni
shortsit, joissa vyötärö hieman joustaa (mahtavaa tässä kasvuvaiheessa).

Kauppojen jälkeen ajelimme Sudburyn ympäristössä ja kävimme mm. lentokentällä. Sen jälkeen
menimme syömään kiinalaiseen ravintolaan ”Kings buffe´en.” Paikka oli lähes täynnä ja
ymmärrettävästä syystä, sillä lounasaikaan seisova pöytä maksaa vain 9 dollaria (silloisella
kurssilla n. 6 euroa). Iltaisin hinta tuplaantuu. Perinteisten kiinalaisruokien lisäksi tarjolla oli mm.
pizzapaloja ja mahtava valikoima jälkiruokia. Iltapalaksi söimme eilisiä lihapullia ja paistoimme
ylijääneet perunat.

2.8.08 Lauantai

Heräsimme 6 aikaan ja söimme pekonia ja uppomunia.



Lähdimme ajamaan kohti Manitoulan Islandia 9 kieppeillä ja saavuimme lähtösatamaan, South Bay
Mouth´iin 12 aikaan. Laivaa odotellessa söimme rantatavernassa maittavat sandwich-leivät. 

MS Chi-Cheemaun lähti matkaan kohti Tobermorya 13:45. Matka sinne kestäisi n. 1 h 45 min.
Huron-järvi on valtavan kokoinen, lähes Superiorin luokkaa. Vesi on kauniin turkoosin vihreää,
kuten merivesi monesti. Saaria on melko vähän, joten katseltavaa ei matkan varrella juurikaan ole. 

Jäimme laivaan Tobermoryssa, koska se lähtisi saman tien takaisin. Edwin laski, että laivaan ajoi
yli sata autoa + 18 moottoripyörää. Mukana oli myös bussi sekä muutama
matkailuvaunuyhdistelmä. Eri kansallisuuksia oli laivalla laidasta laitaan. Mukana oli mm. intialaisia



ja ranskalaisia. Vieressämme puhuttiin luultavasti arabiaa. ”Todistaja”-elokuvasta tuttuja amisheja
oli myös iso perheellinen. 

Kotimatkalle Sudburyyn pääsimme lähtemään puoli kuuden aikaan. Pysähdyimme iltapalalle
puolen tunnin ajon jälkeen paikkaan nimeltä Little Current. Söimme hienossa satamamaisemassa
Leenan kanssa Fish & chips.  Aikoinaan Englannissa koetun pahanmakuisen kokemuksen jälkeen
tämä oli oikein hyvä valinta. 

Buchanan Streetille palattuamme Edwin laittoi vielä saunan lämpiämään iltayhdeksältä. Iltapalaksi
nautimme punaviiniä ja juustoa.

3.8.08 Sunnuntai

Aamiaiseksi söimme jogurttia, kahvia ja pullaa sekä vesimelonia. Kuvasin Edwinin arkistoista
vanhoja kuvia, joissa monissa oli mukana myös Edwinin isä, Toivo. 

Edwinin isä Toivo sekä miniä Irja



Kävimme kaupoissa (monet olivat myös sunnuntaisin auki). Leena osti vielä yhden Canada-paidan
ja pienen lipun. Itse ostin Shania Twainin CD:n Greatest Hits. Levyt olivat aika samoissa hinnoissa
kuin Suomessakin. Lisäksi ostimme ruokaa, mm. grillatun kanan, jonka söimme lounaaksi.

Iltapäivällä olisi tarkoitus vierailla Taisto ja Mildred (Millie) Koskelan mökillä. He ovat Edwinin ja
Irjan vanhoja perhetuttuja. Edwin ja Millie olivat kuulemma nuorina hyvä tanssipari.

Yllä: Taisto ja Mildred Koskela, alla: perhepotretti, saunarakennus taustalla



Koskeloitten paikka oli mahtava. Ajomatkaa sinne kertyi n. 50 km. Paikalla olivat myös heidän
tyttärensä miehineen sekä toisen pariskunnan tytär. Heidän poikansa asuu Barriessa. Kävimme
saunassa ja uimassa. Vesi oli 23-asteista ja sää upea.

4.8.08 Maanantai

Heräsimme puoli 9 aikaan. Nukuin paremmin kuin edellisenä yönä. Leena valitti nukkuneensa
huonosti - oli kuulemma huolissaan, miten saisimme vietyä viisi matkalaukkua kotiin. Saimme
nimittäin Linnealta oman vanhan laukkumme takaisin, jonka olimme lainanneet Kenille heidän
Suomen matkallaan v. 2007 joulukuussa. Tällä kertaa minä keitin aamupuuron ja hyvin näytti
kaikille maittavan.

Aamiaisen jälkeen lähdimme kaupungille tarkoituksena käydä vielä muutamissa kaupoissa. Pian
kuitenkin tajusimme, että tänään onkin yleinen lomapäivä, Civic Holiday, joten kaupat eivät olleet
auki. Niinpä teimme jälleen pienen kiertoajelun kaupungin laidoille ja sen jälkeen menimme
uudelleen syömään kiinalaiseen King´s Buffet-ravintolaan. Hinta oli tosin nyt noussut lomakauden
alkamisen takia 12 dollariin.

Päivällä katselimme kartoista matkareittejämme. Vaikka matkaa on taitettu reilut 4000 km, niin
kartalla se näyttää tosi pieneltä matkalta. Edwin kertoikin, että esim. lento British Columbiasta
Vancouveriin (siis maan laidasta toiseen) saattaa kestää jopa 5 ja 1/2 tuntia, eli saman verran kuin
Suomesta Kanarialle.

Edwinin sisko, Seija, poikkesi illalla klo 19 aikaan ja viipyi pari tuntia. Hän puhuu lähes yhtä hyvää
Suomea kuin veljensä. 

Jarmo ja Seija katselevat kuvia Suomesta



Klo 21 alkoi TV:stä taas Canadian Idol. 7 kilpailijaa on vielä mukana. Mookie Morris ja Earl
Stevenson ovat mielestämme edelleen vahvoilla. Iltapalaksi söimme pizzaa pakkasesta.
Nukkumaan menimme tavallista myöhempään, keskiyön aikaan.

5.8.08 Tiistai 

Herätys 9 maissa. Tein taaskin aamupuurot. Sen jälkeen ajoimme Edwinin kanssa Seijan luo
katsomaan muutamia kuvia heidän isästään, josko saisin niistä kuvattua kopiot. Seija asuu 3 h+k
apartementossa. Kuvasin muutaman vanhan valokuvan heidän isästään Toivosta ja Seijan
lapsista. Löysin joukosta myös luultavasti 70-luvulla otetun kuvan omista vanhemmistani. 

Vilho ja Maire Jylhä joskus 1970-luvulla

Kotimatka alkaa parin mutkan kautta. Edwin oli jo varannut meille paikat yhteiskyyti taksiin
Torontoon, mutta saimme sen peruttua, kun tuli yllättävä kyläilytarjous. Eric ja Tammy olivat
ehdottaneet Edwinille, että he voisivat hakea meidät mukaansa kun palaavat mökiltä. He menisivät
ensin Tammyn veljen, Douglasin ja hänen vaimonsa Tracin mökille yhdeksi yöksi, jonka jälkeen
menisimme Ericin ja Tammyn kotiin vielä yhdeksi yöksi ja seuraavana päivän Eric ajaisi meidät
Toronton lentokentälle.

Eric perheineen tuli hakemaan meitä puolen päivän jälkeen. Mukana oli myös heidän
keskimmäinen poikansa Dever. Hän oli mennyt mökille vanhimman pojan, Kelanin kanssa.
Hyvästelimme Edwinin ja Irjan ja lähdimme matkaan. Matkalla jouduimme hurjaan ukkosmyrskyyn,
jota kesti ainakin tunnin.  

Saavuimme Commanda-järvelle klo 17. Mahtava paikka tämäkin, vaikka järvi on melko pieni,
pienehkön  suomalaisen järven kokoinen.  Päivälliseksi saimme grillattua paistia. Otimme



yhteiskuvan, jossa on vieraiden lisäksi mukana isäntäväen 14,5-vuotias koiransa Jasper. Heidän
mökkinsä nimi on muuten Hangover Hill (Krapulamäki). Isäntäväen juomatavat vaikuttivat kuitenkin
sen verran kohtuullisilta, että nimen alkuperä lienee syntynyt aiempien omistajien tottumuksista!
Loppuilta kului katsellessa DVD:ltä James Bond-elokuvaa ”Licence To Kill”. Nukkumaan menimme
puolilta öin. 

Maisema Hangover Hilliltä



Yhteiskuvassa vasemmalta: Jasper-koira, Jarmo, Leena, Dever, Tammy, Traci, Douglas, Eric ja
Jared



”Hangover Lily” kukoistuksessaan yläpihalla

Degan On The Beach

6.8.08 Keskiviikko

Heräsimme puoli 9 aikaan. Aamiaiseksi saimme pekonia, munia ja paistettuja perunoita. Aamu oli
kaunis, mutta huomattavasti viileämpi kuin aiemmat. Lienee johtunut edellisen päivän
ukkossateista. Säätä voisi verrata tyypilliseen suomalaiseen kesäaamuun. Iltapäivällä lämpötila
olikin jo taas peräti 27 astetta. 

Hyvästelimme Douglasin ja Tracin ja lähdimme kohti Ericin ja Tammyn kotia puoli 12 aikaan. 

Pysähdyimme melko pian paikassa, jossa tehtiin ja myytiin erilaisia valmisteita hunajasta. 



”Honey Mill”

Klo 13 aikaan pysähdyimme toiseen paikkaan, sieltä ostin itselleni kirjaillun nahkavyön. 

Klo 15:30 saavuimme perille Jylhien Udoran kotiin. Talo on reilut 300 m2, tontti varmasti hehtaarin.
Olohuoneessa on kodin viihdekeskus 52” näytöllä. Yläkerrassa on ainakin 4 makuuhuonetta, joista
yhdessä on valtava näyttö (entinen TV), jonka kautta pojat pelaavat erilaisia videopelejä.
Vanhempien makuuhuoneessa on jopa takka. 



Melko pian saavuttuamme kävimme uimassa upeassa uima-altaassa ja sen jälkeen söimme Ericin
grillaamat paahtopaistit. Samalla kuuntelimme CD:ltä säveltämääni/sanoittamaani, eri artistien
levyttämää musiikkia vuosien varrelta.

Sen jälkeen lähdimme seuraamaan Jaredin lätkätreenejä paikalliseen jäähalliin. Eric on aktiivisesti
poikansa mukana ja kuuluu nuorten huoltojoukkoihin.



”Tilanne maalilla”

Illalla kuvasin vielä koko perheen sohvalla: Tammy , Eric, Kelan, Dever  ja Jared. Nuoremmat pojat
käyvät vielä koulua. Vanhin, Kelan, tulee kesällä 2009 Eurooppaan, Ranskaan ja Belgiaan,
vuodeksi opiskelemaan. hän kertoi haluavansa tällöin käydä myös Suomessa. 

Eric työskentelee IT-alalla Torontossa. Aiemmin hän oli IT-suunnittelupäällikkö, mutta
uuden työpaikan myötä hän vastaa IT-turvallisuusasioista. 



Vaimo, Tammy, työskentelee ympäristöasioiden parissa yrittäen saada suuret firmat osallistumaan
rahoituksella mahdollisesti aikaansaamiensa ympäristöhaittojen korjaamiseen.

Ennen nukkumaanmenoa hyvästelimme Tammyn. Hän joutuisi lähtemään aamulla puoli kuudelta
työhönsä.

7.8.08 Torstai

Heräsimme 8 jälkeen ja aloimme pakata laukkuja. Nukuimme kumpikin huonosti. Ehkä osasyynä
oli iltamyöhällä juotu kahvikupponen. Toisaalta, jos koneessa saisi nukuttua, se helpottaisi Suomen
rytmiin pääsyä, saapuisimmehan Helsinkiin aamukahdeksalta. Koneemme lähtöaika on 17:05.
Tarkoitus on lähteä Toronton lentokentälle klo 13:30. Matka sinne kestää n. tunnin. Kone lähti
kuitenkin lähes tunnin myöhässä. 

Helsinkiin saavuimme paikallista aikaa klo 9. Sää oli sateinen, asteita +16. Yritimme nukkua
koneessa, mutta ei se oikein onnistunut. Palautuminen Suomen rytmiin, varsinkin minulta, kesti
varmaan kolme viikkoa, eli saman ajan, mitä vierailumme oli kestänyt. Aiemmat Amerikan reissuni
ovat kestäneet vain viikon, ja siinä ajassa sisäinen kello ei vielä niin pahasti häiriintynyt. Toisaalta,
niistä reissuista on aikaa kolmisenkymmentä vuotta, joten ehkä tämä ikäkin alkaa vaikuttaa.

Yleisiä huomioita: Jalkakäytäviä tai pyöräteitä ei varsinkaan pikkukaupungeissa juurikaan ole, joten
liikennettä pitää seurata tarkasti, mikäli lähtee esim. kävelylle. Tavarat ovat yleisesti ottaen reilusti
halvempia kuin Suomessa, autot jopa puolet halvempia. Merkkifarkut saa 10 eurolla.
Ruokatavaroissa on likipitäen samansuuruinen hintalappu kuin meillä, mutta taas tulee se euron ja
dollarin hintaero, eli halvempaa on. Tosin, nyt näitä viimeisiä rivejä kirjoitettaessa on dollarin ja
euron kurssit jälleen lähentyneet toisiaan. Vierailumme osui siis siltäkin osin suotuisaan aikaan.

Tupakoivia ihmisiä ei juurikaan näe. Ihmiset ovat huomaavaisia ja ystävällisiä (myös liikenteessä).
Kännykkä ei ole toiminut missään. Olisi ilmeisesti pitänyt vaihtaa uudempaan, 3G-malliin.
Toisaalta, säästyipä rahaa siltä osin. Asuntojen sähkö/kaasukäyttöiset liedet on järkevästi
toteutettu. Säätönappulat ovat takaseinässä lieden yläpuolella, joten esim. lapset tai koirat eivät
pääse niihin käsiksi.

Loppukaneettina voitaneen sanoa, että matka oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut ja
sukulaisemme sekä muutkin suomensukuiset tuntuvat voivat ja elävän oikein hyvin tuolla ”rapakon”
takana.

Keravalla 23.2.2009

Jarmo Jylhä


