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LYHYITÄ TILASTOLLISIA 

Aberdeen, Washington. (Siv. 114.) Tässä 
kaupungissa on suomalaisia nykyänsä 
425. Mutta jos otetaan lukuun myös ym
pä ristöllä, m etsä- y. m. töissä olevat suo
m alaiset, nousee lukumäärä kaikkiaan 
noin 1,000:een. Kaupungissa on suomalai
silla omia huoneita 34, joista mainittakoon 
erittäin vastarakennettu Iso raittlustalo. 
Muuten on 2 suomalaista kauppiasta, 1 
suutari ja 3 kapakkaa. Ensimälset suo
malaiset asettuivat tänne noin 10 vuotta 
sitten; suuremmassa määrässä on kansa
laisiamme tullut tänne kuitenkin vasta 3 :n 
viime vuoden kuluessa. 

Alaskassa (siv. 223) asuu suomalaisia 
yhteensä korkeintaan noin pari tuhatta. 
Enimmäkseen työskentelevät ne kaivoksis
sa ja kesä n aikaan kalastajina. Suurin 
suomalaisten pesäpaikka on Douglas City, 
jossa asuu noin 300 suomalaista. 

Allenport, Pa., katso Monongahelan laak
so. 

Allston, Massachusetts. (Sivu 102.) Kat
so Boston. 

Annandale, Mlnn. Katso French Lake. 

Ashburnham, Massachusetts. (Sivu 210.) 
Maanvl!jelysseutu lähellä Fitchburgin kau
punkia, jossa on useita suomalaisia farma
relna. 

TIETOJA AMERIKAN SUOMALAISTEN ASUINPAIKOIL TA 

Ashtabula Harbor, Ohlo. (Siv. 84, 118, 
162, 164.) Suurin Eriejärven etelärannalla 
olevista "oorin" lastaussatamlsta ja vanha 
suomalainen pesäpaikka. Koneitten tultua 
yhä enemmän lalvain lasta uksessa ja pur
kamisessa käytäntöön on suomalaisten luku 
viimeisimpinä vuosina .jonkun verran vä
h entynyt, vaan noussee vieläkin noin 1,300 
henkeen. Suomalaisilla täällä on useita 
seurakuntia, yhdistyksiä ja seuroja. "Ame
rikan Sanomat" painetaan Ashtabulassa. 

Astorlan kaupunki, (siv. 44, 107, 116, 141, 
177, 178, 223) joka sijaitsee m ahtavan Co
lumbia joen suulla Oregonin valtiossa, on 
tunnettu suureksi kalastuskaupungiks!. 
Kalastus houkutteli tänne suomalaisiakin 
jo noin 30 vuotta sitten. Nyt lienee suo
malaisten luku lähes 2,000 henkeä. Ke
sän aikana paljon enemmän, kun lohenka
lastusta harjoitetaan. Kansalaisemme ovat 
täällä edistyneet varsin hyvin sekä aineel
lisesti että henkisesti ja voittaneet ame
rikalalsten suosion ja kunnioituksen. 

Kalastuksen ohessa harjoitetaan myös 
sahal!!kettä, joka kasvaa aika vauhtia ja 
sillä on suuri tulevaisuus, sillä suuret aar
niometsät ovat vielä miltei kajoomatta. 

"Tyynenmeren Sanomat" ilmestyvät As
toriassa. 

Atlantlc, Mlchlgan (slv. 112, 130). Kai• 
vosseutu Kuparlsaaren eteläpuolella. 

Belt, Montana.. (Siv. 63, 81, 109, 127, 
140, 185.) Ensimäise t suomalaiset saapui
vat Beltlin 1893. Vuonna 1895 lienee suo
malaisten luku ollut noin tuhannen pal
koille. Nykyään on niitä 266, joista 100 
alle 16 vuotiaita, siis a inoastaan 166 tä ysi
il<>iisiä. Ympäristöllä asuvia farmareita ei 
ole otettu tä hän laskuun. Farmaria on 
ympiiristöllä 26 perhettä, noin 15-20 ma!l!a 
Beltistä. Heitä on 110 henkeä, 50 tä ysi
ikäistä ja 60 alle 16 vuoden. 

Bessemer, Pennsylvania. (Siv. 34, 46.) 
Yksinäinen työpaikka New Castlen kau
pungin lähellä. Suomalaisia on tää llä ol
lut 14 vuotta ja on niitä tätä nykyä noin 
100. Enin osa työskentelee kalkkikivimur
tlmolssa ja ti!l!tehtaassa. 

Blg River, Callfornla. (Sivu 198.) 

Biwablk, M lnnesota. (Siv. 87, 106, 193.) 
Rautakaivosseutu, jossa kesillä työskente
lee noin 400-500 suomalaista, talvella vain 
puolet siifä määrästä. Vanhimmat olleet 
15 vuotta. 

Black Bear, Colorado. (Siv. 216.) .,Mus
tan Karhun" kultakaivanto, Tellurlden lä
hellä, on ainoa s uurempi kaivosyritys mikä 
suomalals!lla Amerikassa on. Kaikesta 
päättäen on yhtiöllä hyvät toiveet, kunhan 
jaksaa päästä kylliksi syvälle vuoreen tun-



keutumaan ja hankkia ltselleE!n tarpeelliset 
koneet. 

Black Hills, South Dakotassa. (Sivu 65.) 
"Mustilla vuorilla" asustaa kansalaisiamme 
kaikkiaan noin 1,700 vaiheille. Enimmät 
työskentelevät kaivoksissa, vaan osa on 
maanviljelijöinä, karjankasvattajina ja 
metsätöissä. Huomattavimpia paikkoja 
ovat: Lead (950 suoma!.), 'rerraville (250 
s.), Deadwood (n. 40-50 s., enimmäkseen 
naisia), Gayville, Central City ja Gorne City 
(kussakin joitakuita kymmeniä suomalai
sia), Terry (50-60 s. - oma raittiusseura), 
Roubaix (80 s.). Nämä ovat kaikki kai
vantopalkkoja. Metsätöissä on suomalaisia 
täällä Nemossa sekä Custerpeakin ja Dum
ondin metsissä useita kymmeniä kussakin. 
Vähempi joukko on kansalaisiamme metsä
töissä Dumpstationissa, Elmoressa, Spear
fishissa, Stergessa y. m. Snoma on tun
netuin suomalainen maanviljelysseutu 
Black Hlllsin ympäristöllä. Siellä asuu 
kansalaisiamme noin 140 paikkeille. Kuvia 
ei meidän ole onnistunut niiltä seuduilta 
saada. 

Black Tailin kauppala, South Dakotassa. 
(Sivu 65.) Katso Black Hills. 

Bonner, Montana. Sahapaikka, jossa ke
slllä työskentelee noin 250 miestä ,niistä 
40-50 suomalaista. Talvisin työ on seisa
uksissa. Paikalla asustaa suomalaisia 
vain 10 perhettä, 50 henkeä. Suomalaisia 
asunut jo 20 vuotta. 

Borup," Minnesota. (Siv. 157, 191.) Suuri 
suomalainen maanviljelysseutu. 

Boston, Massachusetts. (Siv. 11.) Bos
tonin ympäristöllä, siihen luettuna Allston 
ja Brighton, jotka kuuluvat Bostonin kau
punkiin, "asustaa suomalaisia noin 600. 
Bostonissa arvellaan suomalaisia asuneen 
noin 60 vuotta. Pääasiallinen elinkeino 

kansalaisillamme on rauta- ja puutyö . .Jo
ku määrä työskentelee tehtaissa. Allsto
nissa on suomalaisten omaisuutta sievä 
kirkko. Allstonln ja Brightonln seurakun
nan jäsenluku on 100 vaiheille. 

Boston M lne, M lchlgan. (Siv. 37, 49, 214.) 
Suomalaisia asunut arviolta jo 40 vuotta 
ja on niitä nykyään noin 400, joista enin 
osa työmiehinä vaskikaivoksissa. Ainoas
taan joitakuita suomalaisia on farmareina 
ympäristöllä. 

Brainard, Minnesota. (Sivu 160.) Suo
malaisia noin 275, jotka työskentelevät 
Northern Pacific rautatien pajoissa. Suo
malaisia on täällä asunut jo 26 vuotta. 

Brantwood, Wisconsin. Suomalaisia on 
noin 300. Pääellnkeinona on maanvilje
lys. Kansalaisiamme on ollut paikkakun
nalla 8 vuotta. 

Brighton, Massachusetts. Katso Boston. 

Brocket, North Dakota. (Siv. 116, 139, 
214, 217.) Suomalaisia on tällä paikkakun
nalla (Nelson,Walsh ja Ramsey kaunteissa) 
yhteensä lähemmäs 600. Elinkeinona on 
melkein poikkeuksetta maanviljelys. Suo
malainen meijeri Brocketissa on perustet
tu v. 1902. Ensimäiset suomalaiset aset
tuivat tänne vuosina 1883-84. 

Brooklyn, New York. (Siv. 8.) East 
Riverin Itäpuolella oleva osa New Yorkin 
kaupunkia. Suomalaisten omistamia ovat 
useat talot n. k. "Finntownissa". Katso 
myös New York. 

Burnett, Washington. (Sivu 206.) Kai
voskaupunkl. Suomalaisia kaikkiaan, vll
meisten laskujen mukaan, 131. Työskente
levät pääasiallisesti hiilikaivoksissa. En
simäiset asettuneet tänne 18 vuotta sitten. 

Butte, Montana. (Sivu 123.) Kuparlkal
vosseutu, jossa nykyjään asustaa noin 1,600 
suomalaista. 

Calumet, Michlgan. (Sivut 17, 18, 20, 60, 
82, 83, 86, 93, 96, 104, 113, 132, 147, 148, 149, 
221.) Suomalaisuuden pääkaupunki Ame
rikassa. Sijaitsee ylä-Michiganin niemellä, 
n. k. Kuparisaarella. Suomalaisia asuu 
itsessään Calumetin kauppalassa noin 7-
8 tuhatta ja pohjois-Michlganissa kaikki
aan noin 30,000. Siellä on kansalaisillamme 
4 eri seurakuntaa, raittiusseuroja, työväen
yhdistyksiä y. m. Kaivoksista he pääasi
allisesti leipänsä saavat, vaan on suoma
laisia paljon jo muillakin aloilla. Toht. C. 
.J. Sorsenin rakennuttama Pohjois-Michiga
nin sairaala on yksi paikkakunnan huo
mattavimpia yrityksiä. 

Sanomalehdet "Päivälehti" ja "Ameri
kan Uutiset" ilmestyvät Calumetlssa. 

Carbonado, Washington. (Siv. 143, 171, 
172,.) Kivihiilikaivosseutu, jossa on työs
kennellyt suomalaisia jo vuosikymmeniä. 
Seurakunnat, raittiusseura taloineen ja lal
nakirjasto on suomalaisilla täällä. 

Cassetts, Vermont. Suomalaisia on vain 
20 paikkeille. 

Central Cityn kauppala, South Dakotassa. 
(Sivu 65.) Katso Black Hills. 

Chicago, Illinois. (Slv. 218, 219.) Ensl
mäiset suomalaiset asettuivat tänne asu
maan v. 1866. Tämä alkujaan hyvin pieni 
joukko on vuosi vuodelta kasvanut nlln, 
että nyt arvellaan suomalaisia 1,000-1,200 
vaiheille, suomea puhuvat ja Suomen ruot
salaiset yhteenlaskettuina. Suurimmaksi 
osaksi työskentelevät kansalaisemme käsi
työläisinä, kuten räätäleinä, joita on mel
koinen joukko, konetyömiehinä ja puusep
pinä, toiset rakennustöissä ja jonkun ver
ran suurissa teurastusllikkeissä. 



MitiL työnsaantiin tulee, on se huonon
puoleista talvisaikaan, vaan muina vuoden 
a ikoina on työtä jotalrninkin. Naiset ovat 
tiLssä suhteessa pa lj on edullisemmassa ase-
1nassa, h e illå on pa ikkoja aina saatavana. 

Kirkollisista oloista voi m a inita että 
k ansa la isillamme lukumäärii.ä nsä nähden 
on seurakuntia pa ljon. Suomenkielisten 
keskuudessa työsk entelee 4 seurakuntaa, 
joista Ev. Lutherilainen, Suomi Synoodiin 
kuuluva seurakunta, vaikka vasta hiljan 
aloitta nut toimintansa, on enimmän kanna
t ettu. 

Suoma la is ten seuroista vanhin on saira
usapula itos Suomi Seura. Muis ta seuroista 
ma initta koon 2 raittiusseuraa (1 suomen, 1 
ruots inkielinen), Maccabeen suomalainen 
haaraosasto Kaleva ja työväenliitto Imat
ra. Nä iden lisäksi työskentelee laulu-, 
soitto-, ,voimistelu- ja puhujaseurat y. m. 

Yhteisiä rakennuksia ei suomalaisilla ole 
muita kuin Sionin seurakunnan kirkko. 

Chisholm, Minnesota. Suomalaisia noin 
500, joista enin osa työskentelee rautakai
voksissa. Kaupunki uusi, vasta 3 vuotta 
vanha. 

Coal Centre, Pa. Katso Monongahelan 
laakso. 

Cokato, Minnesota. Katso French Lake. 

Conneaut, Ohio. (Siv. 110, 118, 133, 137, 
207.) Kats o Jester. 

Corlis,s, Wisconsin. (Siv. 200, 202.) Paik
ka saanut nykyisen nimensä "Brown Cor
liss Engine Co:n" höyrykonetehtaasta . Suo
malaisia on nykyää n vain l,ymmenkunta. 
Ensimäiset tulivat 2 vuotta sitten. 

Cromwellin seudulla, Carlton kauntissa, 
Minnesotassa, asus taa suomalaisia farma
reita suuret määrät, nim. Eaglessa 191, 
Kalevalassa 400, Salossa, Aitkin kauntissa, 

125, Bcaver Townissa 350. Viimema initusta 
etelään olevassa Moose L aken k a untissa 
on noin 1,000 suomalaista. Viimemaini
tuilla paikoilla on suomalaisia asunut noin 
20 v uotta, ensinma inituilla seuduilla noin 
11. Maat ovat hyvännäköiset, vaikka vil
jclys vasta a lulla, 

Crow River, Minnesota. (Sivu 50.) 

Crystal Falls, Michigan. (Siv. 136, 148.) 
K a upunki sijaitsee Pohjois-Michiganin rau
ta-alueella. On Iron kauntin pääkaupunki 
ja noin 20 vuotta vanha. Yleisinä töinä 
ovat pli.äasiallisesti kaiva ntotyöt. 

Suoma la isia on t äällä asunut vähissä 
mää rin noin 16-17 vuotta, ja on kansala is
ten lukumäärä vähitellen kasvanut, niin 
että, viime kirkolliskokouksen ail<ana ke
säkmm alussa 1903 oli seurakunnan suo
m a laisten luku 445. Sitäpaitsi on täällä. 
koko joukko liikkuvaa nuorta kansaa. 

R a ittiusseura on ollut täällä noin 13 vuot
ta, kuuluva nykyään S. K. R . V. Seuraan 
nimellä Toivola N:o 55. Seura rakennutti 
itselleen oman talon. 

Muista yhteispyrinnöistä mainittakoon: 
ompeluseura, soittokunta, sekä aika ajoin 
lrnsä- ja sunnuntaikoulut lapsille. 

Cumberland, Wyoming. (Sivu 222.) Yh
t einen nimi kahdelle Union Pacific komp
pania n kaiva nnolle. Suomala isia molem
milla k a ivannoilla yhteensä 300-400. Luku
määrä vaihtelee hyvin. Yhteispyrinnöitä: 
r a ittiusseura, kummankin kaivannon suo
m a laisilla erityinen, loukka usapuyhdistys, 
sekä toisella k a ivannolla torvisoittokunta. 
Suomalaisia ollut täällä kaivantojen avaa
misesta vuonna 1900. 

Dassel, Minnesota. (Sivu 80.) Suoma- · 
lainen maanviljelysseutu Meeker kauntissa. 

De Kalb, Illinois. (Sivu 207.) Suoma
laisia on täällä nykyään noin 300. Työs-

kentelevät tehtaissa. Kaksi suoma laista 
ruoka.tavara- ja lihaka uppaa, kaksi maito
k auppaa sekä leipuriliike. Ensimäiset suo
m a la ise t muuttivat t änne vuonna 1893. 

Diamondville, Wyoming. (Sivu 23.) Hli
Ilka ivosseutu, jossa asustaa suomalaisia 
noin satamäärä. Seuralrnnta kuuluu kan
salliskirkkokuntaan. 

Dollar Bay, Michlgan. (Siv. 91, 145.) 
3 m a ilia itää n Hancockista, järven rannal
la. Suoma la isia on täällä asustanut noin 
18 vµotta. Nykyjään niitä on ehkä noin 
120 paikkeilla. Perheellisillä on oma t ta
lot. Raittiusseura "Onni" on vaikuttanut 
yli 13 vuotta; sillä 01na halli. Muutamia 
suomalaisia l!!kemlehiä, 

Douglas City, Alaska. (Siv. 54, i75:) 
Si ellä asui v . 1904 35 suomalaista perhettä 
ja k a ikkiaan suomalaisia noin 300 henkeä. 
Ammattina on miehillä pääasiallisesti kai
vantotyö. · Myöskin pari pientä suomalais
ta sekatavarakauppaa on. Suomalaisia 
seuroja on: Tähti raittiusseura (omalla ta
lolla), Kalevalan veljeysseura ja Kalevalan 
sisarseura. Vanhimmat suomalaiset ovat 
olleet täällä 16 vuotta, 

Duluth, Minnesota. (Slv. 64, 77, 87, 161.) 
Suoma la inen väestö t ässä kaupungissa on 
hyvin liikkuvata, va ikka niitä on jo 30 vuot
t a siellä asunut. Arviolta on niitä siellä ny. 
kyjäiin kuitenkin tuha nnen paikkeilla, työs
kennellen eri aloilla. 

Raittiusseura "Toivon Tähti" on jo 16 
vuotta työskennellyt juoppoutta vastaan. 
Omaa hallia alettiin rakentaa 1899 ja on 
se tullut maksamaan tähä n asti $4,512, josta 
enään $500 on velkana. Kokoushallin ylä
puolella on kirkko, joka vihittiin 10 p. mar
raskuuta 1903. 

Eagle River, Mlchigan. Suomalaisia 220, 
jotka ova·t kaivostöissä. Vanhimmat olleet 



noin 25 vuotta. (Lähellä on suurempi Phoe
nlx kaivanto.) Ralttlusseura on ja lalna
klrjasto. 

East Pittsburg, Pennsylvanla. Katso Mo
nongahelan laakso. 

Elyn kaupunki, Mlnnesotassa (slv. 27, 61, 
85 , 128, 154, 161, 189, 212) on perustettu 
1889, sitten kun ka pt. Bengelly oli edelllsenä 
vuonna avannut siellä rautakalvannot. En
slmälset suomalaiset asukkaat tulivat B:n 
mukana. Nykyään siellä asustaa suoma
laisia 1,000-1,500 välillä. Enimmät työs
k entelevä t kaivannoissa. Joltakulta on 
kuitenkin myös lllkealollla ja käsityöläislnä. 
Enin osa kaupungin taloista on suomalais
ten · omia. Lasketaan suomalaisilla täällä 
olevan yli 300 taloa. Kirkkoja on heillä 
kaksi, apost.-lutherllainen ja Itsenäinen. 
Suomi synoodiln kuuluvalla seurakunnalla 
ei ole kirkkoa. 

Elyn lähellä, noin 4 mallln päässä on 
Wlndon, jonka kahdessa sahassa työsken
telee noin 500 suomalaista. Talvella ne ovat 
metsä töissä. 

Entry, Kuparlsaarella, Michiganissa. (Slv. 
104.) 

Eveleth, Minnesota. (Siv. 186, 187. ) Kal
vantoasutus n. k. "Mesabaränsslllä' . Siel
lä asuu paljon suomalaisia, monine yhtels
harrastukslneen. Kesäk. 24 p. 1904 pidet
tiin siellä suuri suomalainen kesäjuhla,jos
ta kuvamme on otettu. 

Falrport, Ohlo. (Siv. 43, 52, 53, 84, 95, 
163, 164.) "Oorln" lastauspaikka Erie jär
ven etelärannalla. Suomalaisia on täällä 
noin 600 henkilöä, joilla on omat seurakun
nat ja muita yhtelspyrinnöitä. Noin pa
rilla sadalla on omat talot kaupungissa. 

Flnlayson, Minnesota. (Slv. 99, 192.) Suo
malaisia on tällä paikkakunnalla 82 perhet
tä, jotka omistavat maata. Asukkaita kaik
kiaan noin 400. Paikkakunnan vanhimmat 
asukkaat ovat olleet täällä. 9 vuotta. Pää
elinkeinona tulee olemaan karjanhoito. Ny
kyään suurin osa farmareita käy vielä päl
väpalkkalaisena talvet tukklmetslssä ja ke
sät lähellä olevassa Sandstonen klvlmurtl
mossa . 

Ammattilaisia on 2 , rautaseppää, joilla 
molemmilla on aseman läheisyydessä työ
huoneensa. Yksi suomalainen kauppias, J . 
A. Oldenburg. 

Seurakuntia on kolme, kalkllla on kirk
ko. 

Fltchburg, Massachusetts. (Slv. 40, 62, 
70, 102. ) Tämä kaupunki, joka on noin tun
nin rautatlematkan päässä Bostonista länt
tä kohti, on hyvin tunnettu palkka suoma
laisille Idän valtioissa. Vaikka työpaikat 
ovatkin enimm äkseen pienet, noin $1.25-
$1.50 päivältä, viihtyvät kansalaisemme 
täällä verrattain hyvin. Kansalalstemm·e 
lukumäärä lienee nykyään noin 3,000. Pää
elinkeinona ovat tehdastyöt kangaskehruu
ja konepajolssa. Moni täältä on lähtenyt 
muuanne parempia ansiolta etsimään, vaan 
jonkun ajan klerreltyään palannut tänne 
takaisin ja asettunut olemaan. Usea kan
salaisistamme on rakentanut itselleen muh
kean talonkin, joten suomalaisia talon
omistajia onkin noin 75. Suoma!. kauppi
aita on myöskin runsaasti, lienee 12, joista 
toiset verrattain hyvissä varolssa. Kaksi 
vlrvoltusjuomatehdasta on myöskin kansa
lalslllamme. Suoma!. lääkäri on ollut toista 
vuotta kaupungissa. Äskettäin on myöskin 
perustettu suoma!. apteekki. Kaksi klrja·
palnoa on, joista toisessa painetaan sano
malehti, "Pohjan Tähti", ja t oisessa krls
tllllsmlellnen "Totuus" !ehti. 

Yhtelspyrlnnöt ovat vilkkaat, s lllä monet 
seurat ja yhdistykset ovat paikkakunnalla 
työskennelleet jo pitemmän ajan. Niistä 

mainittakoon tänä vuonna perustettu Kan
sallisseura, johon ovat yhdistyneet: nuori
soseura Toivola, volmisteluseura Reipas ja 
työväenseura Saima. Erlllään työskentele
viä seuroja on: raittlusseura Aamunkoitto, 
soittokunta Alku, Kansalaistuttamlsklubl 
Kansalllsllitto, kaksi seurakuntaa y. m'. 
Kirkkokin on oma ja sen a lakerta on "haa
llna", jossa on Iltamia vähintää n joka lau
antai ja joskus viikollakin. 

Viime aikoina on kansalaistemme huomio 
ruvennut kääntymään oman kodin perusta
miseen; niinpä on kahden vuoden ajalla yll 
50 perhekuntaa muuttanut omaan kotiin 
maatalolle eli farmille. Farmeja onkin saa
tavissa peräti halvalla ja hyvlllä maksueh
dollla New Hampshiren valtiossa, noin 14 
mallln matka Fitchburgista. Ensimäiset 
suomalaiset lienevä t asettuneet Fltchbur
glln vuonna 1874. 

Franklin, M lnnesota. (Slv. 22, 18, 80. 88, 
153, 154, 157, 189, 192, 194.) Suomalainen 
maanvlljelysseutu. 

French Lake, Minnesota (Siv. 71, 77, 94, 
159, 190, 193.) Sijaitsee suurella suomalal
:sella farmiseudulla, jossa Cokato, Annan
dale, Kingston ynnä muutkin. Vanhin 
suomalainen asukas N. 0. Nelson asettui 
sinne 29 vuotta sitten. Pääasialllsestl har
joitetaan nisun ja cornln (maissin) vilje 
lystä ja meijerlhoitoa. Paikkakunnalla on 
kaksi meijeriä, joista toisen suomalaiset 
omistavat kokonaan. 

Fresno kauntl Callfornlassa. (Siv. 218, 
219, 220. ) Tänne puuhaavat San Francis
con suomalaiset paraikaa maanvlljelys
sllrtolaa. Maa kuuluu olevan erinomaista 
varsinkin hedelmä ln vlljelykselle. 

Frontler, Wyomlng. (Siv. 51, 55.) Kai
vanto. Suomalaisia sangen lukuisasti. 

Fulton, Mlch. (Siv. 95, 158.) Katso Mo
hawk. 



Gardner, Massachusetts. (Slv. 13, 119, 
211, 215.) Suomalaisia oli viime tammi
kuussa (1904) 772, työskennellen melkein 
yksinomaan huonekalutehtaissa. Enslmäl
set suomalaiset olleet paikkakunnalla 20 
vuotta. 

Georgetown, South Carollna. Metsätölssä 
on tämän kaupungin läheisyydessä noin 30 
suomalaista. 

Glassport, Pa. Katso Monongahelan laak
so. 

Gloucester, Massachusetts. Viimeisen 
väenlaskun mukaan on suomalaisia tässä 
kaupungissa 214. Useimmat miehet työs
kentelevät kivltyömiehlnä. Palkka on kes
kimäärin $1.60 yhdeksän tuntiselta päiväl
tä. Naispuolisia kansalaisiamme on palve
!ljattarlna amerlkalalslssa perheissä, palk
ka yleensä $3.00 viikolta. Seuroja on use
ampia. 

Grand Raplds, Minnesota. (Siv. 32, 50, 
72, 128, 190.) Suomalainen maanvlljelysseu
tu. 

Gulld, New Hampshire. (Sivu 62.) Tääl
lä ei ole suomalaisia kuin vähän toista 
kymmentä. Työskentelevät kutomatehtaas
sa. 

Hancock, M lchlgan. (Slv. 19, 21, 92, 132, 
151, 195.) Toinen suuri suomalalskylä Ku
parlsaarella. Suomi-Opiston ja Suomi sy
noodln pesäpalkkana on slllä melkoinen 
merkitys suomalaisten slvlstyselämässä. 

Hancockissa Ilmestyvät sanomalehdet: 
"Amerikan Suometar", "Työmies" ja "Pal
men Sanomat". 

Hanna, Wyomlng. (Slv. 90, 213.) Klvl
hllllkalvanto, jossa· aikanaan asui paljonkin 
suomalaisia, vaan nyt ainoastaan muutama 
sata. 

Harrlsvllle, New Hampshire. (Sivu 208.) 
Suomalaisia on täällä nykyisin noin 70. E
nin osa työskentelee kutomatehtalssa; osa 
myöskin ulkotölssä. Kansalaisiamme ei ole 
asunut tällä paikkakunnalla kuin noin kol
men vuoden ajan. 

Hebard, Mlchlgan. (Sivu 222.) Klvllouhl
mo. 

Herman, Baraga Co., Mlchlgan. Hyvin 
nuori, kolmisen vuotta takaperin perustet
tu. Suomalaisten luku on seuraava: 23 
perhekuntaa, 107 henkeä, lapset siihen luet
tuna. Suomalaista lllkkuvaa työkansaa ar
violta 150 henkeä. Elinkeinona maanvllje
lys ja talvisin metsätyöt, etupäässä halko
jen hakkuu. Seurakunta, evangells-luterl
lalnen, on olemassa, vaan ei ole yhdistetty 
mihinkään kirkkokuntaan. 

Hoad River, Oregon. (Sivu 180.) Pieni 
suomalainen m anvlljelysseutu, jossa asuu 
noin 30 kansalaistamme. Yksi on jo asu
nut 24 vuotta, toinen 11 vuotta, muut tul
leet viimeisen kahden vuoden kuluessa. 
Hoad Rlverln laakso on tunnettu herkulll
slsta manslkolstaan ja omenlstaan. 

Hoqulam, Washington . . (Slv. 38, 58, 114, 
169, 170, 173.) Suomalaisia yhteensä noin 
200. Työskentelevät enimmäkseen metsissä 
ja sahollla. Ralttlusseura on olemassa. 
Suomalainen asutus llenee alkanut 4 vuotta 
sitten. 

Humboldt kauntl, Callfornla. (Slv. 196, 
197.) Suuri metsäseutu Tyynenmeren ran
nalla, jossa lukuisat joukot suomalaista 
työväestöä asustaa ja saa elatu)ssensa met
sätölssä. Osa heistä on hankkinut Itselleen 
maata ja yrlttelee farmarlna. 

lron Belt, Wisconsin. (Slv. 67.) Rautakal
vantoja. Suomalaisten lukumäärä tätä ny
kyä huonon työajan tähden vähentynyt; 

lienee nykyisin noin 350. Enimmät työs
kentelevät kaivoksissa. Jollakin on farml. 
Huolimatta vähäisestä lukumäärästään on 
kansalaisillamme 2 seurakuntaa ja 2 ralt
tlusseuraa. Ensimälset suomalaiset aset
tuivat paikkakunnalle v. 1892. 

lronwood, Mlchlgan. (Sivu 148.) Suoma
laisia on täällä oleskellut noin 20 vuotta ja 
on niiden lukumäärä nykyjään noin 3,500. 
Ne työskentelevät enimmäkseen rautakal
vokslssa. Yhtelspyrinnölstä mainittakoon 
4 kirkkoa, 3 ralttlusseuraa, 2 työväenseu
raa, nuorisoseura ja Maccabee-seura. 

lshpeming Mlchlgan. (Slv. 98, 101, 130.) 
Kalvosseutu. Enslmälset suomalaiset aset
tuivat asumaan v. 1873, nykyään niitä on 
noin 2,000. Suomalalsllla täällä on 3 kirk
koa, 2 raittiusseuraa, nuorisoseura, Macca
bce-maja j. n. e. Suomalaisia kauppa y. 
m. lllkkeitä on useita. 

Jacobsvllle, Mlchlgan. (Slv. 112, 152.) 
Klvimurtimokylä Kuparlsaarella. 

Jester, Ohlo. (Slv. 110, 118, 133, 137, 207.) 
Lastauspalkka ltäänpäln Ashtabula Harbo
rlsta Erle järven rannalla. Suomalaisia on 
täällä noin 500 palkkellla, heillä on 3 seura
kuntaa, ralttlusseura y. m. yhtelspyrlntöjä. 
Suurella osalla on omat talot. 

Kaleva, Mlchlgan . . (Siv. 15, 16.) Suoma
lainen maanv!ljelysseutu, jonne "Sllrtolal
sen" yhtiö pari vuotta sitten muutti kirja
painonsa ja koko liikkeensä. Sllrtola on 
vasta alullaan, vaan on slllä edellytyksiä 
kasvaa laajaksi suomalalsseuduksl. 

Kaslo, Brltlsh Columbia, Canada. (Slv. 
142. Tässä kaupungissa itsessään asustaa 
vain muutamia suomalaisia perheitä, yh
teensä 20-30 henkilöä, vaan se on vuoris 
tossa työskenteleväln mainarlen, sahatyö
mlesten y. m . suomalaisten '· työmlesten 
keskuspaikka, johon he pistäytyvät vällllä 



lepäämään. Ensimäiset suomalaiset tulivat 
näille seuduille noin 15 vuotta sitten "pros
pekkareina" (mineraalin hakijoina). Sa
maa ammattia harjoittaa vieläkin moni 
suomalainen. 

Keevatln, Ontario, Canada. (Sivu 86.) 
Suomalaisia vain 25, joista ensimäiset olleet 
paikkakunnalla jo 15 vuotta. Työskentele
vät kesät sahassa, talvet tukkimetsissä. 

Kuvan alla on erehdyksessä sanottu sa
han olevan Michiganissa. 

Kemmerer, Wyoming. (Slv. 23, 51, 97.) 
Kalvoskaupunki, jossa on joku satamäärä 
suomalaisia. 

Kent, Washington. Suomalaisia on vii
meisten laskujen mukaan 124. Pääellnkei
nona on maanvllje!ys. Vanhimmat suoma
laiset asuneet paikkakunnalla 20 vuotta. 

Kingston, Minnesota. Katso French La
ke. Suomalaisia 376, joista ensimäiset asu
neet täällä 18 vuotta. 

Kuparisaarl, Mlchlgan. (Sivu 100.) 

L,anesville, Massachusetts. (Siv. 12, 122, 
131.) Lanesvlllen ja Bay View'n suoma
laisten lukumäärä on viimeisen väenlaskun 
mukaan 862. Pääasiallinen elinkeino on 
kivityö klvimurtimollla ja katukivien hak
kaajana; viimemainittu työ on urakkatyö
tä ja muutamat sitä harjoittavista suoma
laisista omistavat itse kalliomaan, josta ot
tavat kivet. Kansalaisiamme on myöskin, 
vaikka vähempilukulsina, kauppiaina,kaup
papalvelljoina, työnjohtajina, ·seppinä, puu
seppinä, ajureina, koneenkäyttäjlnä y. m. 
Onpa suomalainen rauhantuomarikin eli 
ettgl. kiel. justice of peace. · - Seurakuntia 
on 2, nim. apostolis- ja ev. luterilainen, 
joilla on yhteinen kirkko. Raittiusseuroja 
on myös 2; toinen niistä omistaa muhkean 
Jrnkoushuoneen. _Sltäpaits1 on työväe'1-se11--

ra ja soittokunta. Ensimäiset suomalai
set asettuivat tänne 24 tai 25 vuot.ta sit
ten; lukuisampi siirtyminen alkoi noin 12 
vuotta sitten. 

L,ead, South Dakota. (Siv. 29, 41, 89.) 
Suomalaisia asustaa tässä kaivantokaupun
gissa kaikkiaan noin 950. Heillä on ralt
tiusseura, voimlsteluseura, lauluseura, soit
tokunta ja kaksi kirkkokuntaa. Täällä si
jaitsee maailman kuulu Homestake kulta
kaivanto. Suomalaisia toimii myös paljon 
liikealoilla. Ensimäiset suomalaiset saa
puivat tänne 1878. 

Uttle River, Callfornla. (Sivu 198:) 
Katso Mendocino kaunti. 

Maynard, Massachusetts. (Sivu 12.) 
Tehdaskaupunki, jossa asustaa noin 1,000 
suomalaista. Ympäristöllä on joitakuita 
suomalaisia farmareita, joista eräät hyvin
kin vauraita. 

Menahga, Minnesota. (Siv. 24, 99, 158, 
188, 192, 194.) Suomalainen farmlseutu. 

Mendocino kauntlssa (slv. 76, 220) Tyy
nenmeren rannikolla työskentelee suuri 
joukko suomalaisia metsä- ja sahatölssä. 
Kansalaisiamme asuu pitkin valtameren 
rannikkoa noin 90 mailin pituudella tässä 
kauntissa. Sitä paitsi tapaa niitä ranni
kosta sisämaahan aina 20 mailin päähän 
asu: 

Elinkeinonaan käyttävät he enimmäkseen 
metsä- ja sahamyllytyötä. Pa~jon myös 
on maanviljelijöinä, vaan harvat ovat ne, 
jotka ainoastaan maanviljelyksellä hankki
vat toimeentulonsa. 

Hyvin harvassa on suomalaisia liikemie
hiä. Erityisempää varallisuutta ei tie
tääkseni ole kukaan suomalainen onnistu
nut saamaan, vaan toimeentulo on yleensä 
hyvä. Seuroja ei tässä kauntissa ole muu
alla ).rn)n Fort Bra~glssa, jossa on ra)t-

tiusseura, 2 seurakuntaa sekä veljeysseura. 
Asunut täällä on suomalaisia noin kolmi
senkymmentä vuotta, vaikka joku yksityi
nen suomalainen on ollut ja käynyt jo noin 
55 vuotta sitten, jolloin tänne on ensiinäiset 
valkoihoiset tulleet. Työmiehinä ovat kan
salaisemme hyvässä maineessa sekä yleen
sä käytökseltäänkin. Maanlaatu enimmäk
seen on hedelmällistä, vaan epätasaisuuden 
ja metsäin suuruuden ja paljouden tähden 
vaikeaa viljellä. Ilmanala on: puolen 
vuotta sataa, toisen puolen paistaa. 

M ilford, New Hampshire. (Sivu 165.) 
Suomalaisia lienee yhteensä noin 80. Elin
keinona on· paraasta päästä klvityö; toiset 
tekevät katukivlä ("peivejä"). Yhteispy
rinnöistä mainittakoon, että paikkakunnal
la on. työskennellyt ralttiusseura vain .pa
risen vuotta. Seurakuntahommaa ei ole 
vakituisesti ollut, on varojen myöntäessä 
silloin tällöin käytetty opettajia. Emiimäl
set suomalaiset lienevät tulleet tänne noin 
7 vuotta sitte. · 

Milwaukee, Wisconsin. (Sivu 202.) Suo
malaisten lukumäärä tässä kaupungissa 
vaihtelee hyvin, mutta lienee kansalaisi
amme tätä nykyä täällä noin 120. Useim
mat miehet ovat konetyön tekijöitä. Yh
teispyrinnöistä mainittakoon työväenyhdis
tys, joka kuuluu Imatra liittoon. Varsi
nainen suomalainen asutus alkanut noin 
3 vuotta sitten. - Erityisesti mainittakoon 
Milwaukeessa sijaitseva suuri konetehdas 
"Nordberg's Manufacturlng Co.", joka on 
kuuluisa yli koko· Amerikan. Sen perus
taja ja johtaja on suomalainen Bruno V. 
Nordberg, syntyisin Porista, joka tuli Ame
rikaan jo v. 1874. 

Minneapolls, Minnesota. (Sivu 188.) 
Täällä asuu useampia satoja suomalaisia, 
enimmäkseen palvelustyttöjä ja sitten kä
sityöläisiä. 



Moe, Minnesota. (Slv. 32, 72 ,193.) Paik
kakunnalla asuu 60 suomalaista perhettä, 
joilla on omat · farmltalot ja noln 50 yksi
näistä miestä ja naista. Ensimäiset suo
m a laiset maa nviljelijät ovat asuneet tääl
lä jo lä hes 40 vuotta. 

Mohawk, Mlchlgan. (Siv. 99, 113, 146.) 
Suomala isia asuu täällä Mohawkissa ja 
Fultonlssa yhteensä noin 800 seuduille. 

Tässä maassa on useat heistä olleet puoli 
väliin kolmattakymmentä vuotta. 

Lllkemiehläkln on suomalaisia useita. 
Raittiusseura on toiminut jo viidettä 

vuotta. Kolmisen vuotta on seuralla oma 
talokin ollut. Seuran jäsenluku on nyky
ä ä n lähellä sataa. 

Monessen, Pennsylvania. (Siv. 117, 126, 
207.) Katso Monongahelajoen laakso. 

Monongahelajoen 1-aakso, P.ennsylvanlassa. 
Elokuulla 1900 tuli Monongahelajoen laak
soon enslmä inen joukko s_uomalalsia Gib
sontonlin ja asettuivat asumaan East Cha
leroihin. TyBnä heillä oli rautasillan teke
minen Penn. R. _R. Co:ssa. Tähän eslkols
joukkioon· kuului vain 16 miestä. Kaksi 
kuukautta mainitussa paikassa tyc!skennel
tyään muuttivat he Tremontlin hllllkalvok
selle. Aika oli nyt hyvä, tyc!palkat kor
keat, mutta harvat säästivät, sillä juop
pous ja korttipeli korjasivat kaiken, mitä 
ansaittiin. 

Kolmen vuoden kuluessa lisääntyi suo
malaisten luku noin sadan hengen pai
koille. Mitään yhtelspyr1nföjä ei vielä
kään ollut. Sitte alkoi huonompi aika, 
viikko ja kaksi tehtiin tyBtä ja neljä viik
koa oltiin lakossa. Kesällä 1894 tehdyn 
lakon jälkeen tuli hyvä aika tyc!miehille. 

Mainitussa tyc!lakossa syntyi kahakka, 
johon suomalaistenkin piti ottaa osaa. 
Tyc!lakkolaiset päättivät näet kukistaa Pik
kelhal kaivoksen, siellä kun miehet olivat 
tyBssä koko tyBlakkoajan sotamiesten var-

tlolmlna. Kahakka pä ättyi siten, että 60 
aseellista sotilasta pakotti lakkolaiset pa
koon pc!tkimää n. Kaksi sotamiestä kaatui 
la kkolaisten luodeista. Lakkolaisia kaatui 
7 ja haavoittui 11, niiden joukossa suoma
lainen, Antti Ranujärvl. 

Tyc!lakon ja huonon ajan takia hajaan
tuivat suomalaiset useihin kaivoksiin, mut
ta lisääntyivät uusilla tulokkailla sadan 
viidenkymmenen vaiheille. 

Vuonna 1895 perusti pastori Kivioja ralt
tiusseuran Bellevernonlin, joka pysyi pys
tyssä ainoastaan neljä kuukautta. 

Keväällä vuonna 1897 perustettiin ralt
tlusseura, johon kuului sllloin 40-50 jäsen
tä. Tämä sama seura, joka sittemmin sai 
nimekseen Rauhan Vesa, elää ja toimii vie
läkin Allenportissa, joka on Tremontln 
kohdalla toisella pu~len· Monongahela jo
k ea . 

Vuonna 1897 siirtyi kansalaisiamme Mo
nesseniin, joka silloin oli jotenkin autio 
palkka usein mainitun Monongaliela joen 
varrella siinä paikassa, jossa joen uoma 
muodostaa roomalaisen S kirjaimen. Teh
taita rakennettiin. Paikalle on kasvanut 
kaupunki, jossa on lähes 20,000 asujanta, 
kaikkea kansallisuutta. Mainittuna vuote
na perustivat kansalaisemme täällä rait
tiusseuran nimellä Voiton Lippu, joka on 
tähän asti toiminut jotenkin vakavasti, 
mutta varmasti • aatteensa toteuttamiseksi. 
Perustamisestaan tämän (1904) vuoden 
helmikuun alkuun asti on seura kuulunut 
I. S. R. yhdistykseen, mutta mainittuna 
aikana liittyi Veljeysseuraan. Raittlusseu
ralla oli oma talo, mutta se paloi helmi
kuun 6 päivän Illalla. Uuden entistä ehom
man rakentamiseksi puuhataan parhaal
laan. 

Monesseriissa on myc!s suomal.-ev. luteril. 
seurakunta, jolla -on oma komea kirkko ja 
papplla. Seurakuntaan vasituisestl kuulu
vat myBskin Allenportin, Twilightin ja Tre
montin kaivospaikat. Tämän vuoden alus
sa oli Monessenln kaupungissa 640 suoma
laista, Allenportissa yli 100 ja Twlllghtissa 

yli 200 sekä '!'remontissa noin 40-50 hen
keä. 

Enin osa suomalaisia Monessenlssa tyBs
ken telee rautalanka- ja läkkipeltltehtaissa 
(my!lyissä), saaden palkkaa 3-5 taalaa 
päivä ssä , jotkut enemmänkin aina · 10 ta.a
laan asti. Aineellinen toimeentulo on -ver
rattain hyvä. Varallisuus onkin vaurastu
nut. Neljä lläkymmenellä yhdellä suoma
la isella on oma talo Monessenin kaupungis
sa. Vuokrat ovat korkeat, talot 6-7 vuo
dessa tuottavat hintansa ja ulostekonsa. 

Siellä täällä Monongahela joen varrella 
työskentelee suomalaisia hiilikaivoksissa. 
Enin -yhdessä paikassa kenties Coal Cen
tressä, jossa on viime syksynä (1903) avat-
tu uusi kaivos. Siellä on niitä 100 pai
koille, samoin Brownsvillessä muutamia 
perhekuntia. 

Glassportissa on noin 260 suomalais
ta, joista enin tyc!skentelee kirvestehtaassa. 
Heillä on seurakunta ja ralttiusseura. 

Ranklnlssa on suomalaisia 5 perhekun
taa ja miehet työskentelevät rautalanka
myllyssä. 

East Plttsburglssa on suomalaisia muu
tamia kymmeniä ja tyc!skentelevät tehtais
sa. 

Pittsburglssa on parikymmentä suoma
laista k ä sltyBläistä. 

Montreal, Canada, (siv. 31)" on kuvattuna 
t ä h ä n teokseen vain sen vuoksi, että suuri 
osa kansalaisiamme sen kautta tälle man
tereelle tulee. Kaupungissa ei vakituisesti 
asusta kuin muutama suomalainen. 

Mount lron, Minnesota. (Sivu 156.) On 
pienoinen kaivantopaikka Minnesotan rau
ta-alueella. Ensimälset suomalaiset ovat 
tulleet tänne noin 17 vuotta sitten, kun tä
mä k a ivantopaikka vielä oli kehtolapsena. 
Perheellisiä suomalaisia tänne asettui vas- · 
ta noin 12 vuotta sitten. Nyt on kansalai- , 
siamme ajan mittaan karttunut niin, että 
niitä on jo kesäiseen aikaan noin 350. 



Pääasiallisesti toimivat he rautakalvok
slssa. Löytyy kuitenkin paikkakunnalla 
liikealallakin toimivia suomalaisia ja vielä
pä useoita kansalaisiamme liikkeiden omls
tajlnakln. 

Musta Karhu, Colorado. Katso Black 
Bear. 

Negaunee, Michigan. (Siv. 113, 125, 136, 
147, 149, 150.) Suomalaisten lukumäärä 
heinäkuulla 1903 oli 1,131 henkilöä. Suo
malainen asutus noin 30 vuotta vanha. 
Työskennellään etupäässä rautakalvokslssa. 

New Finland, Assinlboia, N. W. T., Can. 
Suomalainen maanvlljelysseutu, josta em
me ole onnistuneet saamaan valokuvia. 
Suomalaisia on siellä tätä nykyä noin 320, 
joista enslmäiset asettuivat sinne noin 11 
vuotta sitten. 

New Ipswich, New Hampshire. (Sivu 165.) 
Uuden Englannin valtioihin, New Hamp
shireen ja Massachusettsiin on syntymäi
sillään suomalainen maanviljelyssllrtola 
Fltchburgin kaupungin läheisyyteen. Ai
van viime aikoina on toista sataa suoma
laista ostanut siellä valmiita farmeja. 

Newport, New Hampshire. (Sivu 194.) 
Suomalaisia on täällä jotakuinkin 100 hen
k eä. Enimmät työskentelevät kutoma- ja 
neuloma tehtaissa. Joltakin on myöskin 
k enkä tehtaassa sekä ulkotöissä. Enslmäl
set suomalaiset asettuivat tälle paikkakun
nalle noin 14 vuotta sitten. 

New York, N. Y. (Slv. 6-8, 134, 209, 224.) 
Tämän kautta enimmät suomalaiset Ame
rikaan saapuvat. Itsessään Suur-New Yor
kissa asuu suomalaisia nykyjään noin 7,000 
·paikkeille. Heillä on useita kirkkoja, seu-
1roja ja yhdistyksiä. New Yorkin valtiossa 
asustaa s iellä t äällä hajallaan muuallakin 
suomalaisia, joku määrä farmarelnak!n. 

New York Mllls, Minnesota. (Sivu 156.) 
Suurimpia suomalaisia maanvlljelysseutu
ja. "Uusi Kotimaa" ilmestyy siellä. 

Northport, Washington. Pieni maanvll
jelysseutu, jossa on suomalaisia noin 50. 
Enslmälset asettuneet paikkakunnalle 7 
vuotta sitten. 

Nurmijärvi, Minnesota. (Sivu 99.) Suo
malainen maanviljelysseutu. 

Oulu, Wisconsin. (Siv. 200, 201, 203.) 
Viime vuosina perustettu postiasema suo
m a laiselle '"farmikontrllle", jonka asukas
luku on viimeisten laskujen mukaan 285. 
Elinkeinona on maanviljelys. Vanhimmat 
suomalaiset asuneet täällä 14 vuotta. Mui
ta yleisiä rakennuki;;la ei vielä ole kuin 
kouluja. 

Pandore, Colorado. (Sivu 57.) äällä si
jaitsee "Smuggler Union Mlll", kalvosteh
das, jossa suomalaisia työskentelee. 

Pequamlng, Mlchlgan. (Sivu 145.) Saha
laitos Superior järven rannalla. Kupari
saaressa. 

Pittsburg, Pa. 
laakso. 

Katso Monongahelan 

Pleasant Beach, Washington. (Sivu 174.) 
Katso Seattle. 

Port Arthur, Ontario, Canada. (Siv. 35, 
36, 45, 124, 220.) Suomalainen asutus paik
ka kunnalla on lähes 30 vuoden vanha. Se 
on kuitenkin ollut jotenkin plenllukulnen 
viime ai)l:oihln asti, vaan nyt viimeksi ku
luneiden vuosien aikana on se nopeasti 
kasvanut, niin että suomalaisten luvun 
täällä voi arviolta sanoa nykyään noin seit
semäksi sadaksi. 

Yleisempinä töinä - tilapäistöitä lu
kuun ottamatta - tääl1ä on talvella metsä
työt ja kesällä rautatien työt; onpa sen
tään yksi sahamyllykln, joka sekin on 
käynnissä parhaasta päästä vaan kesän ai
kana .. 

Yhtelspyrinnöltä paikkakunnalla on: työ
väenyhdistys, kuuluva Imatralllttoon jär
jestysnumerolla 9, jäsenluku 30 palkoille 
toista sataa; ralttlusseura (itsenäinen) ni
meltä "Uusi Yritys", jäsenluku ehkä lä
helle sama kuin edellisessäkin. 8 henkilöä 
k äsittävä soittokunta, kuuluya enslnmal
nlttuun yhdistykseen, sekä seurakunta. 

Port Axel, ~ .laska. (Siv. 175, 176, 177.) 
Kenaln niemimaalla oleva aivan uusi sata
mapalkka, jonne toivotaan syntyvän suo
malainen asutus. 

Portland, Oregon. (Sivu 179.) Suoma
laisia asuu täällä muutamia satoja, jotka 
työskentelevät pääasiall!sesti saholssa. 

Poulabo, Washington. (Sivu 115.) Paik
kakunnalla on suomalaisia viimeisten las
kujen mukaan 77. Elättävät Itseään niaan
vlljelyksellä ja karjanholdolla. Enslmälset 
suomalaiset tulleet tänne 12 vuotta sitten. 

Proctor, Vermont. (Slv. 75, 126.) Ame
rikan suurimman marmorlliikeen, Vermont 
Marble Co:n, marmorllouhimo. Kaivoksia 
runsaasti läheisyydessä. Suomalaisia on 
vähänlaisesti, noin 60. Työskentelevät kalk
ki mainitun yhtiön palveluksessa. Yhdis
tyksiä ei ole multa kuin äskettäin perus
t e ttu Kansallislilton haaraosasto. Enslmäi
set suomalaiset lienevät tulleet tänne pari
kymmentä vuotta sitten. 

Qulncy, Massachusetts. (Siv. 26, 30, 74, 
121, 135.) Suomalaisten lukumäärä 972. 
Miehet työskentelevät suurimmaksi osaksi 
hautakiviveistämöissä; joku määrä kivi-



m u rtimolssa. 
laiva tokalla. 

Noin 30 miestä on työssä 
Suomalaisia lie palkkakun-

nalla asunut 18 vuotta. 

Rankin, Pa. Katso M?nangahelan laakso. 

Red Lodge, Montana. (Siv. 144, 184.) Kl
vihiilikaivosseutu, jossa asustaa noin 900 
suomalaista. Enslmälset suomalaiset asus
taneet täällä 15 vuotta. Täällä on enin huo
miota herättänyt suoma!. soittokunta Ame
rikassa, saanut kutsun valtion solttokun
naksi. 

Rockiin, Callfornla (Slv. 76, 78, 111, 166, 
167, 168, 199), on sisäisen Callfornian huo
mattavin suomalaisseutu. Enslmälnen suo
malainen kuuluu saapuneen tänne noin 50 
vuotta sitten, vaan vakituisesti asettui 
kansalaisiamme Rockllnlln vasta 1876. En
simälnen suomalainen kivimurtimo alettiin 
1882. Nyt niitä on useampia, niin että 
koko kiviteolllsuus on enimmäkseen suoma
laisten käsissä. Keväällä 1904 asui Rockll
nissa 38 suomalaista perhettä, joissa oli 76 
vanhempaa jäsentä ja 95 lasta. Yksityisiä 
suomalaisia oli noin 60, joten suomalaisten 
luku teki kaikkiaan 231. 

Rockport, Massachusetts. (Siv. 39, 2·15.) 
Suomalaisia on tässä kaupungissa noin 700 
henkeä. Kesällä, töiden ollessa paralten 
käynnissä, on lukumäärä usein suurempi
kin. Melkein kalkki työskentelevät klvl
louhlmo!lla. Ensimälset suomalaiset liene
vät muuttaneet tänne vuosina 1874-76. 
Seuroja ovat kansalaisemme perustaneet: 
v. 1890, helmlk. 2 p. ralttlusyhdlstys Valon 
Leimu; v. 1891 ev. luterilainen seurakunta; 
v. 1894, marrask. 25 p. ralttlusyhdistys 
Sampo, joka kuuluu S. K. R. V. seuraan 
numerona 81. Vielä on työväenyhdistys, 
kuuluva Imatra liittoon palkalllsosastona 
n:o 18. 

Rock Springs, Wyoming. (Slv. 25, 28.) 
Klvlhiilikaivoskaupunkl. Suurin suoma
lalspesä Wyomlnglssa. Nykyään lienee suo
malaisten lukumäärä siellä noin 1,200. Niin 

kuin kaikilla suuremmilla suomalalsseu
du!lla, on täälläkin kolme seurakuntaa, pari 
ra!tt!usseuraa, torvisoittokunta j. n. e. 

Roscoe, Pennsylvania.*) (Sivu 138.) Kl
vihiil!kalvosseutu. Suomalaisia noin pari
sen sataa. Palkan nimi on Twilight, vaik
ka postiosoite on Roscoe. 

Sand Coulee, Montana. (Slv. 127, 185.) 
Suomalaisia asustanut 18 vuotta ja on niitä 
nyt noin 250, jotka työskentelevät hlillkai
vannoissa. Yksi kaivanto on suomalaisten 
oma. 

Sandstone, Minnesota. (Sivu 88.) Suo
malaisia tätä nykyään 300 valhe!lla. Työs
kentelevät enimmäkseen santaklvimurt!
mossa. Ensimäinen suomalainen tullut 
paikkakunnalle 18 vuotta sitten. 

San Francisco, Callfornla. (Siv. 78, 199.) 
Suomalaisia asustaa täällä kaikkiaan noin 
1,200 henkilöä, enimmäkseen käsityöläisiä, 
kalastajia, merimiehiä ja nalspalvelijolta. 

Sault St. Marie, Mlchlgan (Sivu 91), Su
perior ja Huron järviä yhdistäväin kana
vain varrella. Nuori, vaan nopeasti edisty
vä kaupunki. 

Savo, South Dakota (Slv. 68, 103, 204, 205, 
221), suomalainen maanvlljelysseutu, jolla 
asuu nykyään 817 suomalaista. Enslmäiset 
niistä asettuivat tänne 1882. 

Seaslde, Oregon. (Sivu 178.) Luonnon
Ihana seutu Tyynenmeren rannalla. Suo
malaisia asuu kaikkiaan 40 henkeä, jotka 
työskentelevät sahassa ja höyläyslaltokses
sa. 

Seattle, Washington. (Slv. 47, 79, 105, 129, 
170, 171, 173, 174, 205.) Suomalaisia on noin 
1,500 palkke!lla, joista kaksi kolmattaosaa 
Suomen ruotsalaisia. Työskentelevät ra
ken'nusmlehlnä, sahollla ja satunnaisissa 

*) Kuvan alle on erehdyksessä tullut 
Roscoe, Ohlo. 

töissä. Ammattimiehistä ovat enimmät 
räätäleltä, noin 30. Kalastusta harjoite
taan jonkun verran. Vielä on suomalaisia 
kapakoitsijoina noin 5 tai 6. Yhdistyksiä 
on pari raittlusseuraa ja työväenyhdistys. 
Enslmäiset suomalaiset saapuivat tänne 20 
vuotta takaperin. Lähellä Seattlea on hu
vipalkka Pleasant Beach. 

Sebeka, Minnesota. (Sivu 156.) Suoma
lainen farmlseutu. Suomalaisten luku noin 
yli 1,000, joista vanhimmat asuneet yli 20 
vuotta. Pääellnkeinot maanviljelys ja kar
janhoito, vaan on suomalaisia liikealoilla
kin. Seurakuntia on 4, joista 3:lla on kir
kot. Raittiusseuralla on oma halli ja laina
kirjasto. 

Läheisyydessä on monta townshipia, 
joissa suomalaiset ovat enemmistönä. 

Smuggler Unionin kaivanto, Colorado 
(Slv. 56, 57.) Tällä kaivannolla tapåhtul 
onnettomuus 20 p:nä marrask. 1901, jossa 
24 työmiestä tukehtui, niiden joukossa 7 
suomalaista. Kaivos on suurin Telluriden 
ympäristöllä sekä tuotantonsa että työvoi
mansa puolesta. Suomalaisia paljon töissä. 
Läheisyydessä Pandoressa on Smuggler 
Union Mill. 

Solntula, Britlsh Columbia, Canada. (Siv. 
181-183.) "Kalevan Kansan" asuntopaikka, 
Malkosaarella. 

Somerset, Colorado. Hiilikaivosseutu 
Cunnlsonln kaunt!ssa, North Fork joen var
rella, jylhän, alastoman vuoriston juurella. 
Suomalaisia asuu täällä noin kolmisenkym
mentä henkeä,joista ensimäiset tulivat huh
tikuussa 1903. Yhtelspyrinnöitä ei he!llä 
vielä sanottavasti ole. 

Sparta, Minnesota. (Siv. 33, 192, 207.) 
Suomalaisia noin 300 vaiheilla, jotka työs
kentelevät rautakalvannoissa. Myöskin 
joitakuita oman liikkeen harjoittajia on. 
Ensimäiset suomalaiset tulleet noin 9 vuot
ta sitten. 



Swan River, Minnesota. (Siv. 22, 24, 106, 
191) Suomalainen maanviljelysseutu. Enim
mät asustukset 5-7 vuoden vanhoja, vaik
ka vanhimmat asukkaat olleet 12 vuotta. 
Suomalaisten luvusta on täällä sa,moin kuin 
yleensä maanviljelysseuduilla .vaikea saada 
selkoa. Useampia satoja niitä kuitenkin 
on. · 

Tegner, Minnesota. F armiseutu Spruce 
Grove townshipissa, jossa on 22 suomalaista 
itsenäistä farmarla. 

Telluridessa, Coloradossa (Siv. 42, 56, 57, 
73, 108, 198) on suomalaisia asunut jo noin 
17 vuotta ja oli niiden lukumäärä enn en 
viime lakkoja noin 500 suomea puhuvaa ja 
yhtä monta Suomen ruotsala ista. Nyky
j iiiin on kumpalsiakin noin 170. Ne työs
k entelevät melkein poikkeuksetta k aivok
sissa ja survimoissa. (Yksi suomalainen 
rautatavarakauppa on.) 

Terravillen kauppala, s. Dakota. 
65.) Katso Black Hllls. 

(Sivu 

T.orontossa, Ontario, Canada, on ollut 
suomalaisia noin 15 vuotta, mutta vasta 4 
vuod en ajalla on varsinainen siirtolalsryh
m ä muodostunut, joka nykyään nousee 250 
henkeen. Toronton suomalainen asutus 
k eskinäisessä elämässään on kaikin puolin 
suvaitsevaa väkeä. Paikkakunnalla löytyy 
''Suomalainen seura'', jossa jäseniä on ny
kyään 70. Seuran t arkoitus on kasvattaa 
ja kehittää paikkakunnan suomalaisia 
kalkkiin h yviin harrastuksiin. Seu
ra perustetiin vuonna 1902 syksyllä. Seuran 
keskuudessa löytyy torvisoittokunta, puhu
jaseura, ja ompeluseura. Lainakirjaston 
on seura saanut kiitettävälle alulle. Oman 
talon ostohommissa on seura nykyään. 

Tämän seuran ympärille paikkakunnan 
suomalaisten henkinen toiminta keskittyy; 
on tosin syntymässä raittiusseura, joka se
kin on suomalaisen seuran alotteesta lähte
nyt. Uskonnollisista harrastuksista mainit
takoon joku n. k. "lahkolais"-ryhmä. 

Suomalainen asutus kasvaa nopeasti uu
sien s iirtymykslen kautta. 

Treadvlllen kaivanto Douglas saarella, 
Alaskassa. (Sivu 54.) Yksi Alaskan suu
rimpia kultakaivantoja, jossa satoja suo
malaisiakin työskentelee. 

Trimountaln, Mlchlgan, on vähäinen kai
vantokylä Houghton kauntissa, noin 7:män 
mailia Houghtonista. Täällä asustaa Suo
malaisia noin 500 paikkeilla (noin 80 perhet
tä) ja on niitä tiettävästi asunut jo noin 5 
vuoden a ikana, ja työskentelevät h e täkä
läisissä kuparikaivoksissa. Kahden puolen 
olevissa Painesdale ja Baltic nimisissä kai
vantokylissä on melkein sama mää rä k a n
salaisia, varsinkin Baltic' issa, jos siihen 
laskee lähellä olevan South Rangen suoma
la ise t. (Siv. 66, 146.) 

Twilight, Pennsylvania. Katso Roscoe, 
Pa. 

Ulster Park, New York. (Sivu 9.) 

Virginia, M lnnesota. (Siv. 94, 153, 193, 
194.) Suomalaisen asutuksen pää paikka Me
sabaränssillä. Suomalaiset työskentelevät 
pääasiallisesti rautakaivannolssa. Seura
kunnat kirkkoineen, raittiusseurat hallei
n een ja yhtelspyrintöineen. 

Waukegan., Illinois. (Sivu 214.) Suoma
laisia on 800 paikkeilla. Työskentelevät e
nimmäkseen rautalankamyllyssä. Joitakin 
on kauppaliikealalla ja muutamia k ä sityö
läisinä. Ensimälset suomalaiset asettuivat 
t ä nne noin 20 vuotta sitten. 

Whitlng, lndiana. Suomalaisia on tätä 
nykyä 65 henkeä. Pääasiallinen .elinkeino 
on työ öljytehtaalla. Ensimäiset suoma
la ise t asiittuivat tänne v. 189\. 

Winter Quarters, Utah. Suomalaisia 
työsk entelee täkälälslssä kaivannolssa ta
vallisesti noin 260, joista ensimälset saapui-
vat v. 1880. · · 

Winton, Minnesota. (Sivu 159.) Suoma
laisten lukumäär ä täällä vaihtelee vuoden 
aikojen mukaan : talvella se on •noin 150, 
kesällä sitävastoin se kohoaa kaksinkertai
seksi eli 300. Pääasiallisena elinkeinona on 
työ lautasahoilla.Seuroja on kansalaisillam
me: raittiusseura"'Veden neito", joka kuu
luu Elyn "Vesi"-seuraan, sekä itsenäin0-n 
seurakunta. Näillä seuroilla on yhteinen 
haali, jossa pidetään jumalanpaiveluksia ja 
r a ittiuskokouksfa. Suoma la iset omistavat 
yhteensä 18 rakennusta. Ensimä iset suo
m a laiset lienevät tulleet tänne v . 1894. 

Worcester, Massachusetts. (Siv. 14, 74, 
119, 120.) Syyskuulla 1903 tehdyn laskun 
mukaan oli suomalaisia yhteensä t ässä kau
pungissa 1,306. 

Worcesterin suoma laisilla on seuraava 
määrä liikkeitä j a toimia: 4 ruokatavara
k a uppaa, joista yhdellä on oma talo ja t e 
kee ka uppaa kahdessa pai~assa; 2 leipuri
liike ttä , joista toisella on oma t alo; 3 suu
ta rinliikettä; 1 kello- ja kultatavarakaup
pa; 1 virvokejuomatehdas; 1 valokuvaaja 
ja 1 kätilö. 

Useimmat k ansalaisistamme kuitenkin 
työskentelevät rautalankatehtaissa ja vali
moissa . Muutamia on myöskin r a kennus
alalla. 

Vielä on kansalaisilla kaksi seurakuntaa, 
kummallakin oma pappi, nimittäin ev. lut. 
seurakunta ja vapaakirkkoinen lähetysseu
r a kunta . Molemmilla seurakunnilla on yh
t einen sunnuntaikoulu. Kesäkoulu toim_ii 
kaksi kuukautta. Ommpeluseuroja on 3, 
joista 2 työskentelee ev. lut. seurakunnan 
ja 1 lähetysseurakunnan hyväksi. Sitäpaitsi 
on nuorisoseura ja kaksi raittiusseuraa, 
nimittäin Sovittaja, kuuluva S. K. R. V. 
seuraan ja ldänliitto, kuuluva I. S. Raittius
yhdistykseen. Kumma lla kin raittiusseu
ralla on oma talo. Lauluseuroja on kaksi, 
mies- ja sekaköori. Vielä en työväenyhdis
tys, joka kuu!uu Imatra liittoon paikallis
yhdlstyksenä n:o 16, sekä volmlsteluseura. 



Arvoisalle Yleisölle! 

Matkustellessani kesällä 1903 Amerikan suomalaisten asuinpaikoilla aloin kerätä valokuvia muistoksi nä
kemiltäni seuduilta ja tapaamistani kansalaisista. Si'ten kertynyttä kokoelmaa katsellessani juohtui mieleeni, että 
moni muu suomalainen, joka on liikkunut eri seuduilla tämän avaran Amerikan suomalaisten keskuudessa, kenties 
haluaisi samallaista kuvakokoelmaa maltkojensa muistoksi ja toiset taaskin lähettääkseen sitä ystävilleen ja suku
laisilleen vanhassa kotimawssa, jotta nämäkin näkisivät minkälaisilla seuduilla täällä ollaan ja eletään. Päätin 
sen vuoksi hankkia lisää kuvia ja julkaista ne painosta. Suurella auliudella ovat lukuisat kansalaiseni avustane-et 
minua kuvain keräämisessä, josta lausun heille suuret kiitokseni. Joukko kuvia on kuitenkin täytynyt jättää pois 
sen vuoksi, että ovalt olleet kovin epäselviä ja mahdottomia monistaa. Useilta suomalaisseuduilta puuttuu kuvia, 
kun en monilla tiedusteluilla ja pyynnöilläkään ole onnistunut niitä saamaan. Jos teoksesta joskus voitaisiin uusi 
painos ottaa, korjataan aukot siinä. 

Aikomukseni oli liittää albumiin mahdollisimman täydellin~n tilasto suomalaisten lukumäärästä eri seu
duilla, vaan siitä tuumasta piti luopua, kun oli mahdotonta saada kokoon sitä varten 1tarpeellisia numeroita. Ken
ties vastaisessa uudessa painoksessa voidaan tämäkin puute korjata. 

Sellaisena kuin tämä '' Amerikan albumi'' nyt kirjakaup~aan lähtee, ei se tahdo olla muuta kuin tavalli
nen "Muistoalbumi" Amerikan suomalaisten asuinpaikoilta. 

Brooklyn, N. Y., elokuun 19 p. 1904. 

Toimittaja.. 



Kaikkosi kauvas lapsia Suomen, 
kaikkosi merten ta.aksi, 
tuhannet Pohjan ja Karjalan pojat 
heilutti tänne jo haaksi; 
tuhannet Savon ja Hämehen sulhot, 
neitoset Suomen niemen -
Atlantin taakse on talteen pantuna 
uuden Suomen siemen. 

Elkää moittiko kulkij a1~"4, 
että se astui laivaan, 
eikä se kulkenut leikkiä lyömään, 
vaan tuli työhön ja vaivaan. 
Uusia koteja uurtamahan 
laiva kun laineita luistaa, 
Suomen kieltä se kulkija laulaa, 
synnyinmaa.ta hän muistaa. 

Severi Nyman. 



New Yorkin kaupungin alaosa, katsottuna satamasta 



J 

Ne> Yorkin kaupungin alaosa, katsottuna North Riverin puolelta 



Suomalainen Kansallisklrjapalno Ja kirjakauppa sekä Amerikan Kalun toimisto Broo klyn lssä 

" Finn Town" Brooklynlssä, New York 



Vaahterakäytävä Chas. Bloomqulstln hedelmäfarmilla Ulster Parkissa, New York 

Persikkapuutarha Chas. Bloomqulst i n hedelmäfarmllla Ulster Parkissa New Yorkin valtiossa 



Huvipursi "Hauoli" 

Suomalaisten insinöörien piirustusten mukaan rakennettu 

Suomalaisia laivanrakennus insinöörejä työ huoneessaan New Yorkissa, N. Y. 



N äköala Boston ista, Massachusetts 



Maisema Lanesvillestä, Massachusetts 

/ 

Villankehruu• ja kutomatehdas Maynardissa, Massachusetts 



1 
Näköaloja Gardnerlsta, Massachusetts 



Suomala inen sekakööri Worcesterisca , Massachusetts 

Amerlcan Steel &. Wlre Co. tehdas Worcesterissa, Massachusetts 



I 

" Siirtolalseh " toimisto Ja kirjapaino Kalevassa, Michlg,rn 

Rautatienasema Kalevassa, Mlchlgan 



J. E. Saaren, Kalle Nybergin Ja Kaapo Murroksen talot Kalevassa, Mlchlgan 

Juho Pellon talo Kalevassa, M ichigan 



N i! köala Calµmetjsta1 Mlch, 



Näköala Calumetlsta, M ich, 



Suomloplsto, Hancock, Mlch. 



Näköala Calumet lsta , Mich. 



M ieh iä l as keutumassa kaivantoon Quincyn kalvannossa, Hancockissa, Mich . 



J . E. Rapakan talo, Franklin i ssa, Minn . 

Mike Siermalan talo Ja perhe, Swan River , M inn. 

MINNESOTAN FARMIMAILTA 



Dlamondvlllen Ja Kemmererln kaupungit, Wyomlnglssa 



Andrew Vesan farmltalo Menahgassa 

J. Ojalan talo Ja perhe, Swan River 

MINNESOTAN FARMIMAILTA 





Suomalaisten omistama hautaklvltehdas Qulncyssä, Mass. 



Kaivostyömiehiä - enim m äkseen suomala isia - työhön menossa 

ELY , MINN . 



K aivanto N :o 1 K ai van to N :o S 

P ääkatu K ai v anto N:o 1 O 
ROCK SPRINGS, WYOMING 



Homestake kultakaivannot Leadissa , South Dakota 



Suomalaisten omistama h autapatsas tehdas 

Suoma laisen Oskar DJ erfln kiv · 
QU I NCY ,murtimo 

• MASS. 



Montrealin k aupunki Canadassa 



P. E . ul i n i n farmi , Moessa 

Ka ll e Vanhaniemen kot i Ja perhe Grand Rap ids l ssa 

MINNESOTAN FARMIMAILTA 



Näköala Sparta Järven rannalta , M lnn. 

Ralttiusseura "Järvenkukka" lähtee kesäJuhlalle Järven toiselle puolen v. 1902 



Suomalainen kirkko Bessemerissä , Pennsylvania 



Työväenyhdistys Imatra 9 :nen talo sisältä, Port Arthur, Ontario, Canada. 



" Uusi Yritys" r a ltt l usseuran Jäseniä talonsa edustalla, Porth Arthur, Ontario, Canada 



', 
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Raittiusseura Koitto 14 Ja sen talo, Boston Mine, Mlch . 



Hoq ul a m , Washington , lä nnestä katsottuna 



R. Y. Valon Lelmun jäseniä talonsa edustalla Rockport i ssa, Mass. 



A. Heissonin talo , Mechanic kadun varrella 

E . J asber gi n ja Ch. Mattsonin talot Mecha~ ic kadun varrella 

SU OMALAISTEN TALOJA FITCHBURGl 'iSA, MASS. 



N äköala Leadlsta , South Dakotassa 



Tellurlden kaupunki Coloradcssa 



" K asvi" r, s e uran talo ja solttolava , Fairportissa, Ohlo 



Astorla, Oregon 



p 
f 

Port Arthur, Ontario, Canada 



Suomalaista työväkeä Bessemerissä , Pennsylvania 



Ensim äi nen suomalainen kansanjuhla Seattlessa, Washingtonissa, 5 p. Heinäkuuta 1901. 400 suomalaista lähdössä Juhlakentältä 



J. P . Marttalan talo ja vehnäpelto, Franklinissa 

Suomala i nen viljan leikkuussa, Franklinissa 

MINNESOTAN FARMIMA1L TA 



R, s. Koitto 14:sta talo , Boston , M ich. 



Crow River, joka kulkee läpi suomalaisen maanviljelysseudun 

Maisema Grand Rapidsista 

MINNESOTAN MAISEMIA 



Frontierin ja Kemmererin kaupungit Wyomlngissa 



_Kansall isseurakunnan kirkko 

Suomalaisen työnjohtajan lsak Matsonin suomalaiset työmiehet työpuvussa 

FAIRPORT, OHIO 



Osa Fairportin kaupunkia , Oh iossc1 



Treadwellln kaivanto 

" Glory Hole" kaivanto TreadV:,ellissa 

KUVIA DOUGLASSAAREL TA, ALASKASSA 



Kaivantomlehlä Frontlerlssa, Wyomlnglssa 



Smuggler Union kaivanto Telluridessa, Colo. 

Puutavarain kuljetus kaivannoille 

COLORADON VUORI KAIVOSSEU DU ILTA 



Smuggler Union MIII , Pandore, Colo. 





Suomalaisten raittlustalo sekä suomalaisia Fultonissa, Mich. 



Tohtori C. J. Sorsenin sairaala, Calumet, Mich. 



Osa Harvey Streetla Elyssä, Minnesota 



Ryhm ä suoma la isten omistamia taloja Rollstone kadun varrella , Fitchburgissa , Mass. 

Näköala Guildista , N. H. 



Seitin kaupunki , Montanassa 



Suomalainen kirkko ja raitti ustalo Duluth issa, M inn. 



13J<1ck Hillin vuori~t9maisemc1 S9uth D c1kotassa. - Terravillen1 Black T ai Iin Ja Central Cityn kauppal<1t 



Työväen asuntoja Trimountainissa, M ichig an 

Näköala Trlmountainlsta , M ichigan 



Valon Kipinä raittiusseura lron Beltissa, Wisconsin 



Guo :11 alainen Yhtiömeijeri Savossa, South Dakotassa 

Vehnänleikkuu suomalaisella farmilla South Dakotassa 



Lammaspaimenla Wyomingissa 



Suomala ir.en evangelis-luterilainen kirkko, Fitchburg , Massachusetts 

Petter Mäen talo Fitchburgln lähellä Ma : sachusettsissa 



Eräs vanh i mpia suomalaisten asuntoja Fr ench Lakessa , M innesota 

Suomalainen talo French Lakessa, Minnesota 



Suomalain en t u k invet äj ä Grand Rapidsissa , M i nn. 

Moe, M i nn . , post ikonttori 



Suomalalnen ralttlustalo Tellurldessa, Colorado 



Suomalaisia kivenhakkaajla Q~incyssä, Massachusetts 

Suomalainen työväen kauppayhtiö , Worcesterissa , Massachusetts 



l lmalla käyvä marmoripora, Proctor, Vermont 

Marmorikaivos Proctorissa, Vermont 



Oskari Kestln talo, Rockiin, California 

Suomalaisia ratapölkkyjen tekijöitä lähellä Mendocinoa, Californiassa 



Suomalainen liikehuone, Duluth, Minnesota 

Victor Förarin talo, French Lakessa, Minnesota 



Hyljekalliot J<j Cliffhouse San Franciscossa , Cal lfornia 

Henry Hlipakan k ivimurtimo, Rockiin , California 



Suomalainen kansanjuhla Woodland puistossa Seattlessa, Washington, 24 p. kesäkuuta 1903 



Salmon Ruonan asuinrakennus, Franklin , Minnesota 

Andrew Haapalan asuinrakennus, Dassel , Minnesota 



Suomalainen kansanjuhla Seitissä, Montanassa, vuonna 1903 



Porauskone käynnissä Tamarackin kaivannossa, ' Catumet'; •M lch-lgan 

" Trammareita " Tamarackin kaivannossa , Calumet, Michigan 



Calumet &. Heklan kaivannossa 

Calumet &. Heklan k aivannossa 

Kaivantopumppukone Kaivannon konehuone 

KUVIA CALUMETIN KAIVANNOISTA, MICHIGANISSA 



Osa Fairportin satamaa Ohiossa 

Ashtabula Harborin satama Ohlossa 



Elyn kaupunki Minnesotassa 



Calumet &. Heklan kaivantohuone, Calumet, Michigan 

Keewatin Lumber Companyn saha Michiganissa 



Biwabik, M innesotassa 

Suomalainen "boardinghouse" Duluthissa, Minnesotassa 



J. E. Rapakon asuinrakennus, Franklin, Minnesota 

Suomalaisia kivenhakkaajia Sandstonessa, Minnesota 



Malnkatu Leadlssa, South Dakota 



Hannan kaiva n non päällystä Wyomlngissa 

Kuva Hannan kalvannosta , Wyomingissa 

otettu 10 minuuttia räjähdyksen jälkeen kesäkuun 30 p. 1903 



Sault Ste. Marie, Mlchigan 

Lake Super ior Smelting Companyn sulimot, Dollar Bay, Michigan 



Näköala Hancocklsta, Michlgan 



Sähkökone Sairasho ltajattaret 

Steriliseerauskone Yksityinen salrashuone 

KUVIA TOHTORI C. J . SORSENIN SAIRAALASTA, CALUMET, MICHIGAN 



a.. suomalainen k i rkko Virginiassa , Minnesota 

• 
,. 

Jauhomylly , French Lake, Minnesota 

Oscar Niemen tai~, French Lake, Minnesota 



1 
Osa suomalaisten hautausmaata Falrportissa, Ohio 



Näköala Calumetlsta, Mlchlgan 



Kemmererin k,aupunki Wyomingissa 



Suomalaisen kauppayhtiön talo, lshpeming, Michigan 



Valtakatu lshpem ing issä, Michigan 



Nurmijärven suomalainen kirkko, Minnesota 



Johan Henriksonin farmitalo, Menahga, Minnesota 



.. 

Leski Kallion talo, Finlayson, Minnesota 



Suomalainen metsäasunto Mohawkin lähellä, Minnesotassa 



Maisema Kuparisaarelta , Michigan 



Suomalainen M:iccabee-osasto, lshpeming, Michigan 



Suomalainen Pyhän - Johanneksen kirkko Allstonissa , Massachusetts 



Hesselgrenln talo, Fitchburg, Massachusetts 



A .. Hannulan Ja A . Riutan Fitchburgissa, Massachusetts 



. 
Suomalaisen evangel. lähetysseurakunnan kirkon perustus, 

Fltchburg, Massachu$etbJ 



Savon suomal. evank, luther. seurakunnan kirkko, South Dakotassa 



Tampanjärvi C~lumetissa, Michigan 



Entry, tavallinen huviretkipaikka Kuparisaarella Michiganissa 



Kansanjuhla Seattlessa, Washington , helnäk. 5 p. 1901 



.,. 

., 

,¾,{,. . 
). ?:'·~::: (-~~ 

Uuden kaivannon alkaminen Biwabikissa, M·innesota 



: i ~-: · .. · ·-
r, ~ 

(. 

. '. 

>\. 

J. Tammiston talo, Swan River, Minnesota 



,Nuotanveto Columbia-Joella , Astorla, Oregon 



Osa valta katua Tell uri dessa, Colo. 



Bear Creekin kultamylly lähellä Telluridea, Colorado 



Kaivostyömiehiä Seitissä, Montana 



Talo Conneaut Harborissa, Ohio 



J. Kaukosen talo, Conneaut, Ohio 



Suomalainen soittokunta Rockllnissa, Californla 



Suomalainen raittiustalo Atlanticissa, Michigan 



Osa suomalaista yhteiskuntaa Jacobsvillessä, Michigan 



Kaivantomiehiä alasmenossa "Hartford" kaivantoon Negauneessa, Mich, 



Apost. lutheril. kirkko Calumetissa, Michigan 



Suomalainen "timperi" Klondikessa Mohawkin lähellä, Michigan 



Hoquiam, Wash., poh~oispuolelta k.:1tsJttuna 



r\~ etsätyöm ieh iä Aberdeen issa, Washington .. 



Henry Luttisen talo, Paulsba, Washington 



Suomalainen meijeri Brocketissa, North Dakota 



.. . .. . 
, .. ;.: '.) _. . 

. . ' 
.. ,. 

\ , . 

Emil Pihlgrenin talo Broketin lähellä, North Dakota 



Mikko Udeliuksen talo lähellä Brocketia, North Dakota 



Kalastajain asumus Columbiajoella Astorian lähellä, Oregonissa 



Peltitehtaan työmlehlä - enimmäkseen Sl.lQmalail?la - M9ne~sen!slja1 Penni.ylvania 



Satama nostokoneineen Ashtabula Harborissa, Ohio 



Uudenaikainen malmin kuljetuslaiva ja purkauskoneet, Jester, Ohio 



Suo:11alaisten seurain talo Gardnerissa, Ma3sachusetts 



Raittiusseura "Sovittajan" talo, Worcester, Massachusetts 



Nä k öala Worcesterista , Massachusetts 



Näköala Worcesterista, Massachusetts 



Suomalaisia lähetysystäviä Quincyssä , Ma5s. , suomalaisen kirkon rappusilla 



Edustajat Lanesvillen kansanjuhlassa , kesäkuussa 1900 



Suomalainen kokoushalll Buttessa, Montana 



Työväenyhdistys Imatra 9:nen Jäseniä talonsa edustalla, Port Arth\Jr, Ontario, Canada 



.. / 

/ .,.. 

~ .. ,~< ... ~ 
/ 

lron Street, Negaunee, Michigan 



t · 
...L-....... - ,---~-

Näköala Negauneesta, M ichigan 



Osa Vermont Marble Co:n rakennuksia, Proctor, Vermont 



Suomalainen soittokunta Louhi, Monessen, Pennsylvania 



\ 

Suomalisten asunnoita Sand Couleessa, Montana 



Näköala Seitistä, Montana 



Herman Granin asunto je perhe, Grand Rapids, Minnesota 



Suomalainen räätäliliike Elyssä, Minnesota 



Raitti11s~eura "Lännlln Ruu~un" haali Ja Suomalainen majatalo Seattlessa, Washington 



~ 

r~~-~ 

S~9m , ev. lµth ~ kjrkko, lshpemin~, Michi9an 



Laestadiolaisten kirkko Atlanticissa, Michigan 



lltakouluku va " Väinölä " raittiusseuran tal on edess ä, Lanesville, Massachusetts 



Laestadiolaisten ja Kansallisseurakunnan 

kirkko Hancockissa, M ichigan 



t 

Kansallisseurakunnan kirkko Calumetissa, 

Michigan 

.J 



Suomal. evank. lutheril. kirkko, Hancock, M ichigan 



Suomalainen evankelis lutherilainen kirkko Jesterissä, Ohio 



l;nsimälnen ~119malainen !i;Y, l.ähetysklrkko New Yorkissa, New York 



'• 

;i~ \ . 
•i , 

Suomalaisen lä hetysseu raku n nan kirkko Quincyssä, Massachusetts 



Suomal. lähetysyhdistyksen jäseniä Quincyssä, Massachusetts. Suomalaisen kirkon ulkopuolella 



Suomalainen raittiustalo, Crystal Falls, Michigan 



"Aamurusko" raittiusseuran kokoushuone, Negaunee, M ichigan 



" Kilpi " raittiusseuran talo Jesterissä, Ohio 



Suomalainen soittokunta Roscoessa, Ohlo 



., 

Nuorisoseura ' 'Aavikon R1111~un " talo lähellä Brokett ia, North O.ikota 



Suomalainen kansanjuhla Seitissä, Montanassa, kesäkuussa 1903 



Näköala Astoriasta , Oregon 



Sahamylly Astoriassa, Oregon 



Kaslo, Brlttish Columbia, Canada 



Hiilen pesulaitos 
KUVIA CARBONADOSTA1 WASHINGTON 

Ti e kylästä ylös kalvannoille 



Suomalainen soittokunta Red Lodgessa, Montana 



Kupari laituri Dollar Bayssa, M ichigan 



.. 
Sahamylly Pequamingissa, Michigan 



Työväen asuntoja Trimountainissa, Michigan 



Kaivostyömiehiä Mohawkissa, M ichigan 



"liian . Kaiku."" rauluseura Negauneessa, Michigan 



Bajarf & Ufsethin lautatarha, Calumet, Michigan 



Kansa! 1 isseuraku n r.an kirkko I ronwood issa, 

Michigan 



Suoma!. Ev. -Luth. kirkkp _Crystal Fallsissa, 

M ichigar. 



Toinen apostol. lutheril. kirkko Calumetissa, Michigan 



·,, ·-"'. ,. 
~ ~-. 

. ' \, 
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Suom. Ev. Luth. kirkko Ja pappila Negau neessa, M lchlgan 



Kansallisseurakunnan kirkko sisältä, Calumet, M lchigan 



Vanhin ·suomalainen kirkko Amerikassa 

Calumetissa, ·IYI ichigan 



Ma i n Street Negauneessa, Michigan, lumipyryllä 



Suomalaisia kaivantomiehiä "Mary Charlotte" kaivannosta Negaunee, Michiga_n 



Näköala Hancocklsta, Michiganissa 



Suomalaisia k1venhakkaajia Jacobsvillessa, M ichigan 



~t ?=~K,~~¾ .. -..... ,,-.':" ",tr '~ --;.,~; 
"'<:~ 

Raittiusseura "Valontuotteen" talo Virginiassa, Minnesota 



Karl Savelan asuinrakennus, Franklin, Mi .nesota-



Toht. A. F. Tannerin sairaala Elyssä, Minnesotassa 



Savelan talo, Franklin, Minnesota 



su·omalaisten farmarien _yhtiökauppa N.ew Yor.ik Millsissä, Mihnesot~ 



Suomalainen nisusäiliö New York Millsissa, Minnesota 



Suomalainen kauppapuoti Sebekassa, M inr.esota 



Suomalaisen kauppaosakeyhtiön talo Mount lronissa, Minnesota 



' . 

.·.· 

Elonleikkuu aavikolla. Borup, Minnesota 



Henry Heikan ja J. Marttalan puimakone, Franklin, Minnesota 



Pari suomalaista huviretkeilijää, Franklin, Minnesota 



t , 
Suomalainen hevo~·rriies, Fultonissa, Minnesotassa 



Tapani Erkkilän heinäfarmi Menahgassa, Minnesota 



.. 
11\ 
J t \· 
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Suomalainen farmitalo ,French Lakessa, Minnesota 



St. Croix Co:n sahamylly, Winton, Minnesota 



.Suomalaista työvii .k~ii BraJri<1ri:lls$a, M lnnesotassa 



Vesi raittiusseuran talo Elyssä, Minnesota 



Suomalaisten asuinhuoneita 



Kuva ·Ashtabula Harborista, Ohio 



Kuva Ashtabula Harborista, Ohio 



Työnjohtaja Heikki Hirven suomalaiset työmiehet, Fairport, Ohio 



\ . ' 1 
( l 

1 
* ' ~ 1 

Turva raittiusseuran talo Ashtabula Harbor issa, Ohio 



Suomi Synoodiin kuuluva-n seurakunnan kirkko ja pappila Fairportissa, Ohio 



Suomalaisia kivenhakkaajia Milfordissa, New H_ampshiressa 
. , •. - . ., · ; 



J. Nättilän talo New lpswichissä, New Hampshire 



John Välimaan kivimurtimo Rocklinissa, California 



August Hillin talo, Rockiin, California 



•. ,; ... 

Sefanias Henriksonin talo, Rockiin, California 



John Mäntylän talo, Rockiin, California 



lsak Wlkmanln talo Rockllnlssa, Callfornla 



Näköala Hoquiamlsta, Washington 



M ieskööri "Jyry" Seattlessa, Washington 



Saha Hoquiamissa, Washington 



'\'' 

Näköala Seattlesta, Washington 



Carbonadon kaivosmailta, Washingtonissa 



Suomalainen raittlusseura Carbonadossa, Washington 



Tukin kuljetusta Hoquiamissa, W~.'shington 
' 



{:\ .. -=•~~~:::.~ :1Ibtt< 

· Suomal. John Jacobsonin talo Seattles!ta, Washington 

Kellarikerroksessa suomalaisten sosialistien kokoushuone 
1 

'.'s-:' 



Leipuri O. Järvisen _talo, Seattle, Washington 



Luonnon helmassa 



Suomalainen kansanjuhla Pleasant Beachlssa, Washington, Heinäkuun 5 p. 1901 



Douglasin kaupunki, Alaskassa 



Maisema kuva Alaskasta, · Po_rt · Axelin luota 



Maisema Alaskasta, Port Axelln luota 



Suomalainen uutisasunto Alaskassa, Port Axelin lähellä 



Näköala Port Axelin luota, Alaskassa 



Kilpapurjehdus kalavenelllä Columbia virralla Astoriassa, Oregon 



Suomalaisia lohen kalastajia Columbia virralla Oregonissa 



Rautatien asema Seasidessa, Oregon 



Portlandin kaupunki Oregonissa 



Mansikkafarml J. Jakun farmilla Hood Riverin laaksossa Oregonissa 



Näköala Sointulasta, B. C., Canada 



Näköala Sointu lasta, B. C., Canada. Hedel mäpuun taimien istutus 1904 



Sointulan pajassa 



Valimo Sointulassa, B. C., Canada, v. 1904 



Näköala Sointulasta. B. C. 



Näköala Sointulasta, B. C. Canada 



Supmalaisia hiilenkajvaJia, Red Lpd9e, fy19ntana 



Suomalaista kaivostyöväkeä boort italossa Sand Couleessa, Montana 



j 

Kaivanto-ajureita Beltlssä, Montana 



Suomalainen kansanjuhla Evelethlssä, Mln 11esota 



K esäkuun 24 p. 1904. 



Suomat. Apostolis-Lutherilainen kirkko Minneapolissa, Minnesota 



Heikki Ihmeen farmitalo Menahgassa, Minnesota 



~. \· :;~/\-i:~i 
.~ .. ~. 

. ~-
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Suomalainen pihatto karjoineen Franklinissa, Minnesota 



Chandler kaivanto Elyssä, Minnesota 



.. 

Albert Kulluvaaran talo ja perhe, Grand Rapids, Minnesota 



Petter Kunnari n talo French Lakessa, Minnesota 



J. Alaperän talo, Svan River, Minnesota 



Talvi kuvia Borupista, M innesotassa 



Mrs. Tervon farmitalo, Menahgassa, Minnesota 



Näköala lndian järvelle Finfaysonissa, Minnesota 



"Järven Kukka" raittiusseuran talo, Spartassa, Minnesota 



Matti Jalokosken asuinhuone Franklin1ssa, Minnesota 



~ -

~ 

Rautamalmia etsimässä. Bivabik, Minnesota 



Suomalainen kauppapuotl French Lakessa Minnesota 



>-l 
~i~ ' ' '* ~ .. ' c ... ~-J 
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John Piipon talo Moessa, Minnesota 

.,.,-4!' 
" . 

"\4~ --::A( 

.:.:e-:v,~ 
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Suomalaisten ensimäinen kokoushuone Virg iniassa, Minnesota 



Suomala-is~a koululapsla Frankllnissa, Minnesota 
' 



Suomalainen kirkko Virginlassa, Minnesota 



, 

Congregatsronaalinen kirkko Ja pappila Newportissa, New Hampshire 

(Suomalaisten käytettävänä kerta kuussa) 



Suomal. Evank. Luth. kirkko Menahgassa, Minnesota 



N ä köala Hancockista, Mlchlgan 



Näköaloja punapuumetsästä Humboldt Countyssa , California 



Punapuumetsässä Californiassa 



N c. köala Mad Riveristä, H umboldt County, California 



Härkä ''teami" vetämässä tukkeja Big Ri verillä, California 



Suomalainen farmari Little Riverissä, California 



Californ1an punapuumetsässä 



'"Finn Street" (suomalaiskatu) Telluridessa, Colorado 



John Mäntylän kivimurtimo Rocklinissa, California 



Näköala San Franciscosta, Cal iforn ia 



Nils Mattsonfn farmit1.lo Oulussa, Wisconsin 



Tehdas- ja asuinrakennuksia Corliss'issa, V✓ iscor:sinissa 



Kansakoulu Oulussa, Wisconsinissa 



Jooseppi Axelsonin farmi Oulussa, Wisconsin 



Kuva Nordbergin konepajasta, Milwaukeessa. Ylöspanovarasto 



Hotel The Orchard, Corliss, Wisconsin 



Andrew Laurin asunto ja Oulun postlkonttorl W isconsi n i ssa 



Eräs suomalainen "plknlkki" v. 1903 Savo!lsa, South Dakotassa 



,1 
.'·/' 

Suomalainen "piknikki" v. 1895 Savossa, South Dakotassa 



,4 .. : .. --·~ ._._ . .._ ... 4 ....... ..,., 

First Avenue, Seattlessa, Washington 



Suomalaisia kalvosmlehlä Burnettlaea, Washington 



Suomi Synoodiin kuuluva kirkko De Kalbissa, Illinois 



Suom. Lähetysseurakunnan kirkko, Jester, Ohio 



Suom. Evank. Luth. kirkko Spartassa, Minnesota 



Suom. Ev. Luth. kirkko Monessenissa, Pennsylvania 



Kutomatehdas Harrlsvlllessä, New Hampshire 



"Tähti" ralttlusseura New Yorkissa 



1 . 

J. C. Canthin farmltalo Ashburnhamlssa, Massachusetts 



Sµpmqlalnen soittokunta Gardnerissa, Massachusetts 



Toimikunta Elyn, Minn., kansanjuhlassa 



Suomalainen· raitti ustalo Hannassa, Wyomingissa 



Kaivannon päällystä Hannassa, Wyoming 
/ 
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Viljasäiliöitä M innesotassa 
... 



John~ Pihlgrenin talo itään Brocketista, North Dakotassa 



Osa lankamy11yä, Jossa suomalaisia työskentelee Waukeganissa, llllnols 
( 
1 



Suomalainen kauppapuoti Brocketissa, North Dakota 



Matti Martin talo Bostonissa, Michlgan -. 
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