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Hollannissa asuvan Satu Siiskosen äidinäiti oli Ruskealasta

”Sain makeat unet mummon kainalossa” 

Sattuma johdatti suomalaistytön Hollantiin
SATU pääsi ylioppilaaksi Mikkelistä ja lähti sen jälkeen 
opiskelemaan farmasiaa Helsingin yliopistoon. Proviiso-
riksi hän valmistui  tammikuussa 2000.

– Muutin Hollantiin lokakuussa 2001, koska sain työ-
paikan Haagissa sijaitsevasta kansainvälisen farmasian 
järjestön päämajasta. Jos se olisi ollut jossakin muualla, 
olisin varmaan päätynyt ihan toiseen maahan.

Suomessa Satu ehti toimia hetken aikaa asiantuntija-
proviisorina Apteekkariliitossa.

– Nyt olen töissä Utrechtin yliopistolla projektipääl-
likkönä farmasian alan kansainvälisissä tutkimusprojek-
teissa. 

–Teen myös väitöskirjaa Helsingin yliopiston farma-
seuttisessa tiedekunnassa.

– Väitöstutkimukseni koskee ihosyövän riskitekijöitä. 
Aihe tuli vähän vahingossa, vaikka olen kyllä aina ollut 
kiinnostunut epidemiologiasta, hän sanoo.

Työn ja perheen lisäksi Satu harrastaa kuorolaulua, 
joogaa ja kävelyä.

– Laulan yleensä projektikuoroissa ja pelkästään klas-
sista musiikkia. Koronakriisin aikana en ole laulanut. Sik-
si ikävöin kovasti laulamista ja laulukavereita.

KIPINÄ kansainvälisyyteen syttyi jo opiskeluaikana. 
Satu oli puoli vuotta vaihto-opiskelijana Uppsalassa.  Sit-
ten hän vaikutti kansainvälisen opiskelijajärjestön halli-
tuksessa ja kävi sen kokouksissa ulkomailla.

– Aloin puhua hollantia kesällä 2006, kun sain työpai-
kan sairaalasta. Menin naimisiin Davidin kanssa syksyllä 
2019.  Hän toimii IT-alan tehtävissä. Tapasin hollanti-
laisen mieheni Bostonissa 2012. David asui Utrechtin 
alueella.

He muuttivat Utrechtiin 2015. Satu ei usko, että halu-
aisi joskus muuttaa pois Utrechtista. 

Utrechtin yliopisto on perustettu 1636. Se on arvos-
tettu kansainvälinen tutkimusyliopisto, Alankomaiden 
ykkösopinahjo. Manner-Euroopassa se on 14 ja maail-
manlaajuisesti 100 parhaan yliopiston joukossa.

– Utrechtissa on aika paljon suomalaisia. Meilläkin on 
suomalainen lapsenvahti. En kuitenkaan ehdi tavata täällä 
hänen lisäkseen muita suomalaisia.

– Kiitos siitä, että neljävuotias tyttäremme puhuu su-
juvaa suomea, kuuluu Pohjanmaalta kotoisin olevalle 
lapsenvahdillemme Loviisalle. Puhun kyllä itsekin tyt-
tärelleni suomea. 

BLOGIN kautta Satu saa silloin tällöin yhteydenottoja 
suomalaisilta ja on aina yhtä iloissaan niistä.

– Olen käynyt Suomen merimieskirkolla Rotterdamis-
sa syömässä suomalaista ruokaa. Siellä on mainiot kokit. 
Itse olen kerran tehnyt karjalanpiirakoita.

Yhteyttä Satu pitää muutamaan vanhaan ystäväänsä 
sekä luonnollisesti vanhempiinsa ja veljeensä.

– Viimeksi kävimme Suomessa helmikuun lopussa. 
Ehdimme onneksi tavata silloin kaikki tärkeimmät ihmi-
set. Näimme koko porukan myös viime vuoden syyskuus-
sa Utrechtissa järjestetyissä häissämme.

– Amsterdamista on vain runsaan parin tunnin lento-
matka Suomeen. Eli lähellä ollaan, hän sanoo.

Koronakriisi on vaikuttanut elämään monin tavoin. 
Koulut olivat kiinni maaliskuusta toukokuuhun. Työtä 
tehtiin etänä. Maskipakko on tällä hetkellä vain julkisessa 
liikenteessä ja joissakin kouluissa.

– Pidän Hollannissa vanhoista taloista ja kaupungeista 
sekä siitä, että ihmisiin on helppo tutustua ainakin pinta-
puolisesti. 

–Missään ei tarvitse jäädä yksin nurkkaan seisomaan. 
Aina joku tulee juttelemaan.

Satu Johanna Siiskonen sai oman alansa työpaikan Hollannin Haagista 
2001. Hän ihastui kaupunkiin heti. Nykyisin hän asuu Utrechtissa, on nai-
misissa ja pienen tytön äiti. 
– En ollut varsinaisesti hakeutumassa asumaan ulkomaille. Tarkoitus oli 
olla töissä vain vuoden verran, hän sanoo. (kuva Satu Johanna Siiskonen)

MARKKU SUMMA

UTRECHT –Vaikka äidinäidin 
kuolemasta on jo yli kaksikym-
mentä vuotta, minulla saattaa 
vieläkin joskus olla ikävä häntä, 
Hollannin Utrechtissa asuva Satu 
Johanna Siiskonen kertoo.

Sadun Ida-mummo oli syn-
tynyt Ruskealassa vuonna 1909, 
perustanut perheen Sortavalassa 
ja tehnyt kaksi evakkomatkaa. 

– Mummo oli hyvin tärkeä hen-
kilö minulle. Kun olin yökylässä, 
nukuin hänen vieressään hetekalla 
ja aina nukutti makeasti. Nukah-
din hänen kainaloonsa, kun hän 
kertoi tarinoita.

– Mummon seurassa karjalai-
suus oli vahvasti läsnä kaikin ta-
voin, Satu muistelee.

Vuonna 2015 syntyneen tyttä-
rensä toiseksi nimeksi Satu antoi 
Iidan, joka on suomenkielinen 
versio hänen mummonsa Ida-
nimestä.

SATU on syntynyt vuonna 1975 
Mikkelissä. Hänellä on vajaa kak-
si vuotta nuorempi pikkuveli.

– Äiti on syntynyt Toholammil-
la ja isä on kotoisin Etelä-Savosta 
Mikkelin lähistöltä. Äidin puolelta 
sukujuureni menevät luovutettuun 
Karjalaan, Satu kertoo.

– Äidin vanhemmat olivat 
Uuno ja Ida Maria Ristolainen 
(o.s. Soininen). Lapsia oli seitse-
män, kolme tyttöä ja neljä poikaa. 
Neljä oli syntynyt ennen evakko-
matkaa.

Ensimmäinen evakkomatka 
alkoi 15.3.1940. Mukaan saatiin 
muun muassa ompelukone, rukki 
ja separaattori. 

Mummo on kertonut Sadulle, 
että kuultuaan kodin menettämi-
sestä ja jouduttuaan evakkotielle 
hän oli itkenyt monta tuntia.

Uuno-pappa selvisi hengissä 
talvisodasta ja palasi perheensä 
luokse päästyään siviiliin.

Ristolaisten toinen evakko-
tie johti ensin Välikannukseen ja 
sieltä Toholammin Laitalan kylään 
16.5.1946.

– Toholammilta mummo ja 
pappa muuttivat Mikkelin Noro-
laan. Siellä oli minun mummolani. 
Uuno-pappa oli kuollut, kun äiti 
oli vielä lapsi.

SIISKOSET asuivat ensin Turus-
sa 1975-1979. Kun he muuttivat 
Mikkeliin, mummola oli lähellä 
Satua ja hänen veljeään.

– Mummo teki minulle nuken-
vaatteita, kertoi omasta lapsuudes-
taan Karjalassa ja näytti vanhoja 
valokuvia.

– Äitini auttoi mummoa myö-
hemmin paljon käytännön asi-
oissa, ja kävimme hänen luonaan 
usein. Vietin kyllä aikaa mummon 
luona itseksenikin.

Ida-mummo osasi tehdä hieno-
ja revinnäistöitä. Sadulla on Ut-
rechtissa useita mummon tekemiä 
revinnäispöytäliinoja. Hän ei vain 
raaski käyttää niitä, koska ne ovat 
niin hienoja.

Piirakoita Satu muistaa leipo-
neensa mummon, äidin ja tätiensä 

kanssa. Myös mummon tekemä 
läskisoosi on jäänyt mieleen.

– Tykkäsin mummon hitaas-
ta elämäntemposta ja rutiineista. 
Luimme aina yhdessä iltaruko-
uksen. Minulla on hänen vanha 
kihlasormuksensa vuodelta 1928. 
Siinä lukee Uuno-pappani nimi.

Satu ei ole käynyt Ruskealassa 
eikä Sortavalassa. Hän kuitenkin 
haluaisi lähteä ainakin kerran iso-
vanhempiensa jalanjäljille Karja-
laan.

ITSENSÄ Satu on aina mieltänyt 
hyvin karjalaiseksi, vaikka ei edes 
tiedä, mitä karjalaisuus oikeasti 
on.

– Tunteet ovat pinnassa, itku 
herkässä niin ilossa kuin surussa. 
Vitsailen usein, että olen ”karja-
lainen itkijänainen”, vaikka olen 
puoliksi ”savolainen vääräleuka”.

Evakkoonlähtö on Sadun mie-
lestä asia, joka koskettaa aina. 

– Vasta aikuisena olen tajunnut, 
mitä on ollut jättää itse rakennettu 
koti, kun on vielä pieniä lapsia ja 
mies rintamalla.

– Aion kertoa muun muassa 
evakkoudesta tyttärelleni sen, mitä 
olen kuullut mummolta, kunhan 
hän vähän kasvaa.

Satu kirjoittaa muistoja blo-
giinsa (http://www.hollanninsuo-
malainen.fi). Hän on painattanut 
sen tekstit myös kirjaksi, jotta ne 
jäävät varmasti tyttärelle.

– Olen kiitollinen, että edes-
mennyt Eira-tätini ja hänen tyt-
tärensä, Aila-serkkuni, ovat pis-
täneet muistiin mummon kerto-
misia.

– Veljeni on hyvin perillä su-
kumme historiasta. Hän on tehnyt 
paljon sukututkimusta.

”Mummo kertoi 
omasta lapsuudes-
taan Karjalassa ja 

näytti vanhoja valo-
kuvia.”


