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Brasilian PENEDOSSA paasee saunomaan, ja joulupukkikin
voi tulla vastaan. Nyt vanha suomalaissiirtokunta on

alkanut kiinnostaa myos brasilialaisia turisteja.
-E<S~ Mira JalomiesKuvAT Peppe Mancuso
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agf amerat rapsyvat. Minimek-
i ' koihin ja varvastossuihin pu-

1̂ 1 keutuneet pitkatukkaiset bra-
silialaisneidot haluavat ku-
vaan kyltin kanssa, jossa hy-

^9B&, myilee joulupukki lahjareki-
neen. Kyltissa lukee "Pequena

Finlandia" eli Pikku-Suoml.
Kyltin vieresta alkaa kavelykatujen kortteli, jos-

sa on pastellinvarisia pientaloja - samankaltaisia,
joita voisi tullaan vastaan Porvoon j a Rauman puu-
taloalueilla.

Taloissa on herkkupuoteja seka matkamuisto- ja
lahjatavarakauppoja, joista monet on nimetty suo-
men kielella: Joulupukin piste, Kissan lahjat ja
Tonttulakki jaatelo. Ravintolaa kutsutaan Korva-
puustiksi ja postia Postiksi.

Naky on hatkahdyttava, silla lampOtila keikkuu
Iiki40asteessajaymparillakohoilevatsademetsien
peittamat vuoret ja kukkulat.

Tallaista on Penedon kylan ytimessa Brasiliassa,
vajaat 200 kilometria Rio de Janeiron kaupungista
sisamaahan.

TANHUT KERRAN KUUSSA
- Tervetuloa Pousada Vikingiin. MenikO matka
mukavasti, tervehtiilngaHohenthal, 55, suomeksi
tietenkin, majatalonsa ovella keskella trooppista
puutarhaa. Han on kolmannen polven penedon-
suomalainen. Ingan isovanhemmat muuttivat
tanne Suomesta 1937.

Pousada syntyi vahan vahingossa, kun tarvittiin
majapaikkaakylassayopyneille suomalaisille. En-
sin huoneita oli muutama ja nyt, nelisen vuotta
myShemmin, jo liki 20.

Suurin osa yopyjista on kuitenkin varakkaita
brasilialaisia suurkaupunkilaisia, jotka tulevat lo-
mailemaan vehmaan luonnon rauhaan j a etsimaan
suomalaista eksotiikkaa.

Heille eksotiikka tarkoittaa esimerkiksi sita, etta
voi kuvauttaa itsensa Joulupukin kanssa hirsimo-
kissa kylan ytimessa. Se merkitsee myos joka kuu-
kausi jarjestettavia tanssi-iltamia Suomi-klubilla,
jossa pyorahdellaan tangon ja letkajenkan askelin.
Aina lopuksi esiintyy Ingan ja hanen miehensa
Alfredon perustama tanhuryhma.

- Turistit ovat tansseista tosi innoissaan!
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v. Penedon kes-
kusta tuo mieleen
vanhan Porvoon.

j Penedossa voi
nahda itse joulu-
pukin.

iJii Eeva Rouhe-
Hohenthal (oik.)
on toisen ja Inga
Hohenthal kol-
mannen polven
suomalainen.

<- Ensimmaiset
suomalaiset
saapuivat Pene-
doon 1929.

Tuff/at kuvittettvat
saapuvansa
paratiisiin."
UTOPIASTA ELINKEINOKSI

Penedon tarina sai alkunsa puutarhuri Toivo Uus-
kallion unelmasta. Hanen tarkoituksenaan oli pe-
rustaa alueelle luonnonmukaista elamaa vaaliva
suomalainen kommuuni. Ensimmainen ryhma
saapui Uuskallion johdolla vuonna 1929 j a osti van-
han karjatilan valtavine tiluksineen.

- Tulijat kuvittelivat saapuvansa paratiisiin, jos-
sa hedelmat vain tippuvat puista suuhun. Mutta ei
taalla ollut tuolloin puun puuta. Kaikki oli hakattu
alas kauan sitten kahviplantaasien tielta, juttelee
Eeva Rouhe-Hohenthal, 79, Ingan aiti.

Eeva tuli Penedoon sylivauvana. Han on nyt kir-
joittamassa muistelmiaan kylasta ja elamastaan.

Suomalaisia muutti kommuuniin yhteensa
muutama sata, mutta monet viipyivat vain joitakin
kuukausia.

- Olot olivat kurjat. Ei juoksevaa vetta eika sah-
koa, ruokakin oli yksipuolista. Viljelmat epaonnis-
tuivat eika rahaa ollut, Eeva luettelee.

Lopulta tila myytiin. Jaljelle jaaneet suomalais-
perheet saivat siivun maata ja mahdollisuuden
aloittaa uuden elaman.

Kyla ei kuollut, kiitos turismin, joka sai ensisy-
sayksen jo 1940-luvulla. Lahettyville perustettu
Brasilian ensimmainen kansallispuisto Itatiaia al-
koi houkutella matkailijoita. Suomalaiset ryhtyi-
vat pitamaan taysihoitoloita ja tekemaan kasitoita
myyntiin.

HISTORIAEIUNOHDU

Nykyaan Penedo on lahes yksinomaan turismista »
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elava matkailukohde. Etenkin viikonloppuisin on
vilkasta. Hotelleja ja muita majapaikkoja seka ra-
vintoloita on kymmenia. Vaikka suurin osa yritta-
jista on brasilialaisia, he ovat ottaneet suomalai-
suuden kylan paateemaksi.

Suomalaisuuden kantaviin pilareihin lukeutuu
Suomi-klubin ohella museo, joka esittelee siirto-
kunnan historiaaja Suomea yleisemminkin.

Lahjoituksista syntyneet kokoelmat karttuvat
pikkuhiljaa, kertoomuseonjohtajaHelenaHilden,
62. Museo on hanen aitinsa perustama.

Nayttely houkuttelee kuukausittain viitisensa-
taa kavijaa, vaikka se on auki vain viikonloppuisin.

- Jotkut ovat jopa innostuneet matkustamaan
Suomeen sen jalkeen, kun ovat kayneet taalla, ja
palanneet sitten myohemmin kertomaan matkas-
taan.

Esilla on taidetta, kuvakirjoja ja monenlaisia esi-
neita Kalevala-koruista muumihahmoihin.

- Brasilialaisia kavijoita kiinnostavat eniten kan-
sallispuvut ja kasintehdyt tuohikoristeet. Musiik-
kia tuntevat tietavat Sibelinksen. Kartatkin ovat
tarkeita, silla moni ei edes tieda, missa pain maail-
maa Suomi sijaitsee.

SILAKKALAATIKKOA JA SAUNOJA

Enaa suomen kielta ei kuule kadulla niin usein kuin
ennenvanhaan. Nainkertoo Laura Ampula, 56, kol-
mannen polven penedonsuomalaisia hankin.

- Meita suomea puhuvia asuu taalla parikym-
menta, mutta suurin osa puhuu mieluummin por-
tugalia, koska se sujuu helpommin. Mina aina patis-
tan heidat vaihtamaan kielta, ettei se ihan unohdu.

Laura vaalii suomalaisuutta muutoinkin. Han
kokkailee toisinaan silakka- ja makaronilaatikkoa,
tai riisipuuroa ja kay klubilla juhlistamassa suoma-
laista aitienpaivaa, vappua, juhannusta ja pikku-
joulua. Hanen Suomeen muuttanut poikansa tuo
aina tullessaan sillia ja suklaata.

Saunaa Lauralla ei ole, mutta melkein joka hotel-
lista ja monesta kodistakin sellainen loytyy.

- Ennen kylassa oil myos yleisia saunoja. Vilvoit-
telemassa kaytiin joessa tai uima-altaassa.

Vaikka suomalaisuus on Penedossa muuttanut
muotoaan vuosien myota, sen juuret ovat syvalla. Ja
onneksi on yha olemassa pieni, mutta sinnikas
joukko Ingan, Eevan, Helenan ja Lauran kaltaisia
naisia, jotka haluavat ja viitsivat pitaa perinteita ja
historiaa ylla. •
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PERILLE Penedoon pa'asee
Rio de Janeirosta (160 km) ja
Sao Paulosta (260 km) bussil-
la tai vuokra-autolla. Molem-
piin kaupunkeihin on Suomes-
ta valilaskullisia lentoja useilla
lentoyhtioilla. Penedo sijait-
see Brasilian Itatiaia-kansal-
lispuiston vieressa. Sademet-
sien peittamalla vuoristoisella
alueella on patikkapolkujaja
uimiseen soveltuviajokia
vesiputouksineen.

PENEDO on yksi menesty-
neimmista suomalaisista
siirtokunnista. Sita kutsutaan
utopiasiirtokunnaksi, silla
aluksi siella syb'tiin kasviksia,
harrastettiin nudismiaja
noudatettiin tiukkaa siveys-
moraatia. Vastaavia siirto-
kuntia perustettiin 1900-luvun
alun sotavuosien ja pula-
aikojen siivittamina muualle-
kin tropiikkiin, mutta ne
kuihtuivat.

PIKKU-SUOMI, Suomesta
muistuttava teema-alue
avattiin 1998 Penedon kes-
kustaan. Sen ovat suunnitel-
leet penedonsuomalaiset

arkkitehdit Alva ja Sergio
Fagerlande. Tienviitat ja
monet kyltit ovat suomeksi,
mutta suomalaisia tuotteita on
niukasti: joulupipareita ja
joitakin suomalaisiksi mainos-
tettuja sailykkeita.

SUOMI-MUSEON perusti
Eva Hildenja se avattiin 1982.
Ytakerrassa on 10 000 niteen
kirjasto. Viereisella Suomi-
klubilla pidetaan suomalaiset
tanssitjoka kuukauden
ensimmainen lauantai.

SUOMALAISIA YRITYKSIA
on vahan. Eeva Rouhe-
Hohenthal myy Artesanato
Eeva -liikkeessaan matka-
muistoja, lahjatavaraaja
itse tekemiaan sailykkeita.
Pousada Vikingia emannoi
hanen tyttarensa Inga
Hohenthal.
• pousadaviking-
penedo.com.br

SUOMALAISTA RUOKAA

tarjoaa Koskenkorva-ravinto-
la. Myos Costa Pizzarian
listalla on suomeksi nimetty
annos"lihapullat".

7171 Suurin osa
Pousada Vikingin
asiakkaista on
nykya'a'n brasilia-
laisia.

71 Kahvikupillisen
kanssa voi saada
piparin.

-> Laura AmpuLa
pitaa ylla suoma-
laista kulttuuria ja
keittaa toisinaan
riisipuuroa.


