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Muutama päivä takaperin minulta kysyttiin kuinka monta
suomalaista Piilaaksossa asuu. "Helppo homma, pikku
hetki", totesin, ja rupesin mielessäni laskeskelemaan ihmisiä
yritys kerrallaan. Nokia. MySQL.
Solid. Cisco…En päässyt edes ensimmäistä yritystä pidemmälle,
kun minulle valkeni, että kyseessä ei ollutkaan ihan helppo
kysymys.

Jo Nokian kohdalla arvioni valahti kovin epämääräiseksi.
Kymmenen? Kaksikymmentä? Neljäkymmentä? Asia piti
myöhemmin tarkistaa oikein toimiston postilaatikoista, eikä
lukuun tullut silloinkaan oikein varmuutta. Lokeroista löytyi
nimiä, joiden omistajia en ole nähnyt aikoihin. Parikymmentä
on kuitenkin lopullinen arvioni.

Muista yrityksistä eivät tietoni olleet yhtään tarkempia. MySQL?
Ainakin yksi, mutta olisikohan toimistossa joku muukin
suomalainen kuin Mårten. Entäpä Solid? Kyllä sieltäkin ainakin
yksi suomalainen löytyy, mutta…

Yritysmaailman ulkopuolella

Entäpä yritysmaailman ulkopuolella? Stanfordin kampuksen
kiveyksiä kuluttamassa on ainakin puolisen tusinaa
suomalaista. Berkeleyssä samaten, jollei hiukan
enemmänkin. San Jose State Universityyn pitäisi päästä TKK:lta
opiskelijavaihdon kautta kohtuullisen helposti, eli ehkäpä
joku suomalaisopiskelija on sinnekin eksynyt.

Tekesilläkin on täällä toimisto, ja Finnprollakin. Tietenkin
päälukuun pitää muistaa laskea mukaan kaikki pitkän linjan
maahanmuuttajat, jotka ovat saapuneet alueelle kauan
ennen teknologiakuumeen aiheuttamaa ryntäystä. Eikä
unohtaa toki sovi kaikkien teknologiayrityksissä
työskentelevien nörttien mukana muuttaneita perheenjäseniä ja
au-paireja.

Kuten arvata saattaa, suomalaisten lukumäärästä kiinnostunut
kysyjä jäi ilman tyydyttävää vastausta. Itsekunnioituksen
viimeisten rippeiden säilyttämiseksi jätän myös mainitsematta
mihin lukuun lonkalta vetäistynä sitten päädyin. Myöhempien
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tarkastelujen valossa luku lienee lievästikin sanottua täysin
pielessä.

Radiolähetys lahjoitusvaroin

Täysi-ikäisten suomalaisten määrä olisi varmaankin selvinnyt
kohtuullisen tarkkaan presidentinvaalien
ennakkoäänestyspaikan lähistöllä notkumalla, mutta tästäkin
väestönlaskennasta olisi jääneet alaikäiset puuttumaan lähes
kokonaan.

Tarkimman vastauksen taitaisi lopulta saada
väestörekisterikeskuksesta. Kohtuullisen paljon täällä
suomalaisia kuitenkin on. Onhan tänne nimetty
kunniakonsulikin, joka edustaa Suomea sekä valvoo
Suomen ja sen kansalaisten etuja ja oikeuksia San
Franciscon lahden alueella.

Sunnuntaisin voi myös tunnin ajan kuunnella suomenkielistä
radiolähetystä, joka toimii pääosin alueella pitkään asuneen
vanhemman polven lahjoitusvarojen varassa. Tuoreemmat
muuttajat tyydyttävät isänmaan uutisnälkänsä verkkopalveluiden
avulla.

Vanhemmalta polvelta saaduilla lahjarahoilla on
rakennettu myös lahden pohjoispuolelle, kuuluisalle
viinialueelle suomalaisyhteisön oma sauna. Saunamatka
Piilaaksosta on kuitenkin sen verran pitkä, ettei sinne
juurikaan tule lähteneeksi kylvettämään koti-ikäväänsä. Mieluummin
sitä istuu vaikkapa punttisalin kuivakkaassa saunassa.

Arvokkaasti harmaantuva vanhempi polvi järjestää myös joulu-
ja juhannusjuhlia, mutta niissäkään ei uusia maahanmuuttajia
näy. Meidänkin vierailumme iäkkäämmän suomalaisyhteisön juhliin
jäivät siihen ensimmäiseen kertaan.

<hr>Hartti Suomela työskentelee Nokian Piilaakson
yksikössä kehittäjätuessa.
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