Kuuntele suomalaisen harvinainen kertomus -tältä kuulosti Titanicin
uppoaminen
Titanicilta selviytynyt suomalainen Anna Turja kuvailee harvinaisessa haastattelussa omin sanoin, miltä Titanicin uppoaminen kuulosti sata
vuotta sitten.
Ilta-Sanomat julkaisee otteita harvinaisesta haastattelunauhasta, jolla Titanicilla ollut suomalainen Anna Turja kertoo omia kokemuksiaan koko
maailmaa järkyttäneestä valtameriristeilijän uppoamisesta.
Tässä otteessa Anna Turja kertoo, mitä pelastusveneeseen kuului yön pimeydessä Atlantilla, kun Titanic lopulta upposi.
Oulaisissa syntynyt Anna Sofia Turja oli 18-vuotias neiti, jonka hänen sisarpuolensa Maria ja tämän mies innostivat lähtemään Yhdysvaltoihin
siirtolaiseksi. Anna pelastui Titanicilta pelastusveneellä nro 15.
Vuonna 1974 veteliläiset Simo ja Leila Kangas lapsineen olivat sukuloimassa Yhdysvalloissa kun vierailivat tuttavaperheen luona Ashtabulassa
Ohiossa. Sunnuntaikirkossa he tapasivat Anna Turjan, joka oli tuolloin jo yli 80-vuotias. Turja pyysi suomalaisperheen kirkkokahveille kotiinsa.
-

Tuttavamme Toivo Ranta mainitsi Annan olevan Titanic-eloonjääneitä ja ehkä mielellään kertovankin siitä. Sain silloin idean
nauhoittaa keskustelun ja lainasin Toivolta hänen C-kasettinauhurin, Simo Kangas kertoo.

-

Kasetille tallentui harvinainen pala suomalaista historiaa: haaksirikon elävästi muistaneet pirteän Annan kertomus.

-

Juha Peltosen C-kasetilta purkama haastatteluteksti julkaistaan kokonaisuudessaan huhtikuun puolessavälissä ilmestyvässä kirjassa
Titanic –suomalaisten siirtolaisten uponneet unelmat (Alfamer).

-

Ilta-Sanomat digitoi kasetin ja julkaisee lukijoidensa kuultavaksi otteita haastattelusta äänitiedostoina. Näin lukijat pääsevät itse
kuulemaan, miten ja missä sävyssä Anna Turja kertoi sadan vuoden takaisista kokemuksistaan.

-

Kuuntele tästä linkistä, miten Anna Turja kertoi tunnelmista aluksella, kun se oli törmännyt jäävuoreen.ja muitakin. Kesti noin 30 min.
Äänite ei ole mikään kovin selkeä, mutta asiansa ajava.

Mikä onnettomuuksissa kiehtoo?
Matkustaja-alus Titanicin uppoamisesta on kulunut huomenna, huhtikuun 14.päivänä, 100vuotta. Miksi tästä onnettomuudesta puhutaan
edelleen?
Titanicissa oli 63 suomalaista matkustajaa. Heistä pelastui 20 ja menehtyi 43.
Kyseessä ei ole kuitenkaan pahin suomalainen ulkomailla tapahtunut matkustajalaivaturma, sillä parivuotta myöhemmin Empress of Ireland niminen matkustaja-alus törmäsi rahtilaivaan Lawrence-joella.Laiva upposi nopeasti ja vei syvyyksiin mukanaan kaikki mukana olleet 70
suomalaissiirtolaista.
Empress of Irelandin uppoaminen on jäänyt Titanicia vähäisemmälle huomiolle johtuen osittain siitä,että ensimmäinen maailmansota oli
puhjennut, ja maailman huomio oli toisaalla.

Titanicin muistoristeilyllä moni asia toistetaan alkuperäiseisen matkan
mukaan
Matkustajien määrä on sama: 1 309. Samoin menu ja musiikki on alkuperäisen risteilynmukainen.
Loistoristeilijä Titanicin kohtalokasta matkaa jäljittelevä muistoristeily alkoi sunnuntaina. Risteilyseuraa Titanicin aiottua reittiä Southamptonista
Englannista Atlantin yli New Yorkiin.
Titanicin matka katkesi Atlantilla, kun alus törmäsi jäävuoreen ja upposi vieden yli 1 500 ihmistämukanaan. Uppoamisesta tulee ensi viikon
sunnuntaina kuluneeksi 100 vuotta.
Risteilyalus Balmoralin matkassa on 1 309 matkustajaa, kuten Titanicilla. Myös risteilyn ruokalista ja musiikkitarjonta on jäljitelty Titanicilta.
Halvimmat liput Balmoralille maksoivat 3 400 euroa.
Matkustajia on liki 30 maasta ja mukana on myös Titanicilla olleiden jälkeläisiä. Laivalla järjestetäänmuistotilaisuus Titanicin uhrien muistoksi
lauantaina kello 23.40, kun Titanic törmäsi jäävuoreen jasunnuntain vastaisena yönä kello 2.20, kun alus upposi.
Titanicilla oli mukana yli 60 suomalaista.
Katson ympärilleni. Meri on täynnä käsiä."
Yritän päästä mukaan lähimpään veneeseen, mutta kaadun ja muut rynnivät ylitseni....
Täällä erikoismies Laitinen. Käteeni osui tiedote 15 huhtikuuta julkaistavasta kirjasta Titanic,suomalaisten siirtolaisten uponneet unelmat. Lähdin
leikkimään sillä ajatuksella, että mitä jos itseolisin ollut tuolla matkalla mukana. Olisiko tarinani voinut olla vaikkapa tällainen...
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