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Pää kirjoitus

Merkittävä vuosi 2010
Toivo Fink

Hyvät lukijat!
Inkerinsuomalaisten sodanjälkeisten vuo-
sikymmenien kannalta alkanut vuosi on 
merkittävä monestakin syystä. Tammi-
kuun 15. päivänä tuli kuluneeksi 65 vuot-
ta inkeriläisen siirtoväen palautuksista 
Suomesta Neuvostoliittoon. vuosiluku 
ei ole pyöreä vuosikymmen, silti sillä on 
painoarvoa. Tänä vuonna julkaistaan te-
kemäni tutkimus, jossa tarkastellaan in-
keriläisen siirtoväen palautuksia. On huo-
mion arvoista, että tätä asiaa käsitellään 
ensimmäistä kertaa sodanjälkeisessä Suo-
messa. Julkinen keskustelu inkeriläisten 
palautuksista on ollut hiljaista ja pidätty-
väistä, silti asia sellaisenaan ei ole unoh-
tunut suomalaisten mielistä. Suomessa on 
yhä elossa kymmeniä tuhansia henkilöitä, 
jotka muistavat heillä sodan aikana asu-
neita ja töissä olleita inkeriläisiä. Moni 
Neuvostoliittoon palannut inkeriläinen 
lupasi kirjoittaa isäntäväelleen ja suoma-
laisille ystävilleen, mutta heistä ei ole sen 
jälkeen kuulunut mitään. 

vaikenemisen syyt Suomessa oli-
vat sekä ulko- että sisäpoliittisia. vas-
ta Neuvostoliiton hajoaminen ja inke-
rinsuomalaisten paluumuutto Suomeen 
mahdollistivat palautusten tutkimisen. 
Paluumuuton alkamisesta tuleekin tänä 
vuonna kuluneeksi jo 20 vuotta.

Inkeriläisten sodanaikaisten palau-
tusten syiden ja seurausten selvittely on 

tehnyt mahdolliseksi esittää muutamia 
perustavaa laatua olevia kysymyksiä. 
Tämä puolestaan on tarjonnut tilaisuu-
den arvioi da sotatapahtumia uuden tut-
kimus- ja arkistotiedon valossa. Tärkein 
kysymys on, miksi inkeriläinen siirto-
väki haluttiin Suomeen vuosina 1943–
1944. Suomihan kävi sotaa, eikä runsaan 
63 000 hengen siirtäminen saksalaisten 
miehittämältä alueelta ollut suinkaan pa-
kollista. Siirtojen onnistumiseen vaikutti 
Tasavallan Presidentti Risto Ryti ja mar-
salkka Mannerheim ja muu ylin valtio-
johto. Siirrot maksoivat kymmeniä mil-
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joonia markkoja ja sodan aikana tällä 
rahalla olisi ollut muutakin käyttöä. In-
keriläisten väestönsiirtojen toteuttamis-
ta ajettiin myös Saksan päämajassa run-
saan vuoden ajan. Siirtoväestä kahdeksan 
kymmenestä oli alle 15-vuotiaita lapsia ja 
naisia, niinpä heidän työvoimapotentiaa-
liaan ei voida pitää kovin merkittävänä. 

Tähän ongelmakokonaisuuteen liittyy 
kiinteästi kysymys kuka ja millaisin mo-
tiivein toteutti inkeriläisten väestönsiirtoja 
Suomeen. Meidän tulee koko ajan muis-
taa, että inkeriläisen siirtoväen kohdalla 
kyse oli suomalaisista ja Suomen heimo-
laisista, jotka olivat kuitenkin Neuvosto-
liiton kansalaisista. Kun siirrot aloitettiin, 
inkeriläisille painotettiin jo alusta alkaen 
Suomeen siirtymisen vapaaehtoisuutta. 
Jokaisesta Suomeen saapuneesta henki-
löstä ulkoasiainministeriö teki päätöksen 
myöntämällä maassaolo- ja työluvan.

Toinen merkittävä kysymys liittyy sii-
hen, onko inkeriläisten väestönsiirroilla ja 
palautuksilla keskinäisiä syy- ja seuraus-
yhteyksiä. Miksi Suomen korkein valtio-
johto näki vaivaa ottamalla välirauhanso-
pimuksen 10. artiklaan määritelmän siitä, 
että vapaaehtoisesti Suomeen saapuneet 
saivat valita jäävätkö he maahan vai pa-
laavatko Neuvostoliittoon. Tänne jäi ar-
violta joka seitsemäs. Heistä joka toinen 
pakeni Ruotsiin peläten pakkopalautus-
ta Neuvostoliittoon. Miksi Neuvostohal-
litus ja Liittoutuneiden valvontakomissio 
suostui Suomen hallituksen ehdotukseen? 
Kysymys jää avoimeksi, kunnes löytyy 
uutta arkistoaineistoa.

Kolmas ongelma liittyi palautusten to-
teuttamiseen. valtaosa inkeriläisestä siir-
toväestä palautettiin Neuvostoliittoon 5. 

joulukuuta 1944 ja 15. tammikuuta 1945 
välisenä aikana. vastoin saatuja lupauksia 
palautetut, yhteensä noin 56 000 henkeä, 
sijoitettiin Keski-venäjälle. Uusimman 
arkistotiedon mukaan heidät käytännössä 
karkotettiin velikolukin, Pihkovan, Nov-
gorodin, Jaroslavlin ja Kalininin alueille 
ilman muutto-oikeutta. Osa heistä pakeni 
sijoitusalueiltaan viroon ja venäjän Kar-
jalaan, koska Inkeriin pääsy oli kiellet-
ty. Sieltä inkerinsuomalaisia karkotettiin 
hallinnollisin toimenpitein. Kotiseuduil-
leen inkerinsuomalaiset alkoivat päästä 
vasta 1960-luvulla. Tämä on kuitenkin 
jo eri tarina.

Kansallisarkistossa on Inkeri-arkisto, 
johon on koottu tietoa eri vuosikymme-
niltä. Siellä oleva aineisto on kuitenkin 
itse asiassa vielä kokoelma, eikä järjes-
tetty arkisto sanan varsinaisessa mielessä. 
Tavoitteena onkin saada rahoitusta aineis-
ton arkistoimiseksi. Siihen kuuluisi myös 
aineiston luetteloiminen ja sijoittaminen 
internetiin. 

Arkisto voi hyvin, kun siihen saadaan 
koko ajan uutta aineistoa. Uskon, että 
monella meistä on kirjeitä, asiakirjoja, 
valokuvia ja kirjoja, jotka voisivat täy-
dentää arkistoa ja samalla Inkeri-tietout-
ta. Kun haluatte luovuttaa aineistoa Inke-
ri-arkistoon, ettekä osaa jostakin syystä 
arvioida hallussanne olevan aineiston 
merkitystä, kehotan teitä kernaasti kään-
tymään Inkeri-Liiton tai Inkeriläisten 
viestin puoleen. On tulevaisuuden kan-
nalta tärkeää, että inkerinsuomalaisten 
elämänvaiheista kertova aineisto saa-
daan hyvään talteen.

Tekemisen ja selvittelyn iloa myös kai-
kille seuraaville kesäjuhlille!



5inkeriläisten viesti

Sihteerin kynästä
Anne Tuohimäki

Suomen Inkeri-liitto ry:n syyskokouksessa 22.11.2009, liiton henkilöjäsenet ja jäsen-
järjestöjen valtuutetut valitsivat liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2010 fil. tri Toivo 
Flinkin. Toivo vaihtui siis Toivoksi.

Kun v. 2001 Toivo Iho alkoi heiluttaa puheenjohtajan nuijaa, oli hän ehkä hieman 
tuntematon jäsenistölle, koska ei ollut aiemmin ollut liiton aktiivijäsen. Sen sijaan pie-
nemmälle joukolle meikäläisistä hän oli tullut tutuksi tilintarkastajan ominaisuudes-
sa jo usean vuoden ajalta sekä Inkeriläisten sivistyssäätiön hallintoneuvoston ja hal-
lituksen jäsenenä. Topin jäyhä rauhallisuus ja huumori ovat auttaneet meitä monen 
pulman ratkaisemisessa.

Puheenjohtajan vaihtumisen myötä tuli myös muutoksia lehtemme toimitukseen. 
Päätoimittajana toimii nyt Toivo Flink. Toimitussihteeri Katri Einamon työn jatkajak-
si on lupautunut fil. tri Riikka Mahlamäki–Kaistinen. Riikka on kolmannen polven in-
keriläinen äidinisän puolelta.

Kiitän Toivo Ihoa mielenkiintoisista vuosista ja toivotan terveyttä tulevina vuosi-
na. Toivotan samalla Toivo Flinkin tervetulleeksi jatkamaan kaimansa työtä. Haluan 
kiittää myös Katria mukavista yhteistyövuosista ja toivotan hänelle menestystä uu-
sien työhaasteiden edessä. Toivottavasti Riikka viihtyy haasteellisessa toimessaan ja 
saa runsaasti apua teiltä hyvät lukijat erilaisten kirjoitusten muodossa. 

K o K o u s K u t s u–
Suomen Inkeri-liitto ry:n kevätkokous pidetään 

maaliskuun 28. päivänä 2010 klo 14.00

Inkerikodissa
Käpylänkuja 1

Helsinki

Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
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Inkeri-päivät 12.–14.2.2010
Inkeri-päivien tavoitteena on nostaa esiin 
inkerinsuomalaisten historiaa ja nykyi-
syyttä. Tarkoituksena on myös tuottaa 
aineistoa julkista sanaa, koulutussekto-
ria ja kansalaistoimintaa varten.

Pe 12.2. Inkeri-näyttelyn avajaiset, 
Kansallisarkiston krypta, Helsinki

La 13.2. klo 13.00–16.00 Ajankohtais-
seminaari, Helsingin yliopisto, Porthania

Toivo Flinkin kirjan julkistamistilaisuus 
siirtyy painoteknisistä syistä johtuen 
toukokuulle. Tilaisuus pidetään SKS:n 
tiloissa Helsingissä 4.5. 

Samalla käynnistyy valtakunnallinen 
Inkeri-viikko kirjastoissa: 

Inkeri-aiheinen kirjallisuus nostetaan 
esiin 12.2.2010 alkaen.

Järjestäjät: Suomen Kotiseutuliitto, 
Inkeriläisten sivistyssäätiö, Suomen 
Inkeri-liitto ry ja Kansallisarkisto

Ajankohtaisseminaari lauantaina 13.2.2010

Paikka: 
Helsingin yliopisto, Päärakennus, Sali 5 
(Fabianinkatu 33, 3 krs.)
Aika: 13.2.2010 klo 13.00–16.00
 
Ohjelma: 
• Avaus: Inkerinsuomalaisen 

kulttuurin synty, pääjohtaja Jussi 
Nuorteva 

• Inkerinsuomalaisten kirkollinen 
elämä, professori Jouko Sihvo 

• Inkerinsuomalaisten kohtalo toisen 
maailmansodan jaloissa, dosentti 
Lassi Saressalo

• Inkerinsuomalaisten palautus ja mitä 
sen jälkeen, FT Toivo Flink

• Mitä suomalainen tietää 
inkerinsuomalaisista, rehtori Ville 
Marjomäki 

• Inkerinsuomalaisten henkinen 
pääoma, professori Martti Häikiö

• Päätössanat, Valtioneuvos Riitta 
Uosukainen 

Järjestäjät: 
Suomen Kotiseutuliitto, Inkeriläisten sivis-
tyssäätiö, Suomen Inkeri-liitto ry, Kansal-
lisarkisto

Lisätietoja: 
Suomen Kotiseutuliitto, Pääsihteeri Lassi 
Saressalo. puh. 050 590 2210, lassi.sa-
ressalo@kotiseutuliitto.fi
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Toimitussihteerin tervehdys

Karjalan sanomat 2.12.2009 käsitteli 
Pentti Väistön artikkelissa suomalai-
sen kulttuurin asemaa.

Karjalan suomalaisten Inkeri-liiton pu-
heenjohtaja vadim Byrkland sanoo leh-
den etusivulla, että suomalaista kulttuu-
ria ja kieltä on pyrittävä vahvistamaan 
Suomen valtiorajojen ulkopuolella. 
Suomalais-ugrilaisten liittojen välinen 
yhteistyö on katoamassa. ”Yhteisiä ta-

Toimitussihteerinä noin viisi vuotta toi-
minut Katri Einamo on jättänyt tehtä-
vänsä ja hänen tilalleen astun minä. Olen 
Riikka Mahlamäki-Kaistinen, 36-vuotias 
filosofian tohtori Keski-Suomesta. vuosi 
2010 aukenee minulle uudenlaisena ko-
kemuksena. Astun saappaisiin, joiden us-
kon kuljettavan minut lähemmäs isoisä-
ni juuria.

Ollessani alle 10-vuotias, rimppakint-
tuinen ja vähän näsäviisas tyttönen, luok-
kakaverini veti minua kipakasti letistä ja 
ilkkui ”vaaris on venäläinen”. vaikka en 
tuolloin tiennyt vielä paljon inkeriläisyy-
destä, niin ymmärsin kuitenkin, että ve-
näläinenhän meidän vaari ei nimenomaan 
ollut. Tomera toteamukseni ”Meidän vaa-
ri on Inkeristä ja se on ihan eri asia kuin 
venäjältä”, on vieläkin, vajaat kolmekym-
mentä vuotta myöhemmin, yksi inkeriläi-
syyteen yhdistämistäni ydinkäsitteistä. 
Näen inkeriläisyyden omana ja omanlai-
sena kulttuuri-identiteettinään, johon kuu-
luvat yhteisten tapojen, perinteiden ja koh-
taloiden ohella tietynlainen elämänasenne 

ja yhteisöllisyys. Inkeriläisyys ei näin ol-
len ole minulle vain muisto mummilan 
kirjahyllyssä pölyyntyneestä pöytälipus-
ta. Tiedän kuitenkin, että on paljon sellais-
ta mitä en inkeriläisyydestä ja meistä inke-
riläisistä vielä tiedä. Inkeriläisten viestin, 
vasta-avattujen Internet sivujen ja lukuis-
ten inkeriläisyyttä ja inkeriläisten kohta-
loa käsittelevien teosten kautta opin siitä 
varmasti paljon lisää tulevina kuukausina.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen
toimitussihteeri
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

pahtumia ja juhlia on enää vähän ja yh-
teishenki on laimentunut”, Byrkland 
toteaa. Hänen mukaansa hengen lai-
menemisen takana on väen vähentymi-
nen. Suomalaisten määrä on pienenty-
nyt venäjällä ja Suomeen pyrkivien jono 
on edelleen pitkä. Suomi ja suomenkie-
len asema olivat muutoinkin korostetus-
ti esillä tässä Karjalan suomalaisten In-
keri-liiton 20.vuotis juhlaa juhlistavassa 
lehdessä.

Muut lehdet
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”Juhla on rauhainen lähestynyt!”
Irja Pelkonen

Hyvinkään Inkeri-kerhon joulujuh-
la 5.12.2009 Hyvinkään seurakuntakes-
kuksessa.

Hyvinkään Inkeri-kerholaiset viettävät 
aina joulukuun ensimmäisen viikonvaih-
teen tienoilla yhteistä joulujuhlaa. Tänä 
vuonna juhlapäiväksi valittiin lauantai ja 
seuraavana päivänä hiljennyimme kukin 
tahoillamme toiseen tärkeään juhlapäi-
vään, Suomen itsenäisyyspäivään.

Meillä on tapana aloittaa juhla aina 
kynttilöiden sytyttämisellä. Ne kerholai-
set, joilla on läheinen siirtynyt ajan rajan 
tuolle puolen, sytyttivät tuikun omaisensa 
muistoksi. Tänä vuonna Inkerin pienois-
lippujen koristamalle muistopöydälle syt-
tyi seitsemän kynttilää. Hetkeä juhlistivat 
Inkerin kirkossa toimineen rovasti Hannu 
Pelkosen puhe ja yhdessä laulettu ”Maa 
on niin kaunis”.

Hyvinkään seurakunnan teatteri Beta 
esitti ohjaajaa Jouni Laineen sovittaman 
jouluevankeliumin, jossa esiintyjinä oli-
vat kookkaat nuket. Laine kertoi saaneen-

sa idean tähän ”Joulun tähti”-näytelmään 
keskiaikaisesta Franciscus Assisilaisen 
nukketeatteriperinteestä.

Juhlan musiikista vastasi virosta Suo-
meen muuttanut inkerinsuomalainen mu-
siikinopettaja Marina Petrik pienten op-
pilaidensa kanssa. Juhlayleisö sai laulaa 
heidän kanssaan kauneimpia joululauluja 
sydämensä pohjasta.

Seurakunnan keittiössä valmistettu to-
della maittava jouluateria oli tärkeä osa 
juhlaa. Hyvinkään seurakunnan pitopal-
velu, joka hoiti Inkerin kesäjuhtien tarjoi-
lun vuonna 2006, on kuulu korkeasta ta-
sostaan. Keittiön emäntä on parhaillaan 
ehdolla Suomen parhaaksi suurtalouse-
männäksi. 

Joulujuhlasta on muodostunut tärkeä 
vuoden kohokohta. Kaikki kerhon jä-
senet saapuvat paikalle, mikäli mahdol-
lista, aloittamaan joulun juhlaa yhdessä. 
Mukana on myös sukulaisia, joskus jopa 
Petroskoista asti.
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Suomalaiset Pietarissa – 
pietarilaiset Suomessa
Vera Habalainen

Pasilan kirjastossa pidettiin 28. joulu-
kuuta, Helsingin kaupunginkirjaston 
1809-merkkivuoden ohjelmaan kuuluva 
Pietarilainen ilta. Tilaisuuteen saapuneet 
saivat nauttia inkeriläisistä lauluista ja 
nähdä dokumenttielokuvan ”Suomalaiset 
Pietarissa”. Tämä noin puolituntinen do-
kumentti kertoi inkerinsuomalaisten koh-
talosta Nevan rannoilla. Inkerin Liiton ja 
Inkerin kirkon jäsenet olivat mukana elo-
kuvassa kertomassa eletyistä vaiheista ja 
kansanliikkeen toiminnasta Korpi-yhty-
een musiikin soidessa taustalla. Elokuvan 
ohjannut ja kustantanut nuori ja lahjakas 
Irina Rybas oli itse paikalla kertomassa 
elokuvasta ja sen syntyvaiheista. 

Elokuvan voi sanoa antavan hyvin elä-
vän kuvan kansasta. Siinä vanhusten sil-
missä näkyy menneiden vuosien kipu, 
taas tanssissa pyörivät nuoret taas ovat 
täynnä elämää ja toivoa jakaa iloaan mui-

den kanssa. Koska elokuva on venäjän-
kielinen, yleisön joukossa ei ollut paljon 
suomalaisia. dokumentti saa kuitenkin 
tulevaisuudessa suomenkielisen teksti-
tyksen, jolloin se saa varmasti lisää kat-
sojakuntaa.

Pietarilainen ilta jatkui inkeriläisillä 
lauluilla, joita esitteli Ljubov Kalimul-
lina. Korpi-yhtyeen laulut taas tuntui-
vat elokuvan elävältä jatko-osalta johon 
paikallaolijat saivat osallistua laulaen. 
Tilaisuuden loppu oli vapaamuotoinen. 
Kahvitarjoilun lomassa oli mahdollista 
tutustua kybernometriin, josta kertoi lait-
teen kehittäjä venäläinen psykologi vasi-
ly Beloly. vanhoilla venäjällä syntyneillä 
tutuilla oli tilaisuus ajatusten vaihtoon ja 
suomalaiset kertoivat inkeriläisille omis-
ta venäjä-kokemuksistaan. Joulukuinen 
ilta jätti hyvän vaikutelman ja lämmit-
ti mielet.

www.inkeriliitto.fi
Suomen Inkeri-liitto ry:n internetsivut avattu!

Käykää tutustumassa ja antamassa palautettanne osoitteessa 
www.inkeriliitto.fi
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SYYSKOKOUS

– Lilja Kuivanen, Maria Lahti ja Anne 
 Tuohimäki sekä varajäsen Tytti 
 Piironen valittiin uudelleen vv.  
 2010–2012.
– varajäsenen Pirkko Huurron  
 pyydettyä eroa terveydellisistä  
 syistä, valittiin hänen tilalleen  
 loppukaudeksi vv. 2010–2011  
 Lassi Saressalo Tampereelta.
– varsinaisiksi tilintarkastajiksi  
 valittiin Maire Rehnfors ja   
 Lilja Kurppa
– sekä varatilintarkastajiksi Anna- 
 kaisa Mörttinen ja Kerttu Susi.

• Päätettiin, että kevät- ja syyskokoukset 
v. 2010 pidetään Inkerikodissa ja kutsu 
niihin julkaistaan Inkeriläisten viestissä 
sääntöjen mukaisesti, hallituksen mää-
räämänä ajankohtana. 

• Esiteltiin Mannerheim ristin ritarin 
Mikko Pöllän leskeltä testamentilla saa-
tu Inkerikotiin sijoitettu valkeasaaren 
kirkkoa esittävä taulu, joka on kiitolli-
suudella vastaanotettu kesällä.

Hallitus v. 2010
varsinaiset jäsenet
• Toivo Flink pj.
• viktor Hyyrönen
• Keijo Korkka
• Lilja Kuivanen
• Maria Lahti
• Aliisa Majava
• Irja Pelkonen
• viljo Suomalainen
• Anne Tuohimäki
• Toivo Tupin

Suomen Inkeri-liitto ry:n syys-
kokous pidettiin 22.11.2009.

• Liiton puheenjohtaja Toivo Iho toivot-
ti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouk-
sen. 

• Puheenjohtajaksi valittiin Keijo Kork-
ka ja sihteeriksi kutsuttiin Anne Tuo-
himäki.

• Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin An-
nikki Kelo ja Aliisa Majava, jotka tar-
vittaessa toimivat myös ääntenlaski-
joina.

• Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksun 
suuruudesta sekä lehden tilausmaksus-
ta v. 2010. 
- liittymismaksua ei kanneta
- jäsenyhdistyksen jäsenen maksu 
  2 € / jäsen
- henkilöjäsenen jäsenmaksu 10 €
- kannattavan jäsenen maksu 50 €
- Inkeriläisten viestin tilausmaksu
- Suomi ja Ruotsi 30 €
- muut maat 36 € 

• Hyväksyttiin hallituksen laatima esitys 
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvi-
oksi v. 2010.

• Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille 
makseta kokouspalkkioita ja tilintar-
kastajien palkkiot maksetaan laskun 
mukaan.

• vuodesta 2001 liittoa johtanut Toivo 
Iho ilmoitti terveydentilaansa vedoten, 
ettei enää valitettavasti ole käytettävis-
sä valittaessa puheenjohtajaa v. 2010.
– puheenjohtajaksi v. 2010 valittiin 
 yksimielisesti fil. tri. Toivo Flink
– hallituksen erovuorossa olleet 
 jäsenet

varajäsenet
• Annikki Kelo
• Tytti Piironen
• Lassi Saressalo
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Vapaaehtoisina Saksaan

Talvesta 1941–42 alkaen ylläpitivät sak-
salaiset värväysohjelmaa kerätäkseen 
nuoria miehiä ja naisia töihin Saksaan. 
Monet nuoret suomalaiset miehet pako-
tettiin tai houkuteltiin Saksan armeijaan 
heidän hakiessaan työtä ja ruokaa. Nämä 
”vapaaehtoiset”, melkein 700 miestä 
muodostettiin yksiköksi ”Ost-Bataillon 
664”. He vartioivat rautateitä ja taisteli-
vat partisaaneja vastaan. 

Nälkäkuoleman uhatessa meitä päätti-
vät Jussi ja Matti, säästääkseen meidän 
vähäistä ruokavarastoamme, käyttää tilai-
suutta hyväkseen ja mennä vapaaehtoisi-
na työhön Saksaan. He menivät haastatte-
luun ja lääkärintarkastukseen Karhilaan, 
paikkaan jossa ennen oli sijainnut mei-
dän entinen keskikoulumme ja kunnan 
toimisto. Heidät hyväksyttiin lähtemään.

He tulivat takasin kotiin sanomaan 
hyvästit, ottamaan mukaan vaatteensa ja 
eväänsä. Heidän ovelle mennessään äiti 
ryhtyi itkemään ja rukoili poikia jäämään 
kotiin.  Aluksi olin itsekkäästi pitänyt aja-
tuksesta, että olisin yksin vanhempiemme 
silmäteränä, mutta nyt kun eron hetki tuli, 
muutin mieleni. En halunnutkaan veljie-
ni menevän pois. Pelkäsin, etten koskaan 
enää näkisi heitä. Liityimme isän kanssa 
äitiin. Jussi pysähtyi, mietti vähän ja las-
ki sitten laukkunsa lattialle. Matti meni 
ovelle, aukaisi sen ja astui yli kynnyk-
sen. Hän seisoi pitkän minuutin, kääntyi 
hitaasti ympäri ja palasi taloon.

Myöhemmin kävi ilmi, että useimmat 
Saksaan menneet kärsivät pahan kohtalon. 

Heidät heitettiin yhteen venäläisten kans-
sa ”itätyöläisiksi” (Ostarbeiter) erikoislei-
reihin, missä he kärsivät paljon natsien ro-
dullisesta järjestelmästä, missä saksalaiset 
”herraskansana” olivat listan ylimpänä, 
juutalaiset ja slaavit sen pohjassa. Heidän 
kohtelunsa oli pahempaa kuin entisajan 
orjien. (Jussi Pettinen, jonka mainitsin 
aikaisemmin humalapäissään ajaneen mi-
nua takaa, hävisi siellä tietämättömiin.) 
Silloin päätimme, että tapahtukoon mitä 
tahansa, me pysymme yhdessä.

Näin ei ollut laita erään naapurimme 
kanssa. Olin alaluokilla heidän tyttären-
sä luokkatoverina. Kävelimme usein yh-
dessä kouluun ja leikimme sen jälkeen. 
Muistaakseni vanhemmillamme oli sil-
loin tällöin jotain kitkaa. Kerran Kat-
ri-tätini oli ostanut uudet kengät, mitkä 
hän pani käsistään pukeutuessaan sisä-
käytävälle. Kun hän meni niitä nosta-
maan, kengät olivatkin kadonneet. Ih-
meissään hän kysyi naapureilta. Kukaan 
ei ollut nähnyt mitään. Parisen kuukaut-
ta jälkeenpäin kylätansseissa täti huoma-
si omat kenkänsä naapurin tytön jaloissa. 
Katri-täti pakotti tytön paikan päällä an-
tamaan kengät takaisin.

Oskalassa ollessamme yllätyimme, 
kun tämän perheen isä koputti ovelle ja 
astui sisään. Emme tienneetkään, että 
hekin olivat takaisin kylässä. Mies pyy-
si lupaa jäädä meille yöksi. Myös nämä 
naapurit olivat vähillä ruoilla ja mie-
hen perhe, kolme lasta ja äiti, pyysivät 
ruokaa. Äitimme antoi miehelle jotakin 

Matkan varrelta –  
Inkerinsuomalaisen muistelmia

Jatkoa Inkeriläisten 
Viestissä 11/2007 aloitetuille muistelmille.

Sodanaikainen Inkeri

Reino Jaakkimainen 



inkeriläisten viesti12

syötävää ja laittoi hänelle patjan lattial-
le. Aamulla miespoloinen meni ulos tiel-
le talvipakkaseen. Emme kuulleet hänes-
tä, emmekä hänen perheestään mitään 
jälkeenpäin. Olen varma, että mies kuo-
li pakkasessa jonnekin tienvarteen, niin 
kuin moni muu.

En kerro tästä arvostelumielessä. En 
tiedä naapuriemme tilanteesta tarkem-
min; en heidän vaihtoehdoistaan. En tie-
dä mitä minä olisin tehnyt heidän sijas-
saan. Kerron tästä, koska se kuvastaa 
minkälaisessa tilanteessa me elimme; 
painajaisunen tapaista, ilman toivoa, il-
man pelastusta. Meidän kylämme tapai-
sissa rintamavyöhykkeen kylissä kuoli 
nälkään tuhansia ihmisiä joko kotonaan 
tai yrittäessään omin päin päästä viroon, 
tänä kylmänä armottomana talvena.

Pikkuhiljaa osoittautui, että kylään oli 
tullut takaisin muitakin kyläläisiä. Perhe 
Juakkolan talosta, Oskalan toisella puo-
lella valtatietä, halusi muuttaa meille Os-
kalaan. Heitä oli myös viisi: vanha äiti, 
Annamari-tytär kahden pienen lapsensa 
kanssa ja keskenkasvuinen tytär Lempi. 
Annamarin mies oli armeijassa, poika sii-
nä neljän, tyttö kahden vuoden iässä. En 
vieläkään käsitä miten me, kymmenen ih-
mistä, tulimme toimeen siinä pienessä yh-
den huoneen talossa. Mutta ”sopu sijaa 
antaa”, ja meillä olikin sopua. Meillä oli 
miehiä talossa ja tämä antoi naisperheelle 
jonkinlaisen turvallisuudentunteen.

Saimme jopa yllättävän, mutta myös 
tervetulleen vieraan. Saksalainen sotilas 
kävi vierailulla. Kädenliikkeistä ymmär-
simme, että hän halusi vain viettää aikaa 
siviilien parissa. Asetimme hänelle tuo-
lin keskelle lattiaa. Sotilaan kasvot sätei-
livät mielihyvästä. Merkkikieli ei aivan 
riittänyt, mutta käsitimme, ettei hän ollut 
onnellinen joutuessaan olemaan sodas-
sa. Hän kaipasi omaisiaan kaukaa koto-
na. Hän osoitti saappaitaan. ”Saapuessa-

ni Leningradiin, jalkani kuluivat nilkkaan 
asti,” hän näytti. ”Moskovaan mennessä 
ne tulevat kulumaan polviin asti.”  ”SS”, 
hän sanoi: ”... nicht gut. Ne tappavat nai-
sia ja lapsia ”, osoittaen lapsiin: ”Bum, 
bum”. Sitten hän epäröi hetken: ”Nicht 
alles, jotkut gut.” Tämä kelpo, kunnon 
mies, oli väsynyt sotaan ja sen kauhui-
hin. Hän vieraili meillä monta kertaa.

Siemenperunat
Kun kevät 1942 vihdoinkin saapui, kier-
telimme pellot ja maat etsien mitä tahansa 
syötävää: kaalia, perunoita, porkkanoita, 
lanttua, jne. emmekä välittäneet olivatko 
ne jäätyneitä tai mädäntyneitä. Kaikki 
kelpasi. Ruohon alettua kasvaa etsimme 
voikukkia, nokkosia, suolaheinää ja äiti 
teki niistä kakkuja kalanmaksaöljyssä.

Oletettavasti Suomen painostuksesta 
saksalaiset antoivat meille siemenperu-
noita, kaalin ja porkkanan siemeniä, veh-
nän- ja kauranjyviä kevätistutuksiin ja 
viljelemiseksi. Ampumisen uhalla niitä 
ei saanut syödä itse. Me panimme maa-
han kaiken paitsi perunoiden keskiosan. 
Leikkasimme perunat paloiksi ja istutim-
me kaikki itusilmut, mutta keskiosan pe-
runasta söimme itse. Täten saisimme hy-
vän perunasadon, vaikka söimmekin osan 
pelkäämättä. vaikka maata kaivaessaan 
näkisikin silmupalasen, ei silti pystyisi sa-
nomaan mitä leikellystä perunasta puuttui.

Koska meillä ei ollut hevosta käytettä-
vissämme kiskomme auraa itse. Isä, Jussi 
ja Matti ”valjaissa” vetivät auraa ja minä 
käsittelin sitä. Saksalaiset kerääntyivät 
kummastelemaan (ihmettelemään) tätä 
primitiivistä toimintaa. Monet laskivat 
leikkiä (tarjosivat minulle ruoskan), toi-
set ottivat kuvia meistä. Kaipa noita ku-
via löytynee vieläkin jonkun saksalaisen 
kotiseinällä.
Muistelmat jatkuvat seuraavassa numerossa
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Turun seudun Inkeri-seuran 
tapahtumia

Bessede-hetket jatkuvat Palvelupistees-
sä joka kuukauden 1. ja 3. perjantai klo 
13.00 Irma Kapasen vetäminä. Tervetu-
loa viettämään teehetkeä vapaan keskus-
telun merkeissä.

Hallitus kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina klo 16.30 
Palvelupisteessä, Uudenmaankatu 1. Jos 
teillä on asioita, joita haluaisitte hallituk-
sen käsittelevän, ottakaa yhteyttä halli-
tuksen jäseniin tai Palvelupisteeseen.

Hyvinkään Inkeri-kerhon   
tapahtumia

Hyvinkään Inkeri-kerho ry. kokoontuu 
seurakunnan aulakahviossa Hämeenkatu 
16 keväällä kuukauden 1. sunnuntai klo 
14.00 seuraavasti:
• 7.2.2010 klo 14 Seurakuntasalissa Kir-

konmäellä toimittaja, kirjailija Mat-
ti Rönkä kertoo inkerinsuomalaises-
ta viktor Kärpästä, joka on eräs hänen 
kirjojensa päähenkilöistä. Alussa kah-
vitarjoilu.

• 7.3.2010 kello 14 kerho 

• 11.4.2010 kello 14 kerho
• 2.5.2010 kello 14  kerho

Elokuussa järjestetään päiväretki seura-
kunnan leirikeskukseen. Retken tarkempi 
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedustelut Irja Pelkonen, inkeriker-
ho@gmail.com tai p. 040 550 5712

Lahden seudun Inkeri-seuran 
tapahtumia

vuoden 2010 toiminta
Kerhoillat joka kuukauden toinen maa-
nantai alkaen klo 15.00 Lutherin kirkko, 
vuorikatu 37
• 8.2.2010 kerhoilta
• 8.3.2010 kevätkokous
• 12.4.2010 kerhoilta
• 10.5.2010 kokoonnumme Kahvisaaressa
• 28.6.–2.7.2010 matka Haapsaluun
• Heinäkuussa 2010 Inkeriläisten kesä-

juhla
• 1.–31.8.20010 Inkeri-näyttely kirjas-

tossa, Kirkkokatu 31, Lahti
• 9.8.2010 inkeriläispäivä Tuohirannassa 

”kimppakyydein”
• 13.9.2010 kerhoilta
• 11.10.2010 syyskokous
• 8.11.2010 kerhoilta
• 5.12.2010 joulumatka Kangasalalle

 
Kirjaston Inkeri-näyttelyyn pyydämme 
vinkkejä, esineitä, valokuvia Inkeristä. 
Erityisen tärkeää olisi löytää kuvia inke-
riläisten palautuksesta Neuvostoliittoon. 
Näyttelyn yhteyshenkilö

– Arvo Korkkinen p. 044 581 7681
– Sihteeri Maria Lahti p. 0400 841 741

Kerhoilloista ja kokouksista tiedustelui-
hin vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

Tapahtumakalenteri
Ilmoittajille

Jotta tapahtumakalenteriin toivo-
tut järjestöjen ilmoitukset ehtisivät 
painoon, tulee ne lähettää toimitus-
sihteerille, postitusmuodosta riip-
pumatta, siten, että ne ovat perillä 
viimeistään lehden kakkossivulla il-
moitettuna aineiston vastaanotto-
päivänä.
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Tapahtumakalenteri
Inkerikuoron harjoitukset  
jatkuvat

Keskiviikkoisin klo 16.45–18.30
Inkerikoti
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Kuoroa johtaa Evelin Ojalo
Uusia laulajia toivotaan kuoron riveihin 
ja kaikkiin ääniin.

Seukot

Tiedustelut: Pirkko Huurto
p. (09) 783 391 tai 0400 748 318

Inkerikoti
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Helsingin seudun Inkeri-seuran 
tapahtumia

Tiedustelus Toivo Tupin
p. 040 578 3894

Inkerikoti
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Inkerikeskuksen tapahtumia

www.inkerikeskus.fi
Inkerikeskus ry.
Hämeentie 103 A
00550 Helsinki

Inkerin kulttuuriseuran   
tapahtumia

Yhteystiedot ja tiedustelut: Inkerin Kult-
tuuriseura ry.
Wallininkatu 7, 00530 Helsinki
p. (09)2733 225 klo 10–16.00
Sähköposti: posti@inkeri.com/toimisto@
inkeri.com 

• 9.2. klo 14.00 Sukututkimusretki kan-
sanrunousarkistoon. Kokoontuminen 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran ala-
aulassa. Hallituskatu 1.

• 25.2. klo 16–18.00 Helmikuun kulttuu-
rikahvila. viimeiset vatjalaiset. Tarton 
yliopiston professori Heinike Heinsoo 
kertoo vatjalaisten menneisyydestä ja 
nykyisyydestä. Wallininkatu 7, 00530 
Helsinki.

• 25.3. klo 16–18.00 Maaliskuun kulttuu-
rikahvila. Inkerikot. Pietarilainen tutki-
ja Olga Konkova valottaa inkerikkojen 
omaperäistä kulttuuria. Wallininkatu 7, 
00530 Helsinki.

• 25.4. klo 15–17.00 Huhtikuun kulttuu-
rikahvila. Kahvikonsertti. Suomi-poika 
Ottneel Jürissaar esittää keväistä mu-
siikkia ja kertoo elämästään. Wallinin-
katu 7, 00530 Helsinki.

• 26.4. Ottneel Jürisaar esittää keväis-
tä musiikkia ja kertoo elämästään. Ke-
ravan seurakuntakeskus. Papintie 1, 
04200 Kerava.

Kädentaidot keväälle 2010

Ompeluseura kokoontuu Koivussa ja täh-
dessä, joka toinen torstai 14.00–16.00

Sopii myös ompelutaidottomille juttu-
seuraa kaipaaville. Tehdään mm. tyynyn-
päällisiä tai nukenvaatteita myyjäisiin tai 
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Tapahtumakalenteri
muuta itselle tärkeää. Kevään kokoontu-
miset 4.2, 18.2, 4.3 ja 18.3, 15.4, 29.4
• 9.3. Kuvia savelle
• 18.3. klo 12–14.00 Pääsiäismunia. Tu-

tustutaan pääsiäismunien perinteeseen 
ja koristellaan munia nauhoin, helmin 
ja maalauksin. Materiaalimaksu 5 €. Il-
moittautuminen 11.3. mennessä.

• 20.4. ja 27.4. klo 10–14.00 Paperimas-
sa nukke. Muotoilemme ja maalaam-
me oman paperimassakasvoisen nuken. 
Nukelle tehdään kankainen täytetty var-
talo ja hiukset oman toiveen mukaan. 
Tee itselle tai lahjoita myyjäistuotteek-
si. Materiaalimaksu 3–5 €. Ilmoittau-
tuminen 13.4. mennessä materiaalihan-
kintojen takia.

• Keravan paluumuuttajien kerho ko-
koontuu tiistaisin 9.2, 9.3, 13.4, ja 11.5. 
klo 14.30–17.00 Talkoorenkaan tilois-
sa, Aleksis Kiventie 18, 04200 Kerava

MATKAT

9.–12.7.2010 Ihanan Inkerin prameat 
palatsit ja puutarhat

Suunnitteilla matka Pietarin länsipuolel-
le, jossa kohteina tsaarien palatsit puu-
tarhoineen. (mahdollisuuksien mukaan 
Pietarhovi, Pushkina, Pavlovski, Hatsi-
na). Palatsivierailujen suunnittelu tapah-
tuu yhdessä Pietarin Sampo-keskuksen 
kanssa. Paluumatkalla viipurin linna.
• Yöpyminen todennäköisesti Kupanit-

sassa Kikkerin Paronin talossa puoli-
hoidolla.

• Hinta ja muut tarkemmat tiedot selviä-
vät helmikuussa.

• Matkan toteutuminen edellyttää vähin-
tään 12 osallistujaa.

• Matkanjohtaja Alina-Sinikka Salonen
• Tiedustelut a-s.salonen@pp.inet.fi tai p. 

040 743 7042

28.–30.8.2010 Peipsijärven sipulimark-
kinat ja Petserin luostari

Peipsijärven ympärillä virossa on paljon 
nähtävää. Alueella asuvat karjalaistaus-
taiset setukaiset. vanhauskoisten kylissä 
on oma tunnelmansa. Kesämatkan koh-
teena on Lüübnitsa, jossa vietetään sipu-
limarkkinoita. Tutustumme myös setujen 
ulkoilmamuseoon. 

Ensimmäinen yö vietetään värskan 
kylpylässä Seutumaalla.Toisena päivä-
nä ylitämme venäjän rajan ja tutustum-
me vanhaan Petserin luostariin, joka on 
toiminut yhtäjaksoisesti yli 500 vuotta. 
Luostarilta matka jatkuu 50km päähän 
Pihkovaan, jossa tutustutaan Kremliin. 
Yöpyminen paikallisessa hotellissa.Kol-
mantena päivänä lähdemme paluumatkal-
le Tallinnaan.

Matkan hinta 370 €, sisältää laivamat-
kat Tallinnaan, bussikuljetuksen, suomen-
kielisen opastuksen koko matkan aikana, 
majoittumisen kahden hengen huoneisiin, 
aamiaiset ja kolme lounasta. Pakollisen 
ryhmäviisumin hinta on 43 €.

vastuullisena matkanjärjestäjänä toi-
mii Tiit Reisid ja matkanjohtajana Inke-
rin kulttuuriseuran puh.joht. Helena Miet-
tinen

Ilmoittautumiset sähköpostitse koivu-
jatahti@inkeri.com tai Inkerin kulttuuri-
seuraan p.(09) 2733 225 (ark. 10–16.00) 
tai Eeva Kotiniitty, p. 358 405 373 243. 



levitä inkeri-tietoa

•	 Kirjallisuutta

Häkkinen, Juho 
Siihen maahan, jonka minä 
sinulle osoitan, I-II, 15 €
Sveriges ingermanländarnas 
historia, 24 €
Kalevalaseuran vsk. 69–70 
Inkerin teillä, 11,50 €
Maria Luukan laulut ja loitsut, 
6,50 €

Krifors, Lars
Oli onnistuttava, 15 €

Kuivanen, Lilja (toim.)
Inkerin vuosijuhlat 2003, 20 €

Nevalainen, Pekka
Inkeriläinen siirtoväki 
1940-luvulla, 25 €

Nevalainen, Pekka & Sihvo, 
Hannes (toim.)
Inkeri – historia, kansa, 
kulttuuri, 50,50 €

Nokkala, Tapani
Paavo Räikkönen Inkerin mies, 
25 €

Ojala, Ella
Pitkä kotimatka, 14 €
Pelastunut albumi, 22 €
Ensimmäinen kevät, 16 €
Sananlaskuja ja tarinoita, 8 €

Pelkonen, Hannu
voihan venäjä, 25 €

Pettinen, Albert
Lauluja koululaisille, 4 €
Lauluja sekakuorolle, 6 €

Pärnänen, E.
Antti Kivekäs I-II, 9 €

Ripatti, Maria
Elämä yhden kortin varassa, 
16,50 €

Santtu, Lauri
Murrejuttuja, 2,50 €

Saressalo, Lassi
Inkeri, 3,5 €

Savolainen, Aatu
Suomalainen sissisodassa, 15 €

Savolainen, Mikko
Inkerinmaa, 33,50 €

SAATAVANA INKERILÄISTEN 
SIVISTYSSÄÄTIÖSTÄ
Annikki Kelo p. 045 2612 345 
Ti Klo 18.30–20.00

Seppänen, Heikki
Etelän tien kulkija – vilho He-
lanen, 25 €

Sihvo, Jouko
Inkerin kansan 60 
kohtalonvuotta, 24 €

Sihvo, Jouko (toim.)
Inkerinsuomalaisten kohtalo, 
20 €

Störgren, Aleksander
Mutkainen tie vapauteen, 10 €

Suominen, Hellin
Mooses Putron elämäkerta, 
2,50 €

Survo, Arvo
Itku Inkerille, 17 €

Tuukkanen, Saimi
Elämäni helminauha, 5 €

•	 Äänilevyjä

Inkerinkuoro
Minä tyttö, Cd 10 €
Nouse Inkeri, äänilevy 2,50 €

Survo, Arvo 
kasetti Omall maall, 9 €

•	 Karttoja

Inkerin kartta
v. 1933, 12 €

Inkerin kartta
v. 1992, 10 €

Kylä- ja tiekartta, €
Keski-Inkeri v. 1993, 10 €

•	 Liput

Inkerin pöytälippu
(satiinia) + 
salko marmorijalustalla 18,50 €

Inkerin pöytälippu
(polyesteria) + 
salko marmorialustalla 15 €

Inkerin pöytälippu
(satiinia), 10 €

Inkerin pöytälippu
(polyesteria), 8 €

•	 Adressi
Surunvalitteluun, 7 €

SAATAVANA	INKERIN	
KULTTUURISEURASTA
Puh.	09-2733	225

Flink, Toivo & Mäkilä, Eeva
Inkerin lasten oppikirja, 5 €

Kalevala
Suomeksi ja venäjäksi. 
Käännös Hiiri, A. & Kiuru, E. 
20 €

Miettinen & Uusma
Inkerin satulipas, 17 €

Miettinen, Helena
Kohtalontie. Kertomus inkeri-
läisen opettajan elämäntaipa-
leesta Inkerinmaalta Ruotsiin ja 
paluusta Neuvostoliittoon, 5 €

Miettinen & Joganson
Petettyjen toiveiden maa. 
Arator. 15 €

Monahof, Ania
Kärsimyksen pyhät kyyneleet, 
13 €

Pärnänen, E.
Antti Kivekäs I-II, 5 €

Sava, Inkeri & Miettinen, 
Helena
Liljan kuva kutsuu, 15 €

•	 Inkeriläistä		 	
kansanmusiikkia

Röntyskät
Piirileikkilauluja 
Inkerinmaalta, 7,50 €

Vuotilainen, Paavo
Runoja, 12 €

Vainikka & Miettinen
Iloinen Inkeri, 15 €

Suur-synty kiesus
Korpikansan Survon Arvon 
kertomana, 28 €


