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Pääkirjoitus
Tervehdys, arvoisat inkeriläiset ja muut ystävämme!
Alina-Sinikka Salonen
Toivon, että koet itsesi inkerinsuomalaisena ja suomalaisena
arvokkaaksi. Arvomme ei riipu siitä, milloin olemme tulleet
Suomeen tai kuinka inkeriläisiä
olemme. Toivon, että alamme
luottaa toinen toisiimme. Ilman luottamusta arastelemme
tilaisuuksia, joissa on mukana
eri aikana Suomeen tulleita sisaria ja veljiä.
Meidän pitää yhdistää voimamme siksikin, että inkerinsuomalaisia asuu tällä hetkellä
eniten Suomessa. Naapurimaissakin sanotaan, että vastuu
inkeriläisen kulttuurin säilyttämisestä on nyt täällä.
Suomessa on kolme eri aikoina
tullutta ryhmää. Ryhmä 1, tuli
Suomeen pakolaisina 1917 alkaen. Ryhmä 2 ovat ne Inkerin
sota-alueilta 1943 - 1944 siirretyt, jotka jäivät Suomeen.
Kolmas ryhmä syntyi, kun inkerinsuomalaiset saivat mahdollisuuden tulla paluumuuttajina isiensä maahan. Ryhmä
3. on kooltaan suurin, mutta
heitä on kovin vähän jäseninä
Suomen Inkeri-liitossa ja Inkerin kulttuuriseurassa. Inkerikeskuksessa heitä on eniten,
onhan se suuntautunut paluumuuton tukemiseen ja palvelee
myös venäjän kielellä.
Olen 1943 Suomeen tulleena ja tänne jääneenä kokenut,

millaista sopeutuminen oli: häpeän, pelon ja eriarvoisuuden
voittamista. Kaikilla lapsiperheillä perhe ja työ vievät ajan ja
voimat. Ymmärrän, että nuoret
paluumuuttajat ja muutkaan
perheelliset eivät ehdi osallistua Inkeriläisjärjestöjen toimintaan.
Järjestöjen kannalta tilanne on
huolestuttava. Katson tarpeelliseksi kertoa, millainen se on
juuri nyt.
Suomen Inkeri-liitossa on henkilöjäseniä noin 120, sen jäsenjärjestöissä (Helsingin seudun
Inkeri-seura, Hyvinkään Inkeri-kerho, Lahden seudun Inkeri-seura, Turun Inkeri-seura ja
Seukko-seura), noin 220 jäsentä. Ikää ei kirjata, mutta iäkäs
puheenjohtaja todennäköisesti
on lähellä jäsenistön keski-ikää.
Nuorennusleikkauksia johdossa on lähes mahdotonta tehdä
ehdokaskandidaattien puuttuessa.
Toimintaan tarvitaan rahaa.
Suomen Inkeri-liiton tuloina
ovat 2014 olleet 20 euron jäsenmaksu Liiton jäseniltä, 2
euron osuus jäsenjärjestöjen
jäseniltä ja Inkeriläisten viestin tilausmaksu 35 euroa. Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa.
Maksettuja tilauksia on kuluvana vuonna noin 230. Ulkomaille (Venäjän seutu ja Viro)
lähetetään runsaasti vapaakap-

paleita. Opetusministeriö on
tänä vuonna tukenut julkaisua
1000 eurolla. Lehden kulut
ovat 1000 euroa suuremmat
kuin siitä saadut tulot.
Liitto elää toimeentulon äärirajoilla. Se ei maksa luento- tai
kirjoitus-, eikä kokouspalkkioita. Toimijat käyttävät omia
puhelimia, tietokoneita ja kopiokoneita. Loppumassa oleva
juhlavuosi on ollut poikkeus,
kiitos Jenny ja Antti Wihurin
säätiön apurahan. Kiitämme
myös 223 euron lahjoituksesta
lehden kustannusten peittämiseksi!
Suomen Inkeri-liitto vetoaa
inkerinsuomalaisiin, omiin
jäseniin, sekä ystäviksemme
ilmoittautuneihin kantasuomalaisiin.
Juuri sinä voit tukea Suomen
Inkeri-liiton toimintaa ja inkeriläisen kulttuurin säilymistä ja
tallentamista:
•
•

maksamalla jäsenmaksut
säännöllisesti ja hankkimalla uusia jäseniä
tilaamalla Inkeriläisten
viestin ja hankkimalla uu3

sia tilaajia
ostamalla Liitossa myynnissä olevia tuotteita
antamalla rahalahjoituksia,
mahdollisesti jopa testamentteja
osallistumalla tilaisuuksiin
ja matkoihin, joita Liitto
järjestää
antamalla ideoita ohjelman
sisällöiksi
antamalla vinkkejä tahoista, joille lähettää vastaava
vetoomus

•
•
•
•
•

•

kirjoittamalla muistelmia
Inkeriläisten viestiin tai
laajempia tuotoksia.

Suomen Inkeri-liitto ry lupaa
• resurssien puitteissa toteuttaa sääntöjensä 2. pykälää, jossa määritellään
sen tarkoitus ja toiminnan
laatu. ( Jos haluat säännöt,
niin voit pyytää ne sähköpostilla tai henkilökohtaisesti liiton tilaisuuksissa.)
Yhdessä eteenpäin!

INKERINSUOMALAISTEN OIKEUS MUISTOON – ETTEI KETÄÄN UNOHDETTAISI

INKERINSUOMALAISTEN MARTYRIOLOGIA – UHRITIEDOSTO
Tyyne Martikainen, Inkeri-iltapäivä 6.9.2014

”Kaikki tahtoisin nimeltä muistaa,
mutta mistään en listaa noiden onnettomain saa.
Mykät rukoukset heidän huulillaan,
kiedoin verhona heitä suojelemaan.
Heitä muistelen aina ja kaikkialla,
unohda en hädän uudenkaan koittaessa.”
Alma Ahmatova, suomennos Anneli Heliö
Tyyne Martikainen on nostanut esiin tuhansia inkeriläiskohtaloita.

I

nkerinsuomalaisten historiaa
käsittelevä teokseni on kaksiosainen. Noin kaksi vuotta
sitten Siirtolaisuusinstituutin
verkossa ilmestyi Inkerinsuomalaisten martyrologian eli uhritiedoston ensimmäinen osa. Se sisältää yli kuuden tuhannen uhrin
tiedoston. Se on paitsi vainojen
uhrien kunnia- ja muistoluette4

lo, myös lähdeteos myöhemmän
suku- ja muun tutkimuksen
käyttöön. Teokseni aiheen toinen osa, kirjana ilmestynyt taustahistoria Inkerinsuomalaisten
oikeus muistoon – Että ketään
ei unohdettaisi, on kuitenkin
luettavissa itsenäisenä teoksena.
Julkaisija on Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Minä en ole inkerinsuomalainen, niin kuin monet luulevat.
Olen syntyisin Itä-Lapista Savukosken Kuoskunkylästä, joka
joutui sotien aikana hävityksen
kohteeksi kolme kertaa. Talvisodan alkaessa suomalaiset itse
polttivat tienvarsikylät perääntyessään voimakkaaksi edenneen
Puna-armeijan edessä. Kotiky-

lästäni hävitettiin kaikki tien läheiset rakennukset. Jatkosodan
ensimmäisenä syksynä kotikyläni joutui partisaanihyökkäyksen kohteeksi, kylä poltettiin ja
pakoon juoksevia ihmisiä ammuttiin. Karja paloi navetoihin.
Lapin sodan aikana hävitettiin
kylä perin pohjin, kaikki heinäladotkin ja kylän luonnonkauniit
harjut poltettiin.
Työskentelin Sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa jouduin
käsittelemään veteraaniasioita ja
ihmisoikeuskysymyksiä. Eläkkeelle jäätyäni parikymmentä
vuotta sitten oli lähtökohtana
omat kokemukseni partisaanihyökkäysten kohteeksi joutuneista siviiliuhreista. Vedin
kampanjaa, jonka tuloksena
saimme Suomessa aikaan kaksi
lakia: lain partisaanien uhrien
kertakorvauksesta ja lain partisaanien uhrien ja karjan evakuointiin sotatoimialueilla osallistuneiden nuorten oikeudesta
veteraanikuntoutukseen.
Sitten kirjoitin sotaevakoista ja
talvisodan aikana venäläisten perääntyessään rajan taakse viemistä siviilisotavangeista, seuraavaksi Lapin sodan tapahtumista ja
nyt inkerinsuomalaisista Stalinin
vainojen uhreista.
Ollessani partisaanien uhrien
veteraanikuntoutuksessa tapasin
Ruotsissa asuvan inkerinsuomalaisen Stalinin vainot kokeneen
Toivo Jääskeläisen, joka eräässä vaiheessa taisteli venäläisten
joukoissa Suomea vastaan, joutui
suomalaisten vangiksi ja taisteli
sitten Suomen joukoissa venäläisiä vastaan. Sodan jälkeen
hän siirtyi Ruotsiin, mutta hän
oli oikeutettu saamaan Suomessa veteraanikuntoutusta. Hänen
kohtalonsa alkoi kiinnostaa mi-

nua. Hän kertoi minulle elämänsä tarinan ja minä kirjoitin sen
kirjaksi.
Samalla kävimme ensimmäisen
kerran Inkerinmaalla ja Pietarin lähellä olevalla joukkohautausmaalla Levashovassa sekä
Leningradin piirityksessä menehtyneiden, Piskajovin joukkohautausmaalla. Minulle avautui
inkerinsuomalaisen kansanryhmän valtavien kärsimysten ja
menetysten kärsimyshistoria.
Historia on kuljettanut inkerinsuomalaiset kauaksi omilta
mailtaan. Yhtenäisestä kansanryhmästä on rippeet jäljellä eri
puolilla Venäjää tai ulkomaita.
Paluu entisille kotipaikoille on
ollut nimellistä.

”Se on viimeinen tikki
inkerinsuomalaisuudelle
ja omalle
kulttuurille. Parhaat,
elinvoimaisimmat,
opiskelleet nuoret
muuttavat pois.
Olen tähän uuteen kirjaani haastatellut kymmeniä inkerinsuomalaisia. Olen tavoittanut haastateltuja Siperiasta, Karjalasta,
Virosta, Ruotsista ja Suomesta.
Valtioterrorismin tarkoituksena on ylläpitää jatkuvaa pelkoa
yhteiskunnassa. Tällöin terrorin
ulkopuolelle ei jää kukaan. Kukaan ei koskaan tiedä, milloin
tulee oma vuoro. Vainojen uhrit
kertovat, mitä todella tapahtui. Vainojen uhreilla on oikeus
muistoon ja oikeus odottaa, että
heitä kuunnellaan.
Vaikka Inkerinmaa alkoi historian saatossa venäläistyä, kansallisuusrajat säilyivät selvinä.

Erilliset kansanryhmät säilyttivät oman kielensä, uskontonsa
ja kulttuurisen identiteettinsä.
Esimerkiksi saksalaiset olivat
protestantteja, asuivat omissa
kylissään ja käyttivät omaa kieltään, joten heidän kulttuurinen
vaikutuksensa oli vähäinen. Mielestäni voidaan pitää ihmeenä
sitä, että inkerinsuomalaisten
kulttuuri, kieli ja perinne säilyivät yhtenäisenä 1600-luvulta
1900-luvulle. Vaikka Inkerinmaa
siirtyi Venäjän vallan alle, niin
Ruotsin vallan ajalta Suomen
oloja vastaava hallintojärjestelmä ja luterilainen seurakuntaverkosto säilyivät perustana, jonka
pohjalle rakentuneet yhteydet
Suomeen ja suomalaisuuteen
säilyivät.
Leningradin piiri ja Inkerinmaa
kuuluivat ensimmäisiin alueisiin,
joissa aloitettiin maatalouden
pakkokollektivisointi. Käytännössä se merkitsi talonpoikien
omaisuuden takavarikointia ja
maatilojen ottamista valtion haltuun. Aluksi tarjottiin vapaaehtoista liittymistä kolhoosiin. Inkerinsuomalaiset eivät halunneet
luopua tiloistaan, mutta hanke
eteni pakolla. Vauraimmat talonpojat vangittiin tekaistuin syyttein ja likvidoitiin vangitsemalla
ja lähettämällä pakkotyöhön tai
teloittamalla. Perheet karkotettiin aluksi Murmanskiin, myöhemmin Keski-Aasiaan Kazakstaniin ja Siperian eri puolille.
Toinen terroriaalto saavutti Inkerinmaan vuosina 1935 – 1936,
jolloin Suomen rajan pinnassa
olevia alueita alettiin tyhjentää suomalaisista. Vuonna 1937
tavoitteeksi asetettiin suomalaisen kulttuurin hävittäminen.
Sitten seurasi järjestelmällinen
5

vuosien 1937 – 1938 terroritoiminta. Helena Miettisen tutkimuksessaan esittämien joukkokarkotusten ja pakkosiirtojen
vangitsemisten yhteenlasketut
määrät käsittivät lähes puolet
inkerinsuomalaisesta väestöstä
eli 45 – 60 tuhatta inkeriläistä
pakotettiin pois kotiseudultaan
ennen toista maailmansotaa.
Siirtojen aikana ihmiset kärsivät
nälkää ja sairauksia. Vanhuksia ja
lapsia kuoli. Työpaikoissa oli syrjimistä. Ilmiantojärjestelmä oli
osa Neuvostoliiton todellisuutta. Pelko oli todellista. Vältettiin
puhumasta suomen kieltä. Eräissä tapauksissa lapset eivät edes
tienneet, että heidän vanhempansa osasivat suomen kieltä.
Toisen maailmansodan aikana keväällä 1942 siirrettiin 30
tuhatta inkerinsuomalaista kevätjäitä pitkin Laatokan yli ja
edelleen härkävaunuissa Siperiaan. Ennen siirron tapahtumista
piirityksessä olleista inkerinsuomalaisista oli ehtinyt menehtyä
puolet. Vainot jatkuivat, tosin
vaimeampina, Stalinin kuolemaan saakka vuoteen 1953. Saksalaisten valloittamilta alueilta
siirrettiin Suomeen Paldiskin
leirin kautta 63 000 inkerinsuomalaista työvoimaksi Suomeen.
Saksalaiset halusivat vapautua
siviiliväestön huoltamisesta miehittämillään alueilla. Suomessa
inkeriläisyyskysymys liitettiin
aluksi osaksi Suur-Suomen rakentamista, jolloin inkeriläisistä
olisi ollut hyötyä Itä-Karjalan
suomalaistamisessa. Inkerinsuomalaisista palautettiin takaisin
Neuvostoliittoon noin 58 000.
Osa pakeni Ruotsiin ja sieltä osa
jopa Amerikkaan ja Kanadaan.
6

Pekka Nevalainen on tutkimuksessaan arvioinut, että vuonna
1917 Inkerinmaan suomensukuisen väestön määrä olisi ollut 161 000, joka oli alentunut
vuoteen 1989 mennessä reilusti
alle puoleen, vajaaseen 70 000
henkeen.
Osa inkerinsuomalaisista on
jäänyt karkotusalueille, osa on
palannut Petroskoin seudulle
tai Viroon. Inkerinsuomalaisia ja heidän jälkeläisiään asuu
Ruotsissa, Virossa, Siperian eri
puolilla, ja Suomeen tapahtuneen paluumuuton jälkeen enenevästi Suomessa. Vain pieni osa
on kyennyt palaamaan entisille
kotipaikoille Inkerinmaalle tai
Pietariin.

”Yhteinen maa,
oma kieli ja lippu
ovat kansallisuuden
tärkeimmät perustat.”
Toinen maailmansota on merkinnyt lopullista hajaantumista.
Vuonna 1990 oli Inkerinmaalla
laskettu inkerinsuomalaisia olleen korkeintaan noin 25 000,
Neuvosto-Karjalassa 18 400,
Virossa 16 700 ja muualla Neuvostoliitossa 12 000.
Kaarina Monosen tutkimuksen
mukaan Leningradin-Pietarin
alueella inkerinsuomalaisten
määrä on vähentynyt, eräänä
syynä paluumuutto Suomeen.
Vuonna 1989 Inkerinmaalla asui
noin 25 000 inkerinsuomalaista,
nykyisin 15 000 – 20 000. Suomeen on muuttanut noin 35 000
inkerinsuomalaista.

Keskustelin paluumuuttamisesta toksovalaisen Alfred Nurmisen kanssa. Hän sanoi: ”Se on
viimeinen tikki inkerinsuomalaisuudelle ja omalle kulttuurille. Parhaat, elinvoimaisimmat,
opiskelleet nuoret muuttavat
pois. Inkerin kansaa ja kulttuuria ei enää ole. Ei ole väkeä ylläpitämässä sitä.” Vanhan miehen
suorasukainen vastaus kuvaa Inkerinmaalla asuvan syvää pettymyksen ja kaipauksen näköalattomia tuntoja perinteisestä yhteisyydestä. Kansa on hajautettu.
”Yhteinen maa, oma kieli ja
lippu ovat kansallisuuden tärkeimmät perustat ”, totesi
haastattelemani akateemikko,
taiteilija-runoilija-kirjailija, nyt
jo edesmennyt Toivo Rännäli.
Vanhimmat ovat säilyttäneet
suomen kielensä. Mutta jo toisen
polven inkerinsuomalaisista vain
harva puhuu suomea. Nuorempi
sukupolvi ei sitä terrorin olosuhteissa oppinutkaan. Vaikka Inkerin liitot eri maissa ja Inkerin
kirkko Venäjällä tekevät kulttuurityötä perinteen ylläpitämiseksi,
suomen kieli ja kulttuuri alkavat
vanhoiltakin unohtua. Pienet
etniset ryhmät sulautuvat valtakulttuuriin ja valtakieleen.

Tilausohjeet: Hinta 20 € + postituskulut
Nettikauppa: http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi
Tai: satu.lopponen@utu.fi. tai puh. 02 2840 440

Kesäjuhlan satoa
Heinäkuisissa Inkeriläisten kesäjuhlissa luovutettiin kaksi viiriä erittäin ansioituneille henkilöille.
Ohessa toisen heistä, kirjailija Ella Ojalan, kirjoittama ja juhlassa lausuma runo.
Toisen tunnustuksen saaneen, fil. tri. Toivo Flinkin niin ikään juhlassa esittämän runon
julkaisemme vuoden viimeisessä Inkeriläisten Viestissä.

Ella Ojalan runo

Ella Ojala esiintyi Inkeriläisten kesäjuhlassa.
Kuva: R.M-K

Iki-ihana Inkerinmaani kotiseutuni Inkeri Sinut revitty on kuin tilkkutäkki
monet kerrat ja paloiksi.
Niin vahva ja voimakas olit olet pohjana Pietarille koko Venäjän valtiaille
tsaarien kauniille palatseille.
Ympärillä asui suomalaisia
iät ja ajat Kunnes Neuvostoliitto tuli
teki kulakeiksi ja lähetti leireille
Pohjois-Inkerin tyhjensi kokonaan
Sulki kirkot ja hajotti urut
papit tuomitsi iäksi kuolemaan.
Silti yksi heistä pelastui onnistui paeta Suomeen
Kirjat siitä hän kirjoitti
valisti Suomen kansaa
avasi ikkunat Venäjälle.
Rautaovet säpissä pysyi
Sota viimein Inkerin kartalta hävitti
kansan kaikkeen maailmaan sirotti.
Me jotka Suomeen pääsimme
olemme äidin kehdossa
kuulemme äitimme kielen
Isämme askeleet kaikuvat
meille tietä tasoittavat!
Ella Ojala
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KAKSI INKERILÄISTÄ PAIMENPOIKAA – KAKSI TAITEILIJAA
Kuvat ja teksti Alina-Sinikka Salonen

Itä-Virumaan Inkerinsuomalaisten seura, jossa Nikolai toimi
ensin hallituksessa ja myöhemmin puheenjohtajana. Näihin aikoihin hän sai ajatuksen maalata
inkerinsuomalaisten historian
tapahtumia. Maalaamista hän
oli harrastanut jo 1970-luvulta
ja järjestänyt useita näyttelyitä
ja saanut tunnustuspalkintoja.
Muistorikkaita maisemia ja tapahtumia on parhaillaan esillä
kymmenittäin näyttelyssä, jonka
nimi on Inkerin kylän historia
(1600 – 1950) taiteilijan näkökulmasta.

Anja Lahti esittelee Eero-miehensä kalatehdasta
Lammin huvilalla 16.8.2014.

Nikolain veli Rudolf Pakki on
koonnut kirjan Nikolai Pakki - Inkerin kylän lähihistoria
taiteessa. Siinä on kaikkiaan 61
maalausta. Jokaiseen on liitetty
selostus tapahtumasta tai paikasta, johon se liittyy. Kirjassa on
myös molempien veljesten lyhyt
historiikki.

Melkein seinän kokoinen näkymä Inkeristä Nikolai Pakin näyttelyssä.

K

uuman kesän kuumimmat inkeriläiset taidetapahtumat olivat toisaalta
niin erilaiset, toisaalta niin samanlaiset. Elokuussa julkistettiin Eero Pitkäsen muistelmateos
Paimenpoika Inkeristä, syyskuun
alussa avattiin Nikolai Pakin taidenäyttely Turussa Siirtolaisinstituutissa.
Miehiä yhdistää korkea ikä:
Eero 90, Nikolai 84. Yhteistä on
myös suunnattoman hyvä muisti.
Molemmat kuvailevat elämänsä
vaiheita yksityiskohtaisesti aina
lapsuudesta asti. Yksi yhteinen
teema on paimenessa olo. Se on
ollut niin voimakas kokemus,
8

että on päätynyt Eerolla kirjan
nimeen asti. Nikolai taasen on
vuonna 2004 maalannut tämän
lehden kannessa olevan tunnelmakuvan paimenpojan kotiikävästä.
Eero käyttää ilmaisun välineenä kirjoittamista, Nikolai maalaamista. Sekä Eeron kirjan
että Nikolain taulujen esittely
lyhyesti on vaikeaa. Niissä on
molemmissa pienoiskoossa Inkerin historia siitä alkaen, kun
kauniista ja idyllisestä kotiseudusta alkaa rapista sen hohto, ja
Neuvostovalta alkaa aivopestä
kansaa ja ryöstää sen omaisuutta.

Kummankin taiteilijan lapsuuden kuvauksissa on nähtävissä
Inkerinmaan sekä henkinen että
aineellinen murros.
Nikolai asuu Suomessa nyt toista kertaa: ensimmäinen jakso oli
toukokuusta 1943 tammikuuhun
1945. Paluumuuttajana hän tuli
uudelleen Suomeen 1994. Siinä
välissä hän on asunut KeskiNeuvostoliitossa Kalinin alueella, josta pääsi takaisin kotikylään
Tärölään. Viiden kuukauden kuluttua Pakit kuitenkin passitettiin alueelta pois.
Perhe päätyi Viroon Kohtlajärvelle. Siellä perustettiin 1988

Kirjaa voi Pakin näyttelyn ajan
tiedustella seuraavista osoitteista:
Nettikauppa: http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi
Tai: satu.lopponen@utu.fi. tai
puh. 02 2840 440

Eero Pitkänen ja sisarensa Lilja Pelkonen julkistamistilaisuudessa
Inkerikodissa 12.5.2014. Lilja nukkui pois 6.10. tänä syksynä.

Inkerin kylän historia (1600–
1950) taiteilijan näkökulmasta
-näyttely auki Turun siirtolaisinstituutissa 30.12.2014 asti.
Eero Pitkäsen kirjassa on kaksi osaa: Kadotettu onnenmaa
(1920 – 1935) ja Kallis kotimaa
(1935 – 2014). Ensimmäisessä
osassa kuvataan yksityiskohtaisesti inkeriläisen maalaiskylän
arkea ja sitä, kuinka kollektivisointi tapahtuu. Perhe kokee
myös karkotuksen, mutta siinä
vaiheessa Eero tekee oman rat9

Vasemmalla:
Pakin työ Paldiski
työvoimatorina.

Inkerin kirkkopyhä
Lahden Joutjärven kirkossa 22. – 23.11.2014.
Lauantai 22. marraskuuta
klo 16 		
		
		

Kuva Kristiina Paananen
Piispa Aarre Kuukauppi

Venäjänkielinen
messu, saarnaa 		
pastori Arvo Soittu

		
Kahvitarjoilu ja
		kuulumisia
		Inkerin kirkosta.
klo 19 		

Nuortenilta

Sunnuntai 23. marraskuuta

kaisun: hän pakenee Suomeen.
Toisessa osassa 15-vuotias nuori mies etsii paikkaansa maassa,
jonka tuntee kodikseen. Täällä
hän joutuu sotaan ja haavoittuu
useamman kerran, mutta oppii
elämään vammojensa kanssa ja
on tyytyväinen, että sai olla sotimassa oikealla puolella. Sitten
kävi niin ihmeellisesti, että kun
oli kulunut kahdeksan vuotta
nuoren pakolaisen tulosta Suomeen, hän oli itse ottamassa
johtajan ominaisuudessa vastaan
pakolaisia Hangon leirillä huhtikuun alusta 1943. Tämän jutun
kirjoittaja ja Eero Pitkänen ovat
silloin tavanneet toisensa ensimmäisen kerran!
Inkerin paimenpojan elämä
on niin jännittävää ja tapahtumarikasta, että sitä lukee kuin
dekkaria. Myös yksityiselämän
koukerot on kuvattu rohkeasti,
mutta lempeästi. Koko kirjaa
10

leimaa herkkyys ja rehellisyys.
Siitä puuttuu täydellisesti kauna ja katkeruus. Elämä otetaan
vastaan sellaisena kuin se tulee.
Kirja päättyy kuvajournalisti
Tuomas Siitosen koskettavaan
Epilogiin. Tuomas on Eeron
uuden vaimon Anja Lahden
lapsenlapsi, joka on usean vuoden ajan kuunnellut ja kirjannut
Eeron tarinaa. Ilman Tuomas-

ta kirjaa ei ehkä olisi syntynyt.
Kirjasta välittyy näiden eri sukupolvia edustavien miesten
syvä yhteisymmärrys. Tuomas
kertoo Epilogissaan Eerosta
näin: ”Vaikka ikä alkaa jo hieman painaa, on Eero edelleen se
sama mies, jonka seurassa viihdyin lapsena. Eero on se lämmin,
herttainen isoisä, jonka jokaisella
soisi olevan”.

Eero Pitkäsen kirjaa Paimenpoika Inkeristä voi tilata
seuraavilla tavoilla:
- sähköpostilla tilaukset@reunalla.fi
- soittamalla puh. 040 578 8049
- verkkokaupan reunalla.fi lomakkeella (ja muista
verkkokirjakaupoista)
Alla olevasta osoitteesta voi tilata jopa postikortilla:
REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy
Rusutjärventie 125, 04370 Rusutjärvi
Kirjakaupoista kirjaa saa varmimmin Prismojen ja Sokosten
kirjaosastoilta, ja kaikista kirjakaupoista tilaamalla.

klo 10 		
Suomenkielinen
		
messu, saarnaa 		
		
Inkerin kirkon 		
		piispa Aarre
		Kuukauppi

Messun jälkeen lähetyslounas, tietoa ystävyysseurakuntatyöstä sekä
vapaata keskustelua.
Mukana tapahtumassa Inkerin kirkon lähetysjohtaja
Ivan Laptev ja Kelton kirkkokuoro.
Tulkkaus kaikissa tilaisuuksissa.
TERVETULOA KAIKKI YSTÄVÄT LÄHELTÄ JA KAUKAA!
Järjestäjä Joutjärven seurakunta
11

Virolaisten ja inkeriläisten kuljettaminen Suomesta
Tapio Koivukari

T

oisen maailmansodan
harvemmin muisteltuihin loppunäytöksiin
kuuluu virolaisten ja inkeriläisten kuljettaminen Suomesta
meren yli Ruotsiin. Seuraavassa luodaan tähän yleiskatsaus.
Tiedot perustuvat muistelmiin,
tietoteoksiin sekä eri henkilöiden suullisiin kertomuksiin.
Pakolaiset olivat osa laajempaa
idästä länteen suunnannutta
pakolaisaaltoa. Latviasta meritse paenneita oli muutama
tuhat, mutta Virosta siirtyi Itämeren yli Ruotsiin yli 30 000
ihmistä. Osa pakeni tai haettiin
jo vuonna 1943, suurin osa vasta suvella 1944. Viron ruotsalaisia vietiin laivakuljetuksin
järjestelmällisesti, samoin sivistyneistöä ruotsalaiset pyrkivät evakuoimaan saksalaisten
suostumuksella.
Päämajan tiedustelupalvelussa jatkosodan aikana toiminut
Otto Kumenius kertoo muistelmateoksessaan Vastavakooja, että aselevon tultua voimaan
syyskuun alussa vuonna 1944
Viron sivistyneistöä evakuoitiin Tallinnasta yli Suomen
puolelle ja heidän keskuuteensa levitettiin kehotusta siirtyä
pikimmiten Raumalle, mistä
Kumenius ryhtyi järjestämään
kyytejä meren yli Ruotsiin. Hänen mukaansa tämä operaatio
tehtiin Päämajan tieten, mutta
ei käskystä.
Tulijoita oli tuhansia, isompia
laivoja ei ollut saatavilla. Osa
kuljetuksista hoitui kaljaaseil12

la ja jahdeilla, joista ainakin
jotkut olivat tulleet evakkojen
mukana. Paikallisten kalastajien tiedetään kuljettaneen virolaisia omilla veneillään. Erään
jälkeläinen on tämän kirjoittajalle maininnut isoisänsä
muistelleen, että virolaiset ottivat veneen kovin täyteen ja
läksivät ulos pahalla ilmalla ja
pelätä sopii, etteivät he koskaan
päässeet perille asti. Joidenkin
pakolaisveneitten kerrotaan
pysähtyneen majakkalaivan
suojiin päiväksi, ennen kuin ne
uskaltautuivat jatkamaan matkaansa.

Ihmissalakuljetus oli
kalastajille houkutteleva
lisätulon lähde, muina
motiiveina voi arvella
olleen yhtä hyvin
auttamisen tahdon
kuin poikamaisen
seikkailunhalunkin.
Laivaus ei tapahtunut tuolloin Rauman satamassa, vaan
sataman lähellä, Kolmannen
Petäjäksen saaressa, johon pääsi puista siltaa pitkin. Saaren
etelärannalla oli pankinjohtaja
Ruosteen huvila ja siinä vankka
laituri, jota edessä oleva kallionkloppi vielä suojasi. Täällä
väki siirtyi veneisiin suoraan
laiturilta tai soutupaateilla ankkurissa odottaviin kaljaaseihin.
Paikalla käyneet ovat muistelleet, että virolaiset yrittivät

muuttaa matkatavaroitaan rahaksi, kauppasivat astioita, pöytähopeita ja jopa kalaverkkoja.
Kumenius mainitsee, että hänen virolainen yhdyshenkilönsä keräsi ilmeisesti jonkinlaista
kyytimaksua pakolaisilta, mikä
selittäisi pyrkimykset muuttaa
matkatavaroita Suomen rahaksi.
Pahaksi onneksi juuri noina
kahtena viikkona oli huono ilma ja myrsky. Raumalta
lähtenyt alun perin koivistolainen kaljaasi Venus joutui
merihätään. Laiva oli tupaten
täynnä ihmisiä, naiset ja lapset
oli tungettu ruumaan, miehet seisoivat kannella kylki
kyljessä pärskeiden armoilla.
Päällikkö joutui lounaismyrskyssä muuttamaan suuntaa ja
Härnösandin lähellä laivaan
tuli konevika. Ruotsalainen
meripelastusalus sai Venuksen
hinaukseen juuri ennen kuin se
ajautui matalikolle. Täpötäyden
laivan mukana 840 matkustajaa
pääsi Ruotsiin, kaksi lasta oli
matkalla tukehtunut ruumaan.
Tästä tapauksesta on vieläkin
muistotaulu Härnösandin kirkon seinässä.
Virolaisten kauttakulku tapahtui pääosin aselevon ja välirauhansopimuksen välisen kahden
viikon aikana ja arvellaan noin
5000 ihmisen siirtyneen tuolloin Rauman kautta Ruotsiin.
Suomen kautta kulkeneita virolaisia arvioidaan kaikkiaan
olleen 7000- 8000.

Tapio Koivukari. Kuvassa myös Sinikka Uuttu ja Juho Puumalainen.

Inkeriläisten kohtaloista
Toisen maailmansodan aikaan
saksalaiset etenivät Inkerinmaalle ja ryhtyivät piirittämään
Leningradia. Saksalaisten hallitsemalta alueelta inkeriläiset
siirtyivät tai heidät siirrettiin
ensin Viroon ja monet Saksaan. Suomen ja Saksan välisellä sopimuksella inkeriläiset
kutsuttiin Suomeen alkuvuodesta 1943. Tulijat koottiin
Viron Paldiskiin, vietiin sieltä
Hankoon ja sijoitettiin ensin
ympäri Suomea siirtoleireille,
mistä heidät jaettiin lähiympäristöön töihin joko tehtaisiin
tai maataloihin.
Rauman seudulla tällainen
leiri oli Eurajoen kristillisellä

opistolla sekä Ensimmäisessä
ja Toisessa Petäjäksessä, jossa
inkeriläiset sijoitettiin kaupunkilaisten huviloihin. Petäjäksen leirillä tiedetään kärsityn pilkkukuumeesta, johon
varsinkin lapset menehtyivät.
Huvilat olivat useimmat kesäkäyttöön rakennettuja ja tilaa
oli koko ihmismäärää ajatellen
aivan liian vähän. Alun eristyksen jälkeen leiri purettiin,
inkeriläisille rakennettiin oma
Inkerinkyläksi kutsuttu parakkialue nykyisen UPM:n, silloisen Rauma-Raahen alueelle
ja monet sijoitettiin alivuokralaisasuntoihin tai läheisiin
maalaistaloihin tai saaristoon.
Raumalla inkeriläisten tiedetään työskennelleen Rauma-

Raahen puutyötehtaalla sekä
ammustehtaalla.
Välirauhansopimukseen kuului, että ”Suomessa oleskeleville Neuvostoliiton kansalaisille
tuli tarjota mahdollisuus palata
kotimaahansa.” Inkeriläisiä oli
tullut Suomeen 63 000 henkeä.
Heille luvattiin armahdus vieraan valtion palveluksessa olemisesta sekä paluu kotiseudulle,
mutta toisin kävi: kotiin Inkerinmaalle ei ollut paluuta kuin
vasta Stalinin kuoltua. Kaikki
eivät uskaltaneet luottaa lupauksiin, oli myös hyvin vaihtelevaa, kuinka tarmokkaasti
paikalliset viranomaiset kehottivat inkeriläisiä palaamaan
kotimaahansa. Neuvostoliit13

toon palasi noin 55 000 henkeä,
jäljelle jääneistä 8000 ihmisestä
noin puolet jäi Suomeen. Neuvostoliittoon palaaminen oli periaatteessa vapaaehtoista, mutta
kaksi ihmisryhmää tuli palauttaa vasten tahtoaankin, nimittäin
suomalaisiin perheisiin jo sijoitetut inkeriläiset orpolapset sekä
sotavangit ja Suomen armeijassa
palvelleet vapaaehtoiset. Näitä
oli kahta eri lähtöä ja kahden eri
joukko-osaston poikia.
Puna-armeijan sotilaina sotavangeiksi jääneistä inkeriläisistä
oli rekrytoitu Heimopataljoona
III. Saksalaiset taas olivat Inke-

Kalastaja kertoo
muistelmissaan, että
omakin henki oli monta
kertaa hiuskarvan
varassa.
rinmaalla työjoukkoihin ottamistaan miehistä kouluttaneet
vartiopataljoonan, joka siirrettiin
kokonaisuudessaan Suomeen ja
Suomen armeijan alaisuuteen
vuonna 1943. Tästä vartiopataljoonasta muodostettiin Erillinen
Pataljoona 6. Tämä kerittiin kotiuttaa, kun taas kolmosta lähdettiin viemään junakuljetuksella
Raahesta kohti itärajaa. Junamatka maan poikki kesti kaksi
vuorokautta ja useimmat miehistä karkasivat mullivaunuista
matkan aikana. Sopimusten sitomina Suomen viranomaiset luovuttivat inkeriläissotilaita Neuvostoliittoon vielä 1950-luvulla.
Inkeriläisiä ruvettiin salakuljettamaan Ruotsiin jo syksyllä
1944, heti välirauhansopimuksen
jälkeen, eli samaan aikaan kuin
viralliset junat läksivät Neuvos14

toliittoon. Taas kerran tiedetään
yksityisten kalastajien vieneen
ihmisiä, mutta isommillakin
laivoilla on oltu liikkeellä. Lavansaarelainen kaksimastojaala
”Ulappa” lähti Eurajoelta ja ajoi
Ruotsin rannikolla karille. Matkustajat pelastuivat Ruotsiin,
mutta laivuri sai Suomessa vankeustuomion. Inkeriläisiä vietiin
meren yli vielä seuraavinakin
vuosina, pääasiassa syksyisin, jolloin meri on vielä lämmin, mutta
yöt pimeät ja siten salaiselle lähdölle otolliset.
Eurajoelta kulki ainakin jonkinlainen salakuljetusreitti, kristillisellä opistolla opettajana toiminut inkeriläissyntyinen mies oli
järjestänyt kuljetuksia ja joutui
siitä kiinnikin. Raumalla useat kalastajat veivät satunnaisia
kuormia, mutta eräs pyhärantalainen kalastaja on jälkeensä
jättämissään muisteluksissa kirjoittanut, miten Raumalla asunut
inkeriläispariskunta otti häneen
yhteyttä ja toimitti parin syksyn
mittaan yli sata matkustajaa,
joita vietiin väliin kahdellakin
paatilla.
Aikaa myöden salakuljettajille
kehittyi rutiinia kuljetusten järjestämisessä. Sisämaassa asuneet
inkeriläiset tulivat sunnuntaina
sovitulle kohtaamispaikalle, silloin ei heitä osattu kaivata kuin
vasta maanantaiaamuna, jolloin
he olivat jo menossa Pohjanlahden yli. Toisinaan jouduttiin
odottamaan tuulen laantumista
useitakin päiviä. Kalastaja kertoo muistelmissaan, että omakin
henki oli monta kertaa hiuskarvan varassa.
Eräs inkeriläinen on kertonut,
että he olivat lähteneet Reposaaresta Ruotsiin, mutta kone oli

hajonnut keskellä Pohjanlahtea
ja kolme matkalaista oli paleltunut veneeseen, ennen kuin heidät oli hinattu Ruotsiin turvaan.
Voidaan olettaa, että ainakin jokin venekunta on hukkunut näillä retkillä, mutta siitä ei ainakaan
minulla ole tarkkaa tietoa.
Ihmissalakuljetus oli kalastajille houkutteleva lisätulon lähde,
muina motiiveina voi arvella olleen yhtä hyvin auttamisen tahdon kuin poikamaisen
seikkailunhalunkin. Kyseinen
pyhärantalainen joutui sittemmin kuljetuksistaan apureineen
kiinni, mutta vain kaksi mukana
olleista sai vankeustuomiot, joita voi pitää suhteellisen lievinä,
ja hän toteaakin viranomaisten
myötätunnon olleen heidän puolellaan, mutta tilanteen tähden
joku täytyi edes näön vuoksi ottaa kiinni ja tuomita.

INKERINMAA KAHDEN SUURVALLAN VÄLISSÄ 1600-LUVULLA
Veijo Saloheimo

Inkerin väestönmuutokset
vuosina 1500–1655

J

atkuvat sodat vuosina 1556–
1618 näkyivät Inkerinmaan
asutuksessa. Muutos ilmenee
vuosina 1500 ja 1623 laaditusta
verokirjoista. Taloluku aleni kaikissa pogostoissa. Lievimpänä
muutos näkyy Kannaksella Kuivaisissa, Korpiselässä ja Keltossa,
läntisimmässä Petrovskissa sekä
Länsi- ja Itä-Harjavallan rantapogostoissa, pienessä Grigorjevassa jopa kohosikin. Muissa
luku aleni alle puoleen, etelärajan
Orlinossa olemattomiin.
Miesluvuin mitaten kärsi pahiten keskialue. Orlino oli aivan
autio, Suidassa miehiä oli vuonna 1623 vuoteen 1500 verraten
kahdeksan prosenttia, Kipinassa
12, Esdilitassa 15, Saarella 20 ja
Deglinassa 36 prosenttia. Lännempänä Jestrobinassa ja Vrudassa oli miesluku puolet vuoden
1500 lukemista. Taloluku aleni
yli 3000:lla, mikä väkiluvussa
merkitsi noin 15 000 hengen
menetystä.
Pähkinälinnan läänissä taas oli
vuonna 1623 miehiä enemmän
kuin vuonna 1500. Vain Inkereen miesluku väheni, se kun
rajoittuu äsken mainittuun kärsineiden pogostain alueeseen.
Kannaksen pogostat olivat saaneet vahvan lisän Viipurin ja
Käkisalmen lääneistä. Näyttääkin siltä, että pahin rasitus osui
alueen etelärajalle. Laukaanjoki
ja sen sivujoki Oredež johtivat
Novgorodista päin suorimmin

Inkerinmaan ytimeen. Taloluku
aleni yli 2000:lla, mikä merkitsi
ainakin 10 000 hengen vähennystä.
Vuonna 1623 kirjattiin autiokylätkin. Eniten niitä esiintyi Kannaksella: Kuivaisissa 90 asutun
kylän lisäksi 42 autiota, Korpiselässä samoin 80 ja 68, Keltossa
44 ja 34. Muualla Pähkinälinnan
läänissä autioita oli vähän tai niitä ei kirjattu, koska niistä ei saatu
kymmenyksiäkään.
Vuoden 1623 kymmenysluettelo
kertoo paluumuutosta. Inkereeseen palasi Viipurin ja Käkisalmen lääneistä 18, Liivinmaalta
kaksi, Tuuteriin Liivinmaalta
23 perhettä. Detilinaan palasi
Liivinmaalta 14 perhettä, joista
viisi Obhoseritsaan. Vruda sai
Liivinmaalta 11 perhettä, joista
neljä Letositsaan ja Uhoraan.
Petrovskiin palasi seitsemän,
Opolliaan kuusi, Jestrobinaan
ja Samoskin Begunitsaan neljä
perhettä.1 Pääosa tuli siis Jaaman
lääniin. Vuoteen 1643 mennessä
or todoksiväestö vahvistui
vahvimpana Nevajoen varren
Spasskissa, Korpiselässä ja idässä Lopella.2
Palaajia riitti 1630-luvun lopulle. Vuosina 1636–1937 ilmoitettiin Länsi-Harjavaltaan
1

2

Kaprion ym. läänien kymmenysluettelo ss. 83, 103, 105, 109, 110,
112,118, 128, 135-6, 142-3, 147,
157, 160, 166, 170, 176-7, 204-6
Pähkinälinnan läänin kymmenysluettelo 1623 passim, läänintilit
9658 passim

palanneen kuusi perhettä, joista
Lukinkonetsin kylään kolme,
sekä yhden perheen Toldogan
Rättilaan.3 Inkereen pogostaan
tuli yhdeksän perhettä, viimeinen vuonna 1639.4 Järvisaari sai
neljä perhettä, viimeinen vuonna
1643.5 Kuivaisista kirjattiin kaksi, Korpiselästä ja Spasskista yksi
Venäjältä tullut.6
Autioihin muutti viipurinkarjalaisia ja savolaisia, joita rasitti
Ruotsin suurvalta-ajan verokuorma ja vuotuiset sotaväenotot. Vilkkain tulomuutto osui
Pähkinälinnan lääniin, joka oli
kärsinyt pahiten ja jota 1620-luvulla hallitsi Jakob De la Gardie.
Hän myönsi vapaavuosia auliisti
sekä toimitti uusille asukkaille
siemenviljaa ja kotieläimiä toivoen tämän sijoituksen lisäävän
verotuloja. Tulomuutto alkoi jo
ennen 1610-luvun sotaa pääosin Kannakselle, mutta myös
Kaprion lääniin. Vuoden 1623
kymmenysluettelot mainitsevat
monta läntisnimistä tulokasta,
joiden jälkikasvu oli saanut
ortodoksiset nimet.
Uutta väkeä tuli ennen vuotta
1643 etenkin Kannakselle: Kuivaisiin 912, joista viisi Raudusta
ja yksi Räisälästä ja Taipaleesta,
Inkereeseen 588, Tuuteriin 534,
Kelttoon 347 mukana yksi perhe
Pyhäjärveltä, Korpiselkään 311,
3
4
5
6

9645: 78–79, 9647:
9658:808v, 810v, 815, 826v
9658: 735v
9658:764v, 789

15

Järvisaareen 298, joista kaksi
Kurkijoelta, Raudusta ja Jääskestä, sekä Spasskiin 228 henkikirjoitettua asukasta. Pähkinälinnan
lääni sai yhteensä 3376 luterilaista, Kaprion lääni 227, joista
eniten Deglinaan (74), Jaaman
lääni 523 ja Ivangorodin lääni 26
luterilaista. Eräs Inkereestä paennut perhe palaili Raudusta vuonna 1638.7 Inkerinmaan länsiosa
säilyi edelleen ortodoksivaltaisena
tai eteläosiltaan lähes autiona.
Inkerinmaan etninen väestörakenne muuttui. Autiotilat houkuttelivat verojen ja sotaväenottojen rasittamia viipurinkarjalaisia ja savolaisia. Enemmistö luterilaisista tuli Karjalan Kannakselta, mutta melkoinen osa myös
Savosta tai kauempaa Suomesta.
Valta-amiraali Karl Karlinpoika
Gyllenhielm siirsi Carlbergin hovin kyliin väkeä isänsä entisestä
herttuakunnasta Södermanlannista, Närkestä ja Värmlannista.
Osa heistä oli syntynyt Suomessa, ja mukana oli muitakin metsäsuomalaisia. Iisalmen Pörsänmäestä vuonna 1627 lähteneeksi
merkitty Antti Antinpoika Rautaparta tuli Ruotsista Inkereen
Leistilään. Kormelitson kylään
asettunut, Siilinjärven Hakkaralasta lähtenyt Jaakko Ollinpoika
– kaiketi Hakkarainen – ja Peron
kylästä hengille pantu Sihvo
Heikinpoika Heinonen elivät
vuonna 1632 Lindesbergin pitäjän Vintermossanin kylässä.
Heinosen isä oli lähtenyt Rantasalmelta.8
7

9658:733, 735, 735v, 739, 779v,
807v Saloheimo 1991b s. 73,
6110:124v, 6537:38v, voudintilit
8626a anekki 1769, 9658:819819v, Lindesbergin karjaluettelo
1632:205

8
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Miesluvuin mitaten Inkerinmaan asutus vahveni vuosina
1623–1652 liki kolminkertaiseksi. Jyrkintä kasvu oli Gräsinassa,
Deglinassa, Suidassa, Esdilitassa,
Kipinassa, Tuuterissa, Spasskissa
ja Saarella. Ne olivat jääneet pahiten sodan jalkoihin edellisenä
kautena, jolloin Orlino jäi aivan
autioksi.
Vuoden 1643 henkikirja kertoo
Pähkinälinnan läänissä sisäisestä muutosta. Poismuutto ilmeni
selvimpänä Tuuterissa ja Inkereessä, joista edellinen menetti
42 ja toinen 35 perhettä. Kolmanneksi eniten eli 28 perhettä
menetti Korpiselkä. Eniten tästä liikkeestä hyötyi Järvisaari, 55
perhettä, toiseksi Spasski, jonka
sai 25 ja menetti viisi perhettä. Inkere myös hyötyi lähinnä
Tuuterin kustannuksella, ja sen
muuttotase jäi vain 14 perhettä
tappiolle. Loppi sai 15 perhettä. Sisäinen muuttovirta veti siis
itään ja lisäksi uuteen liikekeskukseen Spasskiin mukaan luettuna Nevanlinnan satamakaupunki.

Poismuutto
Inkerinmaalta ennen
sotaa 1656–1958
Poismuutto vilkastui vähitellen.
Vuosina 1620–1929 kertyi luetteloon 313 nimeä, joista 133
Pähkinälinnan läänistä. Jestrobinasta lähti 150 ja Länsi-Harjavallasta 140 pakolaista. Kaprion,
Jaaman ja Ivangorodin läänien
kymmenysluettelot vuodelta
1623 sisältävät Itä-Harjavallasta
24, Länsi-Harjavallasta 30, Gräsinasta 15, Rätsinasta seitsemän
ja Toldogasta kahdeksan ”karan-

nutta”. Henkilölukua voi vain arvioida kertoimena neljä.
Pako paisui 1630-luvulla etenkin
Kaprion läänissä. Itä-Harjavalta
menetti 248, Länsi-Harjavalta
145, Toldoga 106 sekä Jaaman
läänin Opollia 147 henkeä. Pako
huipentui 1640-luvulla, jolloin
Vruda menetti 260, Samoski
228, Jestrobina 188, Opollia 172
ja Detilina 166 miestä, mutta laimeni vuoden 1650 jälkeen.
Pakovuosista ei saane tarkkaa
järjestystä, mutta saadut luvut
antanevat suuntaa. Ensimmäinen
huippu osui vuoteen 1639, jolloin
näyttää lähteneen noin 600 henkeä. Korkein luku, noin 1100,
kertyy vuoden 1645 pakolaisista
ja sitä lähin, noin 850, vuodelta
1650. Vuoden 1639 luvut lienevät
johtuneet suurläänien perustamisesta kumpaakin Harjavaltaan,
Toldogaan ja Opolliaan talonpoikien väistäessä kartanotalouteen
kuulunutta päivätyövelvollisuutta.
Vuoden 1642 ankara kato näyttää tuntuneen myöhään, ellei
vuoden 1645 huippu johtunut
uusien hovien perustamisesta.
Detilinan, Samoskin, Jestrobinan ja etenkin Vrudan korkeat
pakoluvut kertovat kartanotalouden levinneen niihinkin pogostoihin. Luterilaisten kirkkopitäjien perustaminen ei näytä
lisänneen ainakaan välittömästi poismuuttoa. Vuoden 1650
korkeat luvut heijastuivat kaiketi kenraalikuvernööri Gustaf
Evertinpojan reaktioissa vuosina
1654–1955.
Lähtijät olivat pääosin ortodokseja, ja vasta vuonna 1650
mainitaan pari luterilaista ”karanneena”. Poikkeuksena oli ItäHarjavallan Karpinasta vuonna
1639 lähtenyt Heino Martinpoika, jonka etunimi todistaa

läntisestä alkuperästä.9
Poismuutto koski pogostain
aluetta eri tavoin. Lännessä lähti Petrovskin koko alueelta väkeä, mutta vain 21 kylästä, kun
31 kylää ei mainita. Sama koski
Jaaman läänin pogostoja, tosin
poislukien Jestrobinan eteläosa.
Opollian kylistä menetti väkeään
puolet, Jestrobinan kylistä kymnenen eli viidesosa, Vrudasta 11,
ja 13 jäi koskematta.
Toldogan kylistä menetti väkeä
15 eli puolet. Rätsinasta neljä eli
kuudennes, Grigorjevasta kolme
eli 1/9. Länsi-Harjavallan kylistä 22 eli 2/5 oli mukana poismuutossa, Itä Harjavallasta 21
eli sama osuus. Samoskin kylistä
menetti väkeä 13 eli viidesosa.
Pohjoisosa Hevaanjoella jäi siitä
syrjään. Detilinan kylistä menetti väkeä kymmenen eli neljäsosa.
Esdilitan Smolkova gorasta lähti
yksi perhe. Kipinasta muutti väkeä kuudesta kylästä eli vajaasta
viidesosasta. Eteläinen enklaavi
ei ollut mukana. Saaren kylistä
menetti väkeä kolme eli yli viidesosa. Pogostan eteläosa ei ollut
mukana.
Oseralaisia lähti väkeä vain Budinasta ja Oseretsasta. Eteläosa
jäi täälläkin syrjään muutosta.
Deglinan kylistä oli mukana viisi
eli seitsemäsosa. Hatsinan seutu
puuttui tästä. Orlinon pohjoisin
kylä Vosra mainitaan ainoana pogostan 23 kylästä. Gräsinan kylistä menetti väkeä kolme eli 1/7.
Kirkonkylän luterilaiset asukkaat
lähtivät joukolla vuonna 1562.
Suidan neljä kylää eli viidesosa
9

läänintilit 9647 (sivunumerot
puuttuvat)

oli mukana. Eteläiset rajakylät
puuttuvat.
Tuuterin kylistä mainitaan menettäjinä vain länsipään Yhinmäki ja itäosan Karpola, Inkereestä
Slavankan Tarkkola ja emäpitäjän
keskustan Rahikkala, Spasskista
vain Semenkova Nevan yläjuoksulla. Korpiselässä rannikko säilytti väkensä, ja muualta lähti väkeä kuudesta kylästä. Kuivaisissa
puuttui poismuutto länsiosasta, ja
lähtökyliä mainitaan neljä. Kelton muuttajat lähtivät Toksovasta,
Barovasta ja Konetsasta, yksi kustakin kolmesta taajamasta. Loppi
ja pohjoinen Järvisaari toimivat
yhtenäisenä lähtöalueena lisänä
Beresovits Järvisaaren itäosassa.
Lopelta lähti väkeä neljästä ja
Järvisaaresta viidestä kylästä.

Sodan 1656–1958
aikainen pako ja poisvienti
Ruotsin taistellessa 1650-luvulla voitokkaasti sekä Tanskaa
että Puolaa vastaan yritti Venäjä
vallata takaisin Käkisalmen läänin ja Inkerin. Vuonna 1656 se
miehitti Inkerinmaan ja valloitti
Nevanlinnan, piiritti Käkisalmea
ja sai ortodoksikarjalaiset siellä
kapinaan. Vuonna 1657 Ruotsi
sai keskitetyksi tänne voimia sen
verran, että Kardisin rauhassa
1658 rajat palautuivat entiselleen.
Ortodoksiväen kapinoinnin johdosta sota sai nimen ”ruptuuri”,
joka tarkoittaa repeämää – tämä
osa alamaisista yritti repeytyä irti
Ruotsista.
Donataarien vuonna 1663 laatimat luettelot mainitsevat useimmin ihmisten lähteneen pakolla
eli poisvietyinä. Erik Berendt
Käner kirjoitti tosin Spasskin

Villolan väen lähteneen omaaloitteisesti, samoin amtmanni
Henrik Larsinpoika Detilinasta
Obskovan hovista,10 Olof Bengtinpoika Gadd mainitsee Lopen
Mutsekinan hovin talonpoikien
sekä pakkoviennin että paon,
samoin Erik Larsinpoika Qwist
Gabriel Oxenstiernan tiluksilta
ja Johann Philip von Bleken Petrovskin Sollosta.11
Nesnovan hovin amtmanni Axel
Stahel mainitsee vientiajaksi vuoden 1657 venäläisten piirittäessä
Jaamaa. Johan Henrikinpoika
Teetgren kertoo voivodi Zetinin
joukon vieneen tammikuussa
1658 Länsi-Harjavallan Golofkinan alustalaisia ollessaan Klementinassa. Otto von Wellingkin
talonpojat vietiin vuonna 1657
kenraali Kovanskijn (Hovanskij)
piirittäessä Jaamaa.12 Opollian
Kirstovan väki vietiin lokakuussa
1657.13
Vaikka tuhansia vietiin pois, niin
surmattuja mainitaan luetteloissa
vain kolme kertaa. Eräs Andrei
tapettiin Liissilän Svjaginassa
Inkereen etelärajalla ja Konon
Inkereen Martynovassa.14 Pirkko
Nuutintytär menetti henkensä
Kuivaisissa Rohman Katumassa.
Koska pääosa vietiin Venäjälle
vuonna 1657 eli sotaonnen pettäessä, näyttääkin venäläisten tavoi10 Musc.92: Björkenholm 8.octobris
1662 Musc.92, Obskova d. 7 7:bris
A:o 1673
11 Musc. 92: Narkom den 16 Ianuarij
Anno 1663
12 Musc.92 Golofkina den 7 Octobris
anno 1662, Adam Johann von
Tiesenhausen
13 Musc.92 Ludert Barneken
Musc.92
14 Musc.92 Lisina den 14 augusti åhr
1673 Johan Boestrenius pastor
Lisinensis Musc.92
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te olleen entinen, veronmaksajain
hankinta silloisille autiotiloille.
Yksityisten naisten suuri luku
viittaa venäläisten puolisotilaallisten joukkojen suosimaan orjakauppaan, joka oli vielä 1740-luvulla ilomantsilaisen siviiliväen
osana.15
Poisvietyjen luetteloissa pistää
silmään naisväen yksityiskohtainen kirjaaminen. Näitä mainintoja kertyy Pähkinälinnan
läänistä 94, Kaprion läänistä
165, Jaaman läänistä 22 ja Ivangorodin läänistä kolme. LänsiHarjavallasta vietiin sen mukaan
33 itsellistä naista, Tuuterista ja
Järvisaaresta 29, Samoskista 24
sekä Toldogasta 21 naista. Näin
tehtiin kai työvoiman tarpeesta
tai väestöpoliittisista syistä. Venäjältä vietiin myös yleisesti etenkin
naisorjia kaupaksi Krimille, jonka
markkinoilta heitä ostettiin Persiaan ja muualle Lähi-itään.
Sodan 1656–1958 aiheuttama
väestökato koski nytkin vain osaa
kylistä. Petrovskista mainittiin
Laukaanjoen varren Kalmatka,
Keikina ja Kotkui sekä Narvajoelta Pristan. Opollian 11 tuhottua
kylää sijaitsivat eteläisen valtatien
varella, Jestrobinan kymmenen
ryöstettyä kylää pogostan pohjoisosassa. Vrudasta mainitaan
saman verran katokyliä. Gräsinassa vietiin väkeä kolmesta kylästä. Orlinosta mainitaan vain
Järvikylä.
Toldogan kylistä menetti 12 väkeä. Luoteiskylät Laukaanlahden
rannalla säilyivät kaikki. Rätsinan
kylistä kärsi vain Kaippala ja Villikota (Velkotta) Kaprion maan15 Saloheimo 1980 ss.43-45
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tien varrella. Grigorjevan kylistä
menetti väkeä kuusi Nevanlinnan-Jaaman tien varressa.
Länsi-Harjavallan koko alue joutui sodan jalkoihin. Väkeä vietiin
23 kylästä sekä Kaprion-tien
varresta että lännestä Soikkolasta. Itä-Harjavallassa kärsi pahiten
Kaprion ympäristö neljässä kylässä, mutta pogostan pohjoisosa jäi
rauhaan.
Samoskin kylistä vietiin väkeä
17:stä. Niistä oli Kaprion-tien
varrella Novabura, Starabura, Sastrova ja Muhovits. Muut
olivat Jaaman-tien varrella Antossasta Begunitsaan ja Laskovitsaan. Detilinassa käytiin
Kaprion-tien lisäksi GostilitsanLukinkonetsin seudulla kaikkiaan 12 kylässä. Kipinan keskiosa
joutui sodan jalkoihin, mutta
pohjoispää ja eteläinen enklaavi
säästyivät. Esdilitassa Gorka ja
Smolkova gora tyhjenivät kokonaan, mutta muita kyliä ei mainittu.
		
Saaren kylistä menetti väkeä seitsemän. Eteläinen takamaa säästyi.
Oseran kylistä vietiin väkeä vain
pohjoisesta Budinasta.
Deglinan yhdeksän kylää joutui
kärsimään poisviennistä. Hatsinan seutu säästyi taas. Suidan
kylistä mainitaan luoteinen Opsitsa ja Suidan rantakylä Gorka.
Gräsinassa vietiin väkeä neljästä
kylästä.
Tuuterissa väenryöstöt osuivat
itäosan 14:een ja Tyrön kahdeksaan kylään. Länsipää Yhinmäessä ja keskiosa Villinkonnun-Mustilan linjalla näyttävät
säilyneen. Inkereen Slavankassa
vietiin väkeä kuudesta, emä-Tuuterista samoin, Liissilästä neljästä
sekä Tosnajoen varressa kuudesta
kylästä, eteläisimpinä Svjägina ja
Kukkula. Pohjoisosa Pulkkalan

seudulla näyttää säästyneen.
Vaikka sotatoimet keskittyivät
Nevajoen varteen Pähkinälinnan
ja Nevanlinnan välillä, kaivattiin
perin harvassa Spasskin kylässä
menetettyä väkeä. Luettelossa
mainitaan vain 11 kylää, joista
kolme Nevan suulla ja muut hajallaan jokivarressa.
Kannaksen pitäjät näyttävät
päässeen ”pelkällä säikähdyksellä” poisviennistä. Korpiselän itäosasta mainitaan neljä kylää, Kuivaisista Vokalla Lempaalanjärven
itärannalta, Kuivaisin kirkonkylä
sekä Vuole. Kelton Toksovassa
vietiin väkeä Himakkalasta ja
Miksinasta, itse Keltossa Barkovasta, Gorkasta ja Konetsasta.
Itäisimpiä pogostoja verotettiin
raskaasti. Lopelta mainitaan menettäjinä 19 ja Järvisaaresta 21
kylää. Pääosa niistä sijaitsi Nevanlinnan-Laatokan maantien
varressa. Vain kaakkoinen suoseutu näyttää säästyneen.
Väestön poisvienti näyttää siis
seuranneen sotatoimien kulkuteitä Suomenlahden eteläpuolella.
Kannaksella sodankäynti näyttää
häirinneen kylien elämää vähemmän.
Pääosa luetelluista oli tietysti ortodokseja, mutta mukana meni
luterilaisiakin, osin kai vapaaehtoisesti kuten Gräsinan kirkonkyläläiset vuonna 1652. Järvisaaresta
lähti 294 luterilaista, Spasskista
105, Tuuterista 105, Inkereestä
90 ja Lopelta 72. Kaprion läänin
292 luterilaisesta poisviedystä
lähti Deglinasta 57, Esdilitasta 35
eli enemmistö, Gräsinasta 13 eli
kaikki, Samoskista 38, Oserasta
36 sekä Suidasta 30 eli enemmistö. Mainitut pogostat olivat saaneet eniten, jopa väestön enemmistön luterilaisia.
Artikkeli jatkuu seuraavissa numeroissa.

Matkan Varrelta – inkerinsuomalaisen muistelmia
Jatkoa Inkeriläisten Viestissä 11/2007 aloitetuille muistelmille.
Veijo Saloheimo

V

irossa rykmentistä tuli
osa saksalaisen komennon alista 70 divisioonaa. Saksalaiset pyrkivät vähentämään sotilaiden kiintymistä
Suomeen siten, että he sijoittivat
upseeriston muualle ja vaihtoivat
suomalaiset univormut saksalaisiin. Siihen pojat eivät kuitenkaan suostuneet. Yöllä he kaappasivat suomalaiset univormunsa
takaisin varastotalosta ja panivat
ne päälleen seuraavana aamuna
ja pitivätkin sen jälkeen.
Suomessa ollessaan pojat saivat karpalojuomaa tarpeekseen;
siihen pisteeseen, että sanat ’ota
mehua’ tulivat merkitsemään
’painu helvettiin’. He käyttivät
tätä ilmaisua vannoessaan pakollista valansa Hitlerille. He
sopivat jo etukäteen, että määrätyssä kohdassa he muuttaisivat saksalaiset sanat virolaisilla
’Hitler, vota mehu!’, ts. ’Hitler,
mene helvettiin’. Sen he sitten
tekivätkin yhteen ääneen.
Rykmentti joutui koviin taisteluihin tuhotessaan venäläisen
sillanpään. Tässä taistelussa rykmentti ansaitsi 44 Rauta Ristiä.
Puna-armeijan vallattua Viron
monet eloonjääneet taistelivat
pitkään ”Metsä Pojat” sissiryhmässä. Viimeinen heistä teki
hukuttautumalla itsemurhan tullessaan piiritetyksi suolla vuonna
1970.

Paldiski, yli Suomen
Lahden

na että mitä tahansa, ei se kovin
pahaa voisi olla.

Muistaakseni olimme Paldiskissa vain muutaman päivän;
eväämme riittivät niin ettemme
ehtineet nähdä nälkää. Me astuimme suomalaiseen höyrylaivaan s/s Arandaan päämääränä
Hanko. Meille tuli monta ensikertaista kokemusta: matkustimme suurenpuoleisessa laivassa, näimme suomalaisia lottia ja
merimiehiä, söimme näkkileipää,
näimme Suomen sinivalkoisen
lipun, kuulimme puhuttavan
ainoastaan kirjakielen läheistä
suomea. (Osasimmehan mekin kaikki puhua kohtuullista
kirjakieltä, mutta keskenään se
ei käynyt päinsä; se kuulostai-

Sota-aikana laivamatkat yli Suomen Lahden olivat vaarallisia.
Kaikki sotaakäyvät maat olivat
laskeneet sinne miinakenttiä: venäläiset, saksalaiset, suomalaiset.
Saksalaiset tekivät sen erikoisesti
suojellakseen näitä poikkimatkoja. Suomalaisten miinakentät
olivat tietysti tunnettuja, mutta
vanhemmat venäläiset eivät. Lisäksi, venäläiset levittivät niitä
edelleen ilmasta kasin. Oli tarpeellista käyttää koko ajan miinanraivaajia.
Me emme olleet erikoisen huolissaan turvallisuudesta; osaksi
tietämättömyydestä, osaksi tottumuksesta (jos se onkaan mahdollista) vaaroihin. Kuitenkin,
vaistomaisesti tuli silloin tällöin
vilkaistua laivan edestä merenpintaa, vaikkei miinoja sillä tavalla näkisikään. Luin myöhemmin, että kaikki inkeriläisten
poikkimatkat olivat turvallisia.
Ainoastaan kerran tapahtui, että
s/s Suomi oli venäläisen sukellusveneen hyökkäyksen kohteena. Onneksi lähestyvä torpedo
huomattiin viime hetkessä ja
laiva onnistui väistöliikkeillään
välttämään osuman.

”Lähestyvä torpedo
huomattiin viime
hetkessä ja laiva onnistui
väistöliikkeillään
välttämään osuman.”
si teennäiseltä. Jos joku meistä puhui niin, sitä narrattaisiin
’olevansa = suurentelemisesta’, ts
teeskentelevän olevansa muuta
kuin mitä oli.) Pian liikkeelle
lähdön jälkeen lotat tarjoilivat
meille niukanpuoleisen, mutta
hyvin ravitsevan ruuan: lautasen
maukasta soppaa voinakkileivän
kanssa lautasliinoineen. Ilmapiiri
oli huoletonta, melkein juhlallista. Emme tietäneet mitä odottaa,
mutta uteliaina olimme varmoi-

Lähestyessämme Suomen rantaa ja Hangon kaupunkia, monen
silmät olivat käännettyjä tähän
’luvattuun maahan’. Me katselimme sitä kunnioituksen sekaisen ihmettelevin tuntein.
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Tulisimme elämään muiden
suomalaisten joukossa, missä
kuulisimme ainoastaan suomenkielistä puhetta. Voisimme
käyttää äidinkieltämme itsekin
missä ja milloin tahansa. Kansallisuutemme ei enää tuottaisi
vaikeuksia, vainoa ja epäoikeudenmukaisuutta.
Nyt tulisimme elämään vapaina,
ei kommunisti eikä fasisti tyrannissa.
Minkälaista se oikea vapaus
olisi? Pian saisimme kokea sen.
Harras toivomme oli, että tulevaisuutemme Suomessa olisi
valoisampaa kuin tähänastinen
kohtalomme.
Tulimme Suomeen varmoina,
että Suomi teki sen mahdolliseksi ainoastaan auttaakseen
meitä hädässämme. Tuskin silloin kenenkään päähän pälkähti,
että Suomen omat työvoimatarpeet mahtoivat olla sen pääsyynä? Olipa syy mikä tahansa, tänne tulo oli meille parasta mitä
olosuhteissa oli mahdollista.

Tilastotietoja siirrosta (ref:
Inkeriläisten Vaellus, Erkki Tuuli)

Laivamatkat suoritettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen,
missä me olimme mukana, tapahtui myöhäismaaliskuusta
keskilokakuuhun 1943. Silloin
vahan yli 22,000 ihmistä siirrettiin Suomeen.
Toinen erä oli tykkänään toisenlaisissa olosuhteissa. Se oli
nyt saksalaisten pakottamaa.
Toiminnallaan ”Fall Blau” he
päättivät tyhjentää koko Inkerin
siviiliväestöstä. Suomalaisilla oli
vaihtoehtona joko mennä jalan
venäläisten kanssa Latviaan, tai
tulla viedyiksi Suomeen, edel20

leen ehdottomasti vapaehtoisuuden perusteella.
Tähän ryhmään kuuluivat Inkerin suomalaisten lisäksi venäläistyneet inkerikot ja vatjalaiset.
Monet heistä olivat haluttomia
jättämään kotinsa. Jotkut katkerina yrittivät jopa piiloutua
metsään. Tämä toinen erä kesti
lokakuun 18 päivästä ’43 kesäkuuhun ’44.
Alunperin, ainoastaan käytettiin
s/s Aranda laivaa. Pian s/s Suomi otettiin myös käyttöön.
Louhi, miinanraivaaja, lisättiin
palvelukseen heinäkuun lopusta
’43 alkaen.
Yhteensä yli 63,000 inkeriläistä siirrettiin Länsi-Inkeristä
1943/44 Viron kautta Suomeen.
Miesluku heidän joukossaan oli
vähäinen. Yli 3000 inkerinsuomalaista valitsi jäädä Viroon.
Nämä numerot sisältävät joitakin erikoistapauksia.
Yksi niistä koski vapaehtoisina Saksaan työhön menneitä.
Heistä 2042 oli tuotu Suomeen
kesästä 1943 kesäkuuhun 1944
asti. Tämä tapahtui ainoastaan
pitkien perinpohjaisten neuvottelujen jälkeen silla ehtoolla,
että he tekisivät työtä Suomessa
olleille saksalaisille. He tulivat
huomatuksi Suomen Berliinin suurlähetystölle ainoastaan
koska monet heistä valittivat
olevansa suomalaisia ja vaativat että heitä pitäisi kohdella
suomalaisina, eikä venäläisinä.
( Henkensä Saksassa menettäneiden lukumäärästä ei minulla
ole tietoa.)
Toiset tapaukset koskivat noin
650 inkerinsuomalaista nuorta
miestä, jotka palvelivat Ost-Bataillon 664(Finn) ja muutamaa
sataa vironsuomalaista, jotka

myös saivat luvan siirtyä Suomeen.
Useimmat, niin kuin mekin,
tulivat Paldiski-Hanko reittiä.
Myöhemmin kun tilanne kävi
enemmän kriitilliseksi, osa väestä vietiin Turkuun ja Raumaan.
Merimatka Paldiskista Hankoon
on 70 km. Poikkimatkan tekoaika vaihteli 4, 5, 7 tuntia; kaksi
tai kolmekin kertaa enemmän
myrskyisinä aikoina. Keväästä
syksyyn 1943, milloin saksalaiset vielä hallitsivat ilman, nämä
laivamatkat tapahtuivat melkein
aina päiväsaikaan. Venäläisten
lentovoimien lisääntyneestä toiminnasta johtuen sen jälkeen
matkat tehtiin öisin. Viimeiset
Inkerin pakolaiset saapuivat
Hankoon kesäkuussa, 1944.

TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja kumppanien ohjelmaa loppuvuodesta 2014
Ilmoittajille
Jotta tapahtumakalenteriin toivotut ilmoitukset ehtisivät painoon, tulee ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta
riippumatta, siten, että ne ovat perillä viimeistään lehden kakkossivulla ilmoitettuna aineiston vastaanottopäivänä.
1. Inkeri-iltapäivät

Su 9.11. klo 16.30 – 18.30, poikkeava aika
ja paikka!

Malmitalo, Alamalmintori 1, 00700 Malmi, Malmin keskuksen vieressä, Helsingistä
katsottaessa radan oikealla puolella.
Ohjelmassa on filmi

Viimeinen juna Inkeriin
Ohjaus: Margus Raid
Kesto: 53 minuuttia
Tuotantovuosi: 2014
Tuotanto: Helsinki Metropolia UAS
yhteistyössä Baltic Film and Media
School.
Jatkosodan aikana noin 60 000 inkerinsuomalaista tekivät matkan Inkerinmaalta Virossa sijainneen Paldiskin kokoamisleirin ja Hangon sataman kautta
Suomeen. Sodan jälkeen heistä suurin
osa palasi silloiseen Neuvostoliittoon
toivoen pääsevänsä kotiin ja löytävänsä
jälleen kadonneet omaisensa. Pieni osa
heistä jäi Suomeen, jotkut pakenivat
Ruotsiin tai Yhdysvaltoihin. Neuvostoliittoon palanneista valtaosaa odotti
karkotus ja pakkotyö. Näistä jotkut ovat
90-luvun jälkeen tulleet Suomeen niin
kutsuttuina Inkerin paluumuuttajina.
Elokuva valottaa palan salassa pidettyä
ja pitkälti aiemmin tuntematonta historiaa silminnäkijöiden henkilökohtaisten
muistikuvien kautta.

Elokuva on Metropolia Ammattikorkeakoulun Elokuva ja television
tutkinto-ohjelman tuotanto, yhteistyökumppaneina Tallinnan Yliopiston
Baltic Film and Media School, Suomen
Inkerin liitto, sekä Suomen Kansallisarkisto ja Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liitto. Elokuvan ovat toteuttaneet Metropolian ja Baltic Film and
Media Schoolin opiskelijat.
Ohjaavina opettajina ovat toimineet
Reetta Aalto ja Riho Västrik.
Filmin lopuksi on keskustelua.

Filmi kiinnostaa todennäköisesti myös
kantasuomalaisia. Kutsukaa tuttavianne mukaan. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen kolehti.
Su 14.12. Inkeri-kodissa

13.30 Aloitetaan kahvihetkellä
(kahvista peritään pieni maksu)

14.00 Laulamme yhdessä joululauluja.
Vieraana on Anna Räikkönen, joka
kertoo inkeriläisyydestään ja esittää pari
inkeriläisiä Mesimarja-lauluja. Toinen
vieras on inkeriläinen elokuvaohjaaja
Lauri Randlan, joka myös kertoo itsestään ja näyttää tekemänsä elokuvan.

Inkerikoti sijaitsee Karjalatalon 2. kerroksessa, osoitteessa Käpylänkuja 1. Sin21

ne pääsee busseilla 52, 55, 55K, 56, 57,
65A, 69, 506 sekä arkisin raitiovaunuilla 1 ja 1A sekä kaikkina päivinä junalla
Käpylän asemalle, josta on noin 1 km
kävelymatka.

2. Muut elokuvaesitykset

Elokuva Viimeinen juna
Inkeriin esitetään Mikaelin
kirkossa, Kontulan metroaseman lähellä, maanantaina 17.11. klo 14.

Hyvinkään Inkeri-kerho

Syksyn kokoontuminen seurakunnan aulakahviossa (hämeenkatu 14) aina kuukauden 1. sunnuntaina kello 14.
Loppuvuoden kokoontumispäivät ovat
2.11. ja 7.12.

ankatu 6), kello 14 alkaen.

Palvelupiste, Uudenmaankatu 1. Puh. 233
2565
26.12. joulujuhla

Helsingin seudun Inkeri-seuran
tapahtumia

Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai p.
050-565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa (Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894

Seukko-seura ry
•

Tiedustelut:

Outi Mäkelä p. 040 708 1999 outi.makela@kolumbus.fi

Leila Salo p. 040 567 7065 leila.salo@pp2.
inet.fi

Lahden seudun Inkeri-seura

Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai alkaen kello 15 Luther kirkolla,
osoitteessa Vuorikatu 37.

Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä kokouksessa.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin
vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

Turun Inkeri-seura

Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupisteessä joka kuukauden 1. ja 3. perjantai kello
13 Irma Kapasen vetämänä.

•
•
•

Tapaamiset ovat joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina Karjalatalon
Inkerikodissa, Käpylänkuja 1. alkaen
klo 11.00. Jos sattuu olemaan juhlapäivä, tapaaminen siirtyy seuraavaan
lauantaihin.

Taidekerho taiteilija Valeri Nuijan johdolla joka tiistai klo 17 Inkerikodissa.
Englannin tunnit jatkuvat 		
torstaisin klo 17.00 Inkerikodissa.

Senioriliikunta ma 17.00 – 18.30 Kontulan palvelukeskuksessa, Kontukuja 5.
Kontulan metroasemalta joko kävellen
tai bussilla 94 A.

Lisää tietoa seuran puheenjohtajalta Aili
Mehiläiseltä, ailimehi@hotmail.com, p.
0503386023.
Meidät löytää nyt myös Facebookista:

https://www.facebook.com/groups/SeukkoSeura/

Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kous22
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”Olen jo tehtäväni tehnyt ja haluan olla vain
rauhassa itseni kanssa ja toivon, että ystäväni
antavat tukea, vaikka en osaisikaan sitä pyytää.
Rakastakaa toinen toisianne, niin täytämme hyvän
lain. Mitä on olevinaan onni? Se on varsin erilaista
eri elämäntilanteissa. Minulla se on nyt, kun jo olen
ylittänyt 90 vuoden rajapyykin usealla vuodella,
sitä että jokaisena elämäni loppupäivänä voisin
hakea mielenrauhaa ja läheisteni ystävyyttä.
Mielenrauhan syleilyssä koen olevaisen onnen
vailla tietämisen tuskaa. Kädestä toisen käteen
tunnen lämpöä ikuisen. Lasi viiniä, se sopii minulle.
Rakastetun lempeät huulet – ja usko ja tunne, että
minulla on ystäviäni, jotka eivät jätä minua.”

Loppulause Eero Pitkäsen kirjasta Paimenpoika
Inkeristä
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