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Pääkirjoitus
Roihut alkavat kipinästä – julkiset palvelut jouluevankeliumista
Alina-Sinikka Salonen

P

ohdin sanaa yhteisöllisyys. Sitä usein kaivataan,
mutta siitä harvemmin
kerrotaan. Tässä lehdessä kuvaan upeata yhteisöllistä tapahtumaa, Viron suuria laulujuhlia.
Niistä on oma teksti ”Ajan kosketus. Kosketuksen aika”. Juhlissa yhteisöllisyys ilmeni monella
tasolla. Sitä on ollut ohjelmaa
harjoittavissa seuroissa sekä itse
juhlissa valtakunnallisella tasolla. Tarkastelen yhteisöllisyyttä
myös omissa asuinyhteisöissäni
sekä virallisella tasolla, julkisissa
palveluissa.

Yhteisöllisyys on
ihmissuhteista
huolehtimista
Yhteisöllisyys ilmenee myönteisesti käytännön tasolla. Suomeen
tulomme jälkeen huhtikuussa 1943 ensimmäiset vuoteni
Mommilan kartanon Teuron
sivutilalla olivat mielestäni äärimmäisen yhteisöllisiä. Kun tulimme säkit selässä kaiken taakse
jättäneinä tyhjään pieneen asuntoon, meille järjestyi naapurien
avulla kaikki välttämätön, mitä
tarvitsimme uuden elämän alkuun. Kaikki naapurit asuivat
kartanon rakennuksissa, aikuiset
olivat saman isännän palveluksessa – mitä oivallisimmat puitteet yhteisöllisyydelle. Jos meillä
olisi ollut kovasti keskinäisiä
kahinoita ja luottamuksen puu-

tetta, en voisi sanoa tätä pientä
yhteisöä yhteisölliseksi.
Mieleeni on jäänyt vanhempiemme avioliiton siunaustilaisuus. Neuvostoliitossa oli tapahtunut siviilivihkiminen. Nyt
vanhemmat halusivat ja saivat
Lammin seurakunnan edustajalta kirkollisen siunauksen.
Koko kylälle järjestetystä kahvitilaisuudesta muistan erityisesti,
miten hyvältä voi-sokerikuorrutuksella maustettu täytekakku
maistui. Nyt äitinä ja mummina
olen muistellut lastenhoidon
helppoutta: aina oli paikalla joku
naapuri. Me lapset olimme turvassa omalla pihallammekin, kun
vanhemmat olivat töissä.
Olen elämäni aikana muuttanut
keskimääräistä useammin, joten
minulla on vertailupohjaa. Monista asuinympäristöistäni koen,
että kaksi nousee ylitse muiden:
Teuron lisäksi nykyinen taloyhtiöni. Uskon, että myös omalla
elämäntilanteella ja suhtautumisella naapureihin on merkitystä.
Mitä yhteisöllisyyteen tarvitaan
vuorovaikutuksen lisäksi?
Hyvässä yhteisössä ihmiset tietävät oikeutensa, mutta myös velvollisuutensa. Johtavana ratkaisujen perustana on oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Jäsenet
huolehtivat myös lähimmäisistä,
jotka eivät pysty täysivaltaisesti
olemaan mukana. He tuntevat

vastuuta yhteisten asioiden sujumisesta ja järjestyksen säilymisestä. Tämä edellyttää toimivaa vuorovaikutusta ”tavallisten”
jäsenten ja heidän valitsemansa
hallituksen kesken.

Yhteisöllisyys näkyy
arjessa
Mainitsen muutamia asioita,
jotka kertovat yhteisöllisyydestä. Vähintäänkin tervehdimme
toisiamme aina, kun kohtaamme. Usein pysähdymme vaihtamaan muutaman sanan. Kesäaikaan pihalla on penkkejä, joilla
asukkaat (suuri osa eläkeläisiä)
istuskelevat ja ”parantavat maailmaa”. Talon asukkaista ja asioista
puhutaan paljonkin, mutta sävy
on myönteinen ja rakentava. Jos
jotakuta ei ole aikoihin näkynyt,
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joku keksii asiaa ja menee katsastamaan tilanteen. Naapurit
saattavat viedä ruokaa äkisti sairastuneelle. Autottomat saavat
kuljetusapua, autollisten naisten
renkaat vaihdetaan. Kun tietokone reistaa, Yrjöä kutsutaan
apuun.
Joka syksy on liki 40 vuoden ajan
järjestetty syyskesällä pihajuhlat.
Niitä isännöivät miehet, joiden
idea juhla on alun alkaen ollut.
Tarjolla on lammaskaalikeitosta alkaen erilaisia ruokia sekä
lihansyöjille että kasvisten ystäville. Taloyhtiö tarjoaa myös ruokajuomat. Mukana on perheitä
kissoineen ja koirineen. – Juhlia
väijyy pieni huoli: kuinka kauan
ne vielä jatkuvat? Puuhamiesten joukko on alkanut harventua. Me uudet osaamme nauttia
toisten järjestelyistä, onko meistä
vastuun kantajiksi? Aika näyttää.

Yhteiskunta on
parhaimmillaan
yhteisöllinen verkosto
Olen koko työelämäni ollut
opetusalalla, ajasta yli puolet
hallintotehtävissä. Olen nähnyt,
kuinka tärkeätä on tuntea oman
alan sekä lainsäädäntö että virkamieskäytännöt. Olen 1990-luvun alussa ollut perustamassa
Espanjaan Aurinkorannikon
suomalaista koulua ja hieman
myöhemmin Viroon Tallinnan
Suomalaista koulua. Olen siis
ollut ”tyhjästä” rakentamassa
järjestelmiä, joiden varassa koulut sitten ovat lähteneet käyntiin
– ja toimivat tälläkin hetkellä.
Nämä ovat olleet silmiä avaavia
kokemuksia.
4

Kunnioitan eri alojen monimutkaisia rakenteita ja verkostoja, joissa hoidetaan meidän,
tavallisten ihmisten, jokapäiväisiä asioita. Ihastelen jatkuvasti
Helsingin julkista liikennettä.
Monet aivot – ja tietokoneet tekevät työtä, jotta siirtyminen
paikasta toiseen sujuu kätevästi.
Pääosin voimme olla tyytyväisiä
muihinkin suomalaisen yhteiskunnan palveluihin. Usein tämän ymmärtää vasta, kun käy
maissa, joissa yhteiskunta ei ole
yhtä hyvin järjestäytynyt.

Uusi näkökulma joulun
tapahtumiin
Kaikki järjestelmät ovat alkaneet
jostakin pienestä. Jouluevankeliumissa kerrotaan: ”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli
toimitettava verollepano. Tämä
verollepano oli ensimmäinen….
Kaikki menivät kirjoittautumaan
veroluetteloon, kukin omaan
kaupunkiinsa. Niin myös Joosef
lähti…” (Luukas 2: 1-4)
Kaksi vuosituhatta sitten poliitikot ja virkamiehet olivat oivaltaneet, että joidenkin asioiden
rahoitukseen tarvitaan kansan
osallisuutta. Olisi kiinnostavaa
tietää, millainen prosessi edelsi
tätä Augustuksen käskyä. Emme
jouluevankeliumin pohjalta saa
tietoa siitä, miten verorahoja oli
tarkoitus käyttää. Mahtoivatko
koitua maksajien hyväksi, vai
hyötyivätkö niistä yksinomaan
varakkaat ylimykset? Oikeudenmukaisuuden periaate on aina
ollut horjuva käsite.

Jouluyönä paimenten liikkeelle
lähtö oli tämän pienen yhteisön
yhteinen päätös. Joulunajan tapahtumiin liittyy monia muita
Jeesuksen perheen ja pienten
ryhmien tapaamisia. Myöhemmin, kun vihamieliset yhteisöt
suunnittelivat Jeesus-lapsen
surmaamista, Jumala johdatti
Jeesuksen turvaan.

Laulujuhlat ovat sydämen asia
– Menneen kesän vaikuttava yhteisöllinen tapahtuma
Alina-Sinikka Salonen, Kuvat: Anneli Rajaniemi

Lehden ilmestyessä joulu vuoden 2014 levottomassa maailmassa on lähellä. Maailma tarvitsee tänään samaa turvaa kuin
Jeesus 2000 vuotta sitten.
Toivon jokaiselle,

jonka tämä teksti ta-

voittaa, mahdollisimman
turvallista ja rauhallista
joulua!

Ajan kosketus. Kosketuksen aika
XXVI laulu- ja XIX tanssijuhlat ovat syntyneet ajan kosketuksesta.
Aika tallentaa jokaisen jaetun kosketuksen ja siitä syntyy ajan kertomus.
Kosketus, joka on jaettu sormilla, sydämellä tai sanoilla
antaa eletylle elämällemme ja ajallemme todellisen arvon ja voiman.
On itsestämme kiinni, millainen meidän aikamme kosketuksesta ja kertomuksesta tulee.
On meidän kosketustemme aika.
Laulujuhlien vironkielisestä teemasta suomentaneet Anneli Mylläri ja Olli Hirvonen.
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iron joka viides vuosi järjestettävät laulu- ja
tanssijuhlat ovat aina säväyttävä elämys.
Juhliin kuuluu kolme ohjelmakokonaisuutta: tanssijuhla ja kaksi eriohjelmaista konserttia. Tarkastelen tässä juhlia lähinnä järjestelyjen
kannalta ja yhteisöllisenä tapahtumakokonaisuutena. Ryhmien suuruudet ja kokoonpanot antavat merkittävää tietoa. Ilman niitä tapahtuman
suuruus ja ohjelman joustavuus ei tule esille. Taiteelliset elämykset pitää itse kunkin kokea paikan
päällä. Mielestäni jokaisen suomalaisen kannattaisi
ainakin kerran elämässään kokea nämä juhlat.

Tanssijuhla Kalevi-stadionilla
Kalevi-stadionilla järjestetyssä tanssijuhlassa esitysryhmien kokoonpanot ja koot vaihtuivat tavan
takaa. Pienimmässä ryhmässä oli 384 ja suurimmassa 1 216 esiintyjää. Ryhmien ikä ja sukupuoli
olivat laidasta laitaan. Nuorimmat esiintyjät olivat
2-3. luokkien ryhmässä, jossa oli sekapareina yhteensä 1 280 tyttöä ja poikaa. Vanhimpia taisivat
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olla isoäitien ja isoisien ryhmän edustajat. Heitä
oli tasapareina 1 024 tanssijaa.
Perusryhmiä yhdisteltiin eri tavoin. On vaatinut
matematiikkaa koota perusryhmät niin, että niistä
saatiin sopivia isompia ryhmittymiä.
Koreografioiden kuviot muistuttivat kirjontamalleja. Ne olivat nähtävinä ohjelmalehtisessä. Puvustuksella, muun muassa sukkien tehoväreillä ja
isoilla hulmuavilla huiveilla yhdistettynä kekseliääseen koreografiaan saatiin aikaan suoranaisia
väri-ilotteluja ja silmää hiveleviä elämyksiä. Tanssiesityksiä oli samalla ohjelmalla täydelle stadionille
kaikkiaan kolme.

Juhlakulkue ja ensimmäinen konsertti –
Ajan kosketus
Toisena juhlapäivänä kaikki esiintyjät marssivat
Tallinnan halki kulkueena, joka lähti Vapauden

aukiolta ja päätyi kuuden tunnin kuluttua Laululavalle. Siellä alkoi kello 20 konsertti, jonka teema
oli ”Ajan kosketus”. Siinä kuultiin alkumusiikin
jälkeen yksi musiikkikappale soittaen tai laulaen,
kaikista 25 laulujuhlasta, joita on järjestetty vuodesta 1869 alkaen.

Mutta: nyt oli kesä 2014 Tallinnan laululavalla.
Konserteissa kuorojen kokoonpanot vaihtuivat
vähän väliä, niin kuin oli ollut tanssiesityksissäkin. Vähimmillään lavalla oli 796 laulajaa, jotka oli
koottu 18 kuorosta. Mammuttikokoisessa yhteiskuorossa oli kaikkiaan 6 692 laulajaa 202 kuorosta.

Lähes jokaisella esityksellä oli oma johtajansa.
Vuodet oli ryhmitelty historiallisiksi jaksoiksi. Vaikuttavimmaksi nousi ymmärrettävästi 1990-luku,
uuden itsenäisyyden saavuttamisen aika. Tiettyjä
kappaleita laulettiin uudelleen ja uudelleen yhdessä yleisön ja kuorojen kanssa. Tunnelma oli harras
ja lämmin, isänmaallinen ja yhteisöllinen. Mietin
tuolloin, miten Suomen ensimmäiset 25 itsenäisyyden vuotta olivat kuluneet. Aikaa oli hallinnut
kansalaissota, sitten koko Eurooppaa koskenut sodan uhka, joka sitten johtikin 2. maailmansotaan.
Koko Suomen yhteinen suuri hanke oli vasta sotakorvauksien maksaminen, jolloin oli pakko puhaltaa yhteen hiileen. Silloin työhön osallistuivat sekä
lapset että vanhukset ja kaikki siltä väliltä.

Toinen konsertti – Kosketuksen aika
Kolmantena juhlapäivänä oli toinen konsertti. Sen
teema oli ”Kosketuksen aika”. Ohjelma alkoi sinfoniaorkesterien yhteisesityksellä (25 orkesteria, 763
soittajaa) musiikilla elokuvasta Kevät.
Soitinten vaiettua lavalle pelmahti valtava lapsilauma: 7 428 ”mukulaa”. Tämä Mudilaskoor oli
koottu 198 tenavakuorosta. Laulujen aiheet olivat
lasten maailmasta: kesä, lampaat, koti, isänmaa.
Kaikki kappaleet olivat ensiesityksiä, kuten muutenkin yli puolet kaikista laulukonserttien teoksista. Kullakin kappaleella oli oma johtaja.
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Isompien lasten kuorossa oli 5 390 laulajaa (161
kuoroa), aiheet siinäkin lasten arkielämästä. Suurin
ryhmittymä oli yhdistetty poika- ja mieskuoro (119
kuoroa, 3 827 laulajaa). Loppupuolella esiintyi yhdistetty orkesteri (2 500 soittajaa 91 orkesterista).
Sen jälkeen esiintyneessä sekakuorossa oli 10 551
laulajaa 328 kuorosta. Aivan viimeisenä lavalle oli
noussut yhteiskuoro, jossa oli 21 225 laulajaa 659
kuorosta. Tätä ohjelman osaa ryhmämme ei ehtinyt
kuunnella loppuun asti. Lähdimme kotimatkalle
puolivälissä tätä 7 tunnin konserttia. Meiltä jäivät
kuulematta muun muassa laulut Oma saari, Kosketus, Isänmaani on rakkaani sekä Kotimaa (laulujen
nimet vapaasti suomennettuina). Edellisellä kerralla viisi vuotta sitten olimme olleet loppuun asti ja
saaneet omin silmin nähdä, että esiintymislavalle
todella mahtui yli 20 000 laulajaa, ja että ryhmittymiset kautta linjan sujuivat sutjakkaasti.

Ihmettelyä ja ihastelua
Kotimatkalla riitti keskustelua. Puhuimme myös

juhlayleisön käyttäytymisestä. Kukaan 30 hengen ryhmästäni ei nähnyt yli 100 000:n yleisössä
ainoatakaan humalaista. Yleisön ikärakennetta
ihasteltiin. Mukana oli kaiken ikäisiä ihmisiä, vauvasta vaariin. Nuoret perheet olivat nurmikoilla
huopineen ja lastenvaunuineen. Mistään päin ei
näkynyt eikä kuulunut lasten itkua tai muutakaan
häiritsevää ääntä. Kaikilla oli eväitä, niitä tarvittiin
seitsemän tunnin ohjelman aikana, mutta roskat
jokainen kuljetti itse pois.
Mietin juhlatilaisuuksien väkimääriä (laululavalla
samaan aikaan yli 20 000 esiintyjää ja katsomossa
yli 100 000 kuulijaa) suhteessa Suomen ja Helsingin asukaslukuihin. Ihailen ja ihmettelen, miten
pienestä asukasmäärästä löytyy Virossa sellainen
määrä kaiken ikäisiä ihmisiä, jotka harrastavat
säännöllisesti laulua ja tanssia. Näitä esityksiä ei
ole saatu aikaan viime hetken harjoittelulla.
Minusta näyttää, että Virossa tavoite näyttää aina
olevan edessäpäin, pyritään aina kohti parempaa.

Sama suhtautuminen näyttää liittyvän Virossa
kaikkeen suunnitteluun, kaikilla elämän alueilla.
Minun silmissäni Viro on yhteisöllisyyden mallimaa.

Laulujuhlat ovat sydämen asia
Viron kansan tunnot heidän suuntautuessaan kohti vuoden 2019 suurta juhlaa, ovat tuskin muuttuneet siitä, mitä Presidentti Lennart Meri on
vuoden 1999 juhlissa lausunut:

Nyt on muotia sanoa, että laulujuhlat eivät ole enää muodissa.
Kiitos teille kaikille, että te läsnäolollanne olette osoittaneet sellaisen hölmön puheen
perättömäksi. Tuhatkertaiset, sydämelliset kiitokset!
Laulujuhlat eivät ole koskaan olleet muodissa, sillä laulujuhlat eivät ole muotiasia.
Laulujuhlat ovat sydämen asia. Niin kuin viron kieli ja mieli, niin kuin rakkaus.
Muodit tulevat ja menevät, mutta kansa ja valtio pysyy. Laulut ovat olleet meidän
aseemme ja laulujuhlat meidän voittomme.

Viron tasavallan presidentin puhe XXIII yleislaulujuhlissa, 3. heinäkuuta 1999.
Anneli Myllärin ja Olli Hirvosen suomennos
8
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Syyskokouksen 25.10.2014 päätöksiä
Liiton puheenjohtaja Alina-Sinikka Salonen toivotti kaikki tervetulleiksi, avasi kokouksen ja informoi
kokousväkeä siitä, että Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 10.4.2014 liiton uudet säännöt, joihin
ehdotetut muutokset hyväksyttiin v. 2014 kevätkokouksessa.
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aili Mehiläinen ja sihteeriksi Anne Tuohimäki.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aliisa Majava ja Tytti Piironen, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Äänioikeutettuja jäsenjärjestöjen edustajia oli 6 ja henkilöjäseniä 6.
Päätökset vuoden 2015 maksuista:
• jäseneksi liittymismaksua ei kanneta
• jäsenyhdistyksen jäsenen maksu
2 € / jäsen
• henkilöjäsenen jäsenmaksu 20 €
• kannattava jäsen
50 €
Inkeriläisten viestin tilausmaksu:
• EU-maat 35 €
• muut maat 40 €
Hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.
Puheenjohtajaksi v. 2015 valittiin yksimielisesti Alina-Sinikka Salonen
Hallituksen jäsenet vv. 2015 – 2017
- erovuorossa ollut varsinainen jäsen Aliisa Majava ei ollut käytettävissä, joten hänen tilalleen valittiin
Anni Reuter, Helsinki
- erovuorossa ollut varsinainen jäsen Toivo Puronen valittiin uudelleen
- erovuorossa ollut varsinainen jäsen Toivo Tupin valittiin uudelleen
- erovuorossa olleen hallituksen varajäsenen Lassi Saressalon tilalle valittiin
Anna Räikkönen, Vantaa

LYHYESTI
Inkeri-iltapäivässä yleisön taholta kerrottiin kahdesta
ajatuksia antaneesta kirjasta. Kertoja oli kantasuomalainen, joissa nämä kirjat herättivät kiinnostuksen
tutustua inkeriläisyyteen.
1) Pekkanen Toivo. Inkerin romaani. WSOY. Helsinki
2002. Toivo Pekkanen on kirjoittanut todennäköisesti jo
40-luvulla romaanin inkeriläisten dramaattisista vaiheista
Venäjän vallankumouksen aikana, jolloin punaiset ja valkoiset
joukot vuorotellen valtasivat maata. Romaanissa kuvataan
myös 1920-luvun loppua, maan kollektivisointia ja uskonnollisia vainoja. Käsikirjoitus on todennäköisesti 1940-luvulta.
(Pekkanen eli 1902 1957.) Aika ei ole ollut mahdollinen kirjan
julkaisemiselle. Se putkahtaa esiin 1965, kun Kirjallisuuden
seurassa puhutaan aiheesta Toivo Pekkanen ja toinen maailmasota. Käsikirjoitus kuitenkin oli ja pysyi pankkiholvissa,
kunnes se luovutettiin Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkistoon 1999. Sieltä Matti Mäkelä löysi sen. 60 vuotta vanha käsikirjoitus taipui lopulta kirjaksi WSOY:n kustantamana 2002.
2) Vettenniemi Erkki. Punaisen terrorin todistajat:
Neuvostoliitto suomalaisten leirivankien muistelmissa. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Karisto. Hämeenlinna 2004. Pohjautuu Tampereen yliopistossa 2001
hyväksyttyyn väitöskirjaan. Tekijä esittelee Gulag-järjestelmästä versoavaa suomalaista leirikirjallisuutta. Muistelmia
on 38. Markku-Antti Niemisen (netistä) arvion mukaan Neuvostoyhteiskunnan ja sen leirijärjestelmän painajaismainen
ilmapiiri on tavoitettu elävästi, kuten myös ihmiskohtaloiden
sattumanvaraisuus ja historian välinpitämättömyys.

SUOMALAISUUDEN LIITTO: SUKUKANSAYHTEYTEMME
OVAT LIPUTTAMISEN ARVOISIA
Suomalaisuuden Liitto toivoo lokakuun kolmantena lauantaina vietettävän sukukansapäivän julistamista vakiintuneeksi
liputuspäiväksi. Liitto vetoaa sisäasiainministeriöön, jotta se
määräisi valtion virastot ja laitokset liputtamaan sukukansapäivänä ja suosittaisi yleistä liputusta myös muille.
Suomalaisuuden Liiton näkemyksen mukaan suomalaisugrilaisuus on tärkeä osa suomalaisuutta, sillä kielemme
vaikuttaa niin kulttuuriimme kuin ajatteluumme. Suomen
on myös hyvä kunnioittaa sukukansojensa kulttuurien monimuotoisuutta.
Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja Sampo Terho näkee
sukukansapäivän liputuksella sekä symbolista että välineellistä arvoa: ”Sukukansapäivän kohonnut yhteiskunnallinen
status rohkaisisi ihmisiä pohtimaan syvällisemmin suomalaisen identiteetin eri puolia ja kannustaisi yhteydenpitoon
kielisukulaistemme kanssa.”
”Sukukansapäivänä liputtaminen olisi siksikin luontevaa, että
Viron parlamentti sääti jo vuonna 2011 lain, jonka mukaan
sukukansapäivä on maassa liputuspäivä. Unkarin parlamentti hyväksyi 9. huhtikuuta 2013 lain, jonka mukaan maassa
juhlitaan lokakuun kolmatta lauantaita sukukansapäivänä”,
muistuttaa Terho.
Sukukansapäivää juhlittiin tänä vuonna 18. lokakuuta.

Uudistettujen sääntöjen mukaan liitolle tarvitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja:
- Antti Kokkinen, Espoo valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi
- Tarja Nieminen, Vantaa valittiin varatoiminnantarkastajaksi
Päätettiin, että v. 2015 kevät- ja syyskokoukset pidetään Inkeri kodissa hallituksen määräämänä ajankohtana ja kutsu niihin julkaistaan Inkeriläisten viestissä sääntöjen mukaisesti.
Kutsu julkaistaan myös liiton www- sivuilla.
Kesäjuhlat 2015 pidetään Lahdessa 11. tai 12. päivänä heinäkuuta yksipäiväisenä juhlana.
Inkeriläisten viestiin tulee ilmoitus juhlista keväällä.
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KUVIA VUODEN VARRELTA
Kuvat: Riikka Mahlamäki-Kaistinen ja Anneli Rajaniemi

Näin joulun lähestyessä on mukava muistella kesäisiä lämpimiä
päiviä. Ohessa vasemmalla muutama tuokiokuva Helsingissä pidetyiltä
kesäjuhlilta ja oikealla Tallinnan laulujuhlilta.
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KANADAN INKERILÄISMIES JA
HÄNEN KIRJALLINEN TUOTANTONSA

Reino antaa hyttyselle kyytiä. Vierellä tytär Liisa.

Teksti ja kuvat: Alina-Sinikka Salonen
Kesällä 2007 järjestin Inkerin
kulttuuriseuralle Itä-Inkerin
matkan, jonka reitin suunnittelin lähtijöiden toiveiden
mukaan. Matkalle ilmoittautui
kaksi henkilöä Kanadasta. Lupasin heille mahdollisuuden
vierailla Tuutarin Ruskelassa.
Toinen heistä oli 79-vuotias
mies, toinen hänen tyttärensä.
- Hapuileva, toista matkaansa
järjestävä matkanjohtaja hieman
säikähti: miten näin erikoisesta
tilanteesta selvitään? Miten viisumikin järjestyy?
Sitten kävi ilmi, että vaikeudet
olivat Kanadan päässä. Liisatyttärellä oli viisi kuukautta

vanha tytär Ella Maria, jonka
äiti jätti muun perheen hoiviin
kotiin Kanadaan. Näin tärkeänä lääkäri-tytär piti sitä, että
Reino-isä pääsi tälle matkalle.

Miten viisumikin
järjestyy?
Viisumin saaminen Kanadasta
Venäjälle oli Jaakkimaisen kertoman mukaan todella tuskallinen prosessi. Kaikesta selvittiin,
ja Reino Jaakkimainen ja hänen
tyttärensä Liisa saivat tehdyksi matkan Tuutarin Kurkelaan,
jonka Reino oli nähnyt viimeksi
elokuun lopussa 1942.

Reino on kertonut matkasta Inkeriläisten viestissä 7 – 8/2007
otsikolla Kurkelaa etsimässä.
Reino oli saanut käsiinsä ennen matkaa kartan. ”Yllätyin,
saatuani Keski-Inkerin kylä- ja
tiekartan, kuinka syvästi sieltä
löytämäni kotikyläni Tuutarin
Kurkelan nimi vaikutti minuun.
Oli kuin saisin takaisin jotain
konkreettista, minkä luulin täysin kadottaneeni.”
Itse matkasta hän kertoo, että
kylämaisema näytti vieraalta.
Ei näkynyt Partasin risteystä,
ei kylien välisen puron ylittävää
siltaa. Oltiinko lainkaan oikealla
tiellä? Kun jatkoimme polunta-

paista tietä, näimme yllättäen etsimämme talon. Ja pihalla odotti yksi serkuista. Hetken päästä
olivat kaikki sukulaiset koolla.
”Yhteinen ilomme oli näkemisen arvoinen”, Reino kirjoittaa.
– Muille matkalaisille oli todella koskettavaa olla läsnä, kun
serkukset tapasivat toisensa 65
vuoden jälkeen.
Matkan jälkeen Reino totesi,
että oli vanhentunut Kanadassa
viisumin järjestelyissä viisi vuotta, mutta sai ne monin verroin
takaisin matkan aikana.

Reino Kurkelassa.
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Viestissä 3/2007 Reino Jaakkimainen kirjoittaa Lukijain
kynästä –palstalla lapsuuden
muistoista. Numerosta 11/2007
alkaen Inkeriläisten viestissä on
harvakseltaan julkaistu Reino
Jaakkimaisen jatkokertomus-

ta Matkan varrelta – Inkerinsuomalaisen muistelmia. Sarja
jatkuu aina, kun lehdessä on

Emme todellakaan
tiedä, missä kaikkialla
maailman eri kolkissa
on ”sulatettuna”
inkerinsuomalaista
verta.
sille tilaa. Edellisessä Viestissä
5/2014 kerrotaan perheen tulosta Paldiskin kautta Suomeen.
(Tekstissä on kuitenkin valitettavasti Reino Jaakkimaisen
nimi vaihtunut toiseksi.) Pitkät
tauot valitettavasti vaikeuttavat
muistelmien seuraamista, mutta
sille ei tässä tilanteessa mahda
mitään.

Kirjoitukseni tarkoituksena on
tuoda julki, että Reinon kirjallinen tuotanto on paljon laveampaa kuin tämä Viestin jatkokertomus. Kanadassa insinööriksi
valmistunut Reino Jaakkimainen on kirjoittanut ja julkaissut omakustanteina kaksi noin
300-sivuista kirjaa, joissa kerrotaan jälkipolville erittäin tarkasti perheen vaiheista Reino-isän
kokemana.
Ensimmäisen kirjan nimi on
Along the Way – Memoirs of
an Ingrian Finn (2011) (Matkan
varrelta), sisällöltään kutakuinkin sama kuin mitä Viestissä
julkaistaan.
Toinen kirja, In Canada`s Melting Pot – The Memoirs of
Reino Jaakkimainen (Kanadan
sulatusuunissa – Reino Jaakki15

Reino Jaakkimainen ja Liisa tytär

tuonut ”kultaa ja kunniaa” inkerinsuomalaisena Kanadassa.
Emme todellakaan tiedä, missä
kaikkialla maailman eri kolkissa on ”sulatettuna” inkerinsuomalaista verta. (Minun sukuni
kauimmaiset veripisarat ovat
Japanissa.) Harvat kuitenkaan
ovat tallentaneet elämäänsä jälkipolville yhtä hyvin kuin Reino.
”Palattuani juurilleni voin nyt
rauhallisemmin mielin kääntää
Kurkela-sivun elämäni kirjassa,
tanakampana, ilman hyödytöntä
vihaa (katkeruutta on vaikeampi
välttää), ylpeämpänä siitä, kuka
olen: Olen Inkerin suomalainen. Sen olen perinyt esivanhemmiltani ja sitä ei voi kukaan
minulta riistää. Olemme kaikki
maksaneet suomalaisuudestamme kalliin hinnan. Näkemämme
Kurkela, niin kuin koko Inkerinmaakin, on osana sitä samaa
hintaa.” (Inkeriläisten viesti 7 –
8/2007)

maisen muistelmat), ilmestyi
kesällä 2013. Se on kuvineen
vaikuttava 300 sivun perhekronikka, joka alkaa vuodesta 1951
ja kertoo nimensä mukaan ajasta
Kanadassa.
Kirjasta selviää kiinnostavia yksityiskohtia, muun muassa se,
että kaikki perheenjäsenet ovat
joskus käyneet Suomessa. Inkerinmaalla ja kotikylässä Ruskelassa ovat kuitenkin käyneet
vain Reino ja Liisa-tytär. Tämä
matka ja siellä tavatut henkilöt
on kirjassa kuvattu hyvin tarkasti. Tekstin kirjoittajakin on
matkanjohtajana päässyt tähän
”sulatusuuni-kirjan” kuvitukseen!
Reino on ollut aktiivinen urhei16

Olen Inkerin
suomalainen.
Sen olen perinyt
esivanhemmiltani
ja sitä ei voi kukaan
minulta riistää.
lija, joka on harrastanut monia
lajeja, muun muassa juoksua,
hiihtoa, pyöräilyä ja rullasuksihiihtoa. Hän on osallistunut
lukuisiin vaativiin urheilutapahtumiin eri puolilla maailmaa,
yhtenä esimerkkinä laadusta ja
tasosta on Finlandia-hiihto Suomessa 1993.
Reino on muutenkin ollut näkyvä henkilö ja on elämällään

Kiitos sinulle, Reino Jaakkimainen, että olet koko elämäsi ajan
antanut inkerinsuomalaisuudelle
sen arvon, joka sille kuuluu. Erityisen suuret kiitokset siitä, että
olet halunnut jakaa näitä kokemuksia myös Inkeriläisten viestin lukijoiden kanssa. Olemme
lämpimin ja siunaavin ajatuksin
kanssasi, kun luemme tässäkin
numerossa Matkan varrelta –
kertomustasi.

MATKAN VARRELTA
– INKERINSUOMALAISEN MUISTELMIA
Reino Jaakkimainen

Osa 4

Jatkoa
Inkeriläisten
Viestissä 11/2007
aloitetuille
muistelmille.

SUOMESSA, ESI-ISIEMME MAASSA

Karanteenileiri
Karjalohjalla
Meidät sijoitettiin Karjalohjan
Makkarjoki kansakoulun rakennukseen, mikä toimi Lohjan karanteeni pääleirin alaleirinä. Sen
sijainti oli idyllinen. Rakennus
oli havu- ja sekametsän ympäröimä, joka oli tyypillistä Suomessa (totesin tämän myöhemmin) – oli vahan tai ei yhtään
alakasvua, lähellä Karjalohjan
kylää. Siellä ei ollut mitään aitoja eikä vartijoita. Koko virallisuus sisältyi ainoastaan koulun
naisopettajaan, leirin johtajaan,
ja vanhanpuoleiseen lottaan, joka
huolehti ruuasta; sen valmistamisesta ja tarjoilusta. Mikä ero
tällä olikaan Kloogan karanteeni leiriin! Tämä ei selvästi tulisi
olemaan mikään keskitysleiri,
eikä vankila, vaan enemmänkin
lepo- ja toipumispaikka. Meitä
oli yhteensä vain noin 40 ihmistä. Ottaen huomioon pyhäkouluikäisten lasten lukumäärän
keskuudessamme oletan perheet
tulleet valituksi tänne sen perusteella.
Olimme saapuneet Hankoon
toukokuun loppupuolella 1943

osittaispilvisenä iltapäivänä pienenpuolisen ryhmän vastaanotossa. Pari asiaa iski silmääni:
teini-ikäinen poika puukko vyöllä ja graniittikalliot joka puolella. Poika näytti minusta hyvin
sankarilliselta. (Talvisodan jälkeen kaikki suomalaiset olivat
mielestäni sankareita. Olinhan
nähnyt jotain siitä suuresta määrästä puna-armeijan miehistöä ja
kalustoa saadakseni jonkinlaisen
käsityksen mitä voimaa vastaan
suomalaiset olivat taistelleet.)

kerrossängyissä olkitäytteisillä
kraft paperipatjoilla. Ne rapisivat hiukan, muuta olivat muuten hyvin mukavia, verrattomasti parempia kuin mihin olimme
tottuneet. Leirin pihalla kaunis
nuori tyttö iski minulle silmää.
”Hei, pidän Suomesta”, ajattelin.
(Tytöt yleensä eivät huomanneet
Mattia ja minua; ainoastaan Jussilla näytti olevan heihin vetovoimaa.) Olimme Lohjalla vain
yön yli ja sitten meidät vietiin
sieltä Karjalohjalle.

Tämä ei selvästi
tulisi olemaan
mikään keskitysleiri,
eikä vankila, vaan
enemmänkin lepo- ja
toipumispaikka.

Ajankuluksi tarjottiin aikuisille
tilaisuus tehdä vapaehtoista palkallista työtä lähisuolla suoturpeita kaivamassa. Isa kävi siinä
työssä. Me, 11 ’keskenkasvuista’:
8 poikaa ja 3 tyttöä, saimme
käydä pyhäkoulua. Koulua antoi
Karjalohjan pastori Eino Raunio ja Makkarajoen naisopettaja. Viisitoistavuotiaana taisin
olla nuorimpia luokalla. Luulen
opettajamme olleen yllättyneitä
siitä kuinka hyvin selvisimme
sekä suullisessa että kirjallisessa
suomenkirjakielen käytössä. He
eivät luultavasti tienneet, että me
olimme kaikki käyneet ainakin
kaksi vuotta (mitä minä tein)
koulua suomenkielellä kotona
Inkerissä.

Siihen aikaan puukon kantaminen oli aika yleistä, varsinkin
maaseudulla, opin sen jälkeenpäin. Pianhan se oli minullakin.
Minulla ei ole varmaa mielikuvaa, mutta luulen että meidät vietiin junassa Lohjalle,
missä nukuimme ensimmäisen
yömme Suomessa. Nukuimme
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Oppitunnit pidettiin usein ulkona, oppilaat istuen ruohon
päällä, auringonvalon pilkistäen
ympärillä olevien puunlehtien
läpi. Lausuimme ääneen Isä
Meidän, Uskontunnustuksen
ja lauloimme virsiä uusista virsikirjoista, mitkä olimme juuri saaneet. Lisaksi, pastori piti
meille kaikille sunnuntaisin
jumalanpalveluksen. Sitä arvostimme kaikki, mutta erikoisesti
vanhempamme, jotka olivat aikaisemmin saannollisesti käyneet sunnuntaisin kirkossa, eivät
1937-vuodesta lähtien enää niin
voineet tehdä Neuvostovallan
pantua kaikki kirkolliset toiminnat pannaan.
Ensikertainen Herran Pyhä
Ehtoollinen pidettiin meille kesäkuun 29. päivänä 1943
Karjalohjan kauniissa suuressa
kirkossa, missä meitä tutkittiin
alttarin edessä mitä olimme oppineet. Kirkossa oli paljon väkeä, kenties enemmän kuin tavallista. Monet tulivat varmaan
katsomaan uteliaisuudesta miltä
nämä inkeriläiset oikein näyttivät ja miltä kuulostivat. Minun
vuoronani oli lausua kolmas osa
Uskontunnustuksesta. Kukaan
meistä ei tehnyt virheitä ja meidät kaikki hyväksyttiin ottamaan
ensimmäisen Ehtoollisemme ja
saamaan siitä todistuksen.
Vain yksi asia pilasi elämäämme
tässä idyllisessä paikassa. Ruokaannokset eivät olleet läheskään
riittävät. Olimme koko ajan
nälissään, melkein yhtä pahasti
kuin Kloogalla Virossa. Lottapoloinen sai syytteet siitä. Tätä
hiljaista tunnontarkkaa, ahkeraa,
epäitsekästä naista monet epäilivät, ettei hän antanut meille
18

täysiä annoksia. Tämä seikka tuli
kipeästi selville jäähyväistilaisuudessa. Leirin johtaja piti puheen
jossa hän kiitti meitä hyvästä
käytöksestä ja toivoi meille menestystä aloittaessamme uutta
elämää Suomessa. Sen jälkeen
useat leiriläiset, Isä mukaan luettuna, pitivät puheita kiittäen
leirin johtajaa ja pastoria, mutta
ilmeisen tarkoituksellisesti jättivät mainitsemasta lottaa. Naispolonen oli kyyneleissä. Hän sanoi, että hän oli antanut kaiken

Näytimmeköhän me
hänestä mustalaisilta,
laahaten erilaisia
laukkuja ja puhuen
kummallista murretta?
meille mitä sai ja pahoitteli ettei
se ollut tarpeeksi. Tunsin oloni
niin pahaksi, että tuskin pidätyin
nousemasta ylös ja tukemasta
häntä, vaikkei se olisikaan ollut
minulle pojannulikalle sopivaa. Halusin sanoa lotalle, että
puolestani hän teki hyvää työtä
ja ansaitsi meidän sydämelliset
kiitokset. (Kaduin jälkeenpäin
etten sitä tehnyt sittenkin.)
Karanteeniaikaamme oli lopussa ja meidät kyöstittiin takaisin
pääleirille Lohjaan. Aika oli tullut sijoittaa meidät apua tarvitseville maatiloille.

Espoo
”Nämä ihmiset eivät
halua tehdä työtä”
Meidät, kaikki työkykyisinä, oli
helppo sijoittaa. Saimme paikan
Espoon kauppalan Vainion maa-

tilalla, lähellä Helsinkiä. Herra
Vainio oli Eduskunnan jäsen ja
käytti paljon ajastaan virallisissa
tehtävissä Helsingissä.
Saimme junaliput ja ohjeet, että
meidät noudettaisiin rautatieasemalta talon puolesta. Sinne
saavuttuamme odotimme pitkään, muttei ketään saapunut.
Asemanhoitajakin poistui ja sulki aseman ennen kun ehdimme
kysyä hänen neuvoaan. Ei siinä
muuta auttanut kun lahtea hakemaan maatilaa. Rupesimme
kävelemään taloryhmää kohden
tietä pitkin raahaten tavaroitamme. Olimmehan siihen jo Inkerissä tottuneet. Ketään ei ollut
näkyvissä. Sitten jostain ilmestyi
minun ikäiseni vaalea tyttö takaamme. Kun hän lähestyi meitä, tiedustelin häneltä Vainion
kartanoa. Hän ei ollut huomaavinaan minua, niin kuin minua ei
olisi ollut olemassakaan, vaikka
olin ihan hänen edessään. Tyttö jatkoi vaan matkaansa. Olin
ällikällä ja me kaikki ihmeissämme. Sain kunnon nolauksen.
Näytimmeköhän me hänestä
mustalaisilta, laahaten erilaisia
laukkuja ja puhuen kummallista
murretta? Jatkoimme matkaa ja
ennen pitkää eräs toinen, vanhempi nainen saavutti meidät.
Hän antoi hyvät neuvot ja helposti löysimme Vainion kartanon.
Rouva Vainio pahoitteli kovasti
tapahtunutta. Hän oli antanut
ohjeet kahdelle heillä olleelle
sotavangille, ja oli yllättynyt ja
pahoitteli, ettei ohjeita oltu noudatettu.
Hän meni laittamaan ruokaa ja
me silla aikaa keskustelimme

Inkeriläismiehiä pelaamassa poppaa.
yhden sotavangin, inkeriläisen,
kanssa. Toinen heistä, venäläinen oli jossain muualla. Meidän
päähuoli oli ruuasta. ”Oliko sitä
riittävästi?”, kysyi Isa. Mies käyttäytyi vahan kummallisesti. Hiukan vältellen hän sanoi: ”Joskus
olemme nälissään”. ”Työpäiväkin
on ajoittain aika pitkä”, hän lisäsi. Näytti kuin hän olisi huolissaan puhuvansa liian paljon.
Pöytä oli kauniisti katettu, sivistyneen tapaan, ruoka maukasta;
alkupala, pääruoka, jälkiruoka ja
korvikekahvia. Koska aamiainen
Lohjalla oli ollut nuukaa kuten
tavallista, olimme syötyämme
vieläkin nälissämme, mutta häpeilimme pyytää lisää, vaikka
emäntä sitä tarjosikin. Nousimme pöydästä nälissämme.
Sotavanki viittaili varovasti, että
annokset tosiaan olivat vahanpuoleisia.

Nyt olimme tosihuolissaan.
Epäilimme inkeriläistä. Hänellä oli luultavasti oma syynsä
toivoa, että menisimme pois.
Sotavangit varmaan pelkäsivät,
että meidän tultua heidät lähetettäisiin takaisin vankileirille
kamaliin olosuhteisiin. Meidät
oli varmaan tahallaan jätetty hakematta rautatieasemalta. Kävi
aika ilmeiseksi, että jääminen
taloon tulisi aiheuttamaan kitkaa. Myös sotavankien huolelle
voisi olla perää. Jäämällä tänne
voisimme aiheuttaa pahaa sotavangeille. Isä päätti, että meidän
oli parasta palata takasin Lohjan
leiriin. Rouva Vainio oli järkyttynyt, mutta ei voinut estää meitä.
Tällä kertaa saimme kyydin asemalle ja menimme junalla takaisin Lohjan leirille.
Karanteeni leirillä ihmiset sijoitettiin eri puolille hyvin nope-

asti, mutta kukaan ei näyttänyt
kiinnostuneen ottamaan meitä.
Heinäkuun toisella viikolla eräs
maanviljelijä halusi tavata meidät. Hän sanoi ihmettelevänsä
miksi emme halunneet tehdä
työtä. Isä kysyi häneltä ihmeissään miksi hän sellaista kysyi.
”Se on teidän papereissaan” sanoi farmari. ”Siinä sanotaan, että
olitte kieltäytyneet tekemästä
työtä.” ”Emme ole ilmaisella eläjiä. Olemme tehneet työtä koko
ikämme, ei työ pelota meitä. Me
haluamme ainoastaan tietää, että
saammeko tarpeeksi ruokaa, ettei olla nälissään”, sanoi Isä. Farmari Niilo nauroi: ”Sen minä
voin vakuuttaa, meillä on paljon
ruokaa.” hän allekirjoitti paperit
ja otti meidät kärryilleen. Hän
ajoi kotiinsa Uusikylään, Pusulassa. Hänen kartanon nimi oli
Ylitalo.
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ISOISOÄIDIN JÄLJILLÄ
Emelie Anttonen-Bø:n tekstistä suomentanut Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Inkeriläisten jälkeläinen pyytää lukijoiden apua!

N

imeni on Emelie Anttonen-Bø. Olen
ruotsalainen sosiaalityöntekijä ja asun
Norjassa. Isoisäni nimi on Niilo Anttonen ja hän on sankarini.
Isoisäni syntyi Suuri Suojalassa 1922. Tuolloin hänen nimensä tosin oli Nikolaj Timofeyevich Antonov. Hän kasvoi pienessä kylässä
äitinsä Pelageya Pavlovna Antonovan kanssa, jota kutsuttiin Paulaksi. Isoisäni isä, Timofej Antonov, kuoli jo ennen pojan syntymää.
Paula oli venäläinen toisin kuin valtaosa alueen
asukkaista. Isoisäni ei tiedä tarkalleen missä tämä
oli kasvanut, eikä oikeastaan tiedä juuri mitään
muutakaan tämän perheestä. Paula saattoi olla
syntyjään pietarilainen, sillä hän kulki tottuneesti kaupungissa käydessään siellä poikansa kanssa
myymässä tuotteita.
Isoisälläni oli hyvin läheiset suhteen kahteen
naapuriperheeseen. Pullisen perheeseen kuului
lapset Ville, joka oli Niilon ikätoveri sekä Anni,
Liisa, Mari ja Heikki. Rantalaisilla taas oli lapset Matti, Mikko, Jussi, Anna ja Liisa. Mikko

Minusta on valtavan surullista,
että isoisäni ei tiedä mitä hänen
äidilleen tapahtui.
tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan puukotettuaan miestä juhlissa ja Jussi kuoli sodassa
vuonna 1942.Nämä molemmat perheet, isoisäni
ja tämän äiti mukaan lukien, karkotettiin vuonna 1935 ja he päätyivät Volgan alueella Babaevon
ulkopuolella pieneen kylään nimeltä Slatinskaya.
Perheet hajaantuivat ympäri Volgan aluetta ja
20

yhteydet katkesivat. Isoisäni näki naapureistaan
myöhemmin ainoastaan Rantalaisen Annan. Tämänkin vain kerran, miltei ohimennen Korkassa
vuonna 1942. Isoisäni asui kolhoosissa muutaman
vuoden ja työskenteli Suda-järvellä. Sitten hänet
kutsuttiin sotaväkeen vuonna 1940. Hän hyvästeli äitinsä liittyessään puna-armeijaan Olonet-

Ensi vuonna aion matkustaa
Venäjälle ja kulkea isoisäni
jalanjälkiä.
zissä, eikä nähnyt tätä enää koskaan uudestaan.
Siitä kaikesta mitä isoisälle tapahtui vuosien 1940
ja 1944 välillä en voi tässä kirjoittaa, koska tarina
on liian pitkä ja monipolvinen. Elokuussa 1941
isoisäni kuitenkin hylkäsi puna-armeijan ja antautui suomalaisille sotilaille, jotka olivat saartaneet
heidät matkalla Valamon saarella. Koska isoisäni puhui suomea ja venäjää, hän sai työskennellä
Suomen armeijan tulkkina kuulusteltaessa punaarmeijan sotilaita. Myöhemmin hänen annettiin
liittyä Suomen armeijaan ja kuten niin monelle
muullekin inkeriläiselle, hänelle luvattiin sodan
jälkeen maan kansalaisuus.
Vuosien 1941 ja 1944 välissä tapahtui paljon. Isoisääni muun muassa ammuttiin ja hän vietti lähes
puolivuotta Hämeenlinnan sairaalassa. Isoisälleni
tehtiin tällöin selväksi, ettei hän saisikaan jäädä
Suomeen vaan hänet palautettaisiin itärajan taa.
Isoisäni pakeni kuljetuksesta kun häntä oltiin viemässä vankileirille. Pitkän pakomatkan päätteeksi
hän päätyi Ruotsiin, jossa hän elää yhä tänäänkin
ja kertoo tarinoitaan kahdeksalle lapselleen, 23
lapsenlapselleen ja 22 lapsenlapsenlapselleen.

Luin huhtikuussa pienen kirjasen, jonka isoisäni oli kirjoittanut vuonna 1993 meille sukulaisilleen, jotta hänen tarinansa ei vaipuisi unohduksiin. Minusta on valtavan surullista, että
isoisäni ei tiedä mitä hänen äidilleen tapahtui.
Ja samanaikaisesti tuntuu kovin epäreilulta, ettei äitikään tiedä mitä hänen pojalleen kävi.
Aloin tehdä tutkimusta asian tiimoilta. Työskenneltyäni huhtikuusta asti tämän tehtävän parissa
ja saatuani paljon apua muun muassa venäläisiltä
sanomalehdiltä olen saanut paljon selville. Olen
löytänyt joitain vihjeitä siitä mitä isoisäni äidille
tapahtui ja minne hänet on haudattu. Ensi vuonna
aion matkustaa Venäjälle ja kulkea isoisäni jalanjälkiä ja etsiä lisää vastauksia.
Olen jäljittänyt isoisäni karkotuslistalta. Hän
esiintyy listalla nimellä Nikolaj Anttonen. Näin
siitäkin huolimatta, että häntä kutsuttiin tuolloin
jo Niilo Anttoseksi, joksi hän muutti nimensä
turvallisuus syistä. Listassa hänet oli virheellisesti
merkitty syntyneeksi vuonna 1921 ja hänen toinen
nimensäkin oli kirjoitettu väärin. Törmäsin myös

Haluan löytää Annan
tai Liisan sukulaisia.
mielenkiintoiseen seikkaan. Nimittäin siihen, että
hänen lähisukulaisekseen ei ollut merkitty hänen
äitiään vaan Liisa ja Anna Rantalainen, joiden
väitettiin olevan hänen serkkujaan. Tämäkään ei
kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Jäin miettimään
miksi näin oli käynyt.
Löysin vuoden 1997 Inkeriläisten Viestin maaliskuun numerosta jotain mielenkiintoista. Sivulla 15 joku etsii Suuri Suojalasta kotoisin olevaa
Liisa Rantalaista, joka on syntynyt Vuoleen seurakunnassa 1.8.1924. Hänen siskonsa Anna Rantalaisen kerrotaan syntyneen 1918 ja vanhempien

Katri Rantalaisen 1883 ja Paavo Rantalaisen 1873.
Heidän kerrotaan olleen Venäjälle sodan aikana.
Mietin, että tässä on varmasti kyse isoisäni naapureista. Olen yrittänyt jäljittää heitä tai pikemminkin heidän elossa olevia sukulaisiaan. Yhden
inkeriläisen Anna Rantalaisen lapsen löysinkin,
mutta hän osoittautui vääräksi.
Karkotuslistan mukaan Anna ja hänen siskonsa Liisa asuivat jonkin aikaa Suomessa sodan
aikana. Anna asui mahdollisesti Siltakylässä,
Kotkassa ja Sinisalossa. Näistä ainakin Kotka pitää paikkansa, sillä siellä isoisäni törmäsi
häneen. Isoisäni muistelee, että Anna olisi asunut tuolloin Eino Sinisalon ja Helga Määtäsen
kanssa. Liisa puolestaan asui Lyyli Perttulan
kanssa, mutta missä kaupungissa. Sitä en tiedä.
Rekisterissä ei mainita Rantalaisen veljeksi, joten
heistä ei tiedä tämänkään vertaa.
Tarvitsen nyt apuanne. Haluan löytää Annan tai
Liisan sukulaisia. Löytyisikö Inkeriläisten viestin
lukijoista ketään, jolla olisi vastauksia kysymyksiini. Ehkä joku tietää jotain isoisäni äidistä, Paulaksi kutsutusta Pelageya Pavlovna Antonovasta tai
isästä Timofej Antonovista, josta en tiedä mitään
muuta kuin nimen ja hautapaikan.
Isoisäni on jo vanha, joten minulla ei ole niin paljon aikaa kuin tarvitsisin tämän hankalan palapelin
kokoamiseen. Näin ollen käännyt puoleenne. Jos
jollain on vaikka vain pienikin tieto asiasta, pyydän,
että kääntyisitte puoleeni.
Emelie Anttonen-Bøe
emelie_anttonen@yahoo.se
004741256469
(yhteydenotot englanniksi tai ruotsiksi. Suomeksi voi
ottaa yhteyttä Inkeriläisten viestin kautta osoitteella
riikka.mahlamaki@kolumbus.fi)

Vasemmalla:
Ilmoitus Inkeriläisten viestissä nro 3/1997.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen ohjelmatietoja 2015
Ilmoittajille
Jotta tapahtumakalenteriin toivotut ilmoitukset ehtisivät painoon, tulee ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta
riippumatta, siten, että ne ovat perillä viimeistään lehden kakkossivulla ilmoitettuna aineiston vastaanottopäivänä.

Inkerikodin Inkeri-iltapäivät
kevätkaudella 2015
Inkeri-koti sijaitsee Karjalatalon 2. kerroksessa, osoitteessa Käpylänkuja 1.
Karjalatalolle pääsee
•

busseilla 52, 55, 55K, 56, 57, 65A, 69, 506

•

junalla Käpylän asemalle, josta alle km
kävelymatka.

•

arkisin raitiovaunuilla 1 ja 1A

Inkeri-iltapäivien ohjelmarunko on seuraava:
•

13.30 kahvittelua pientä korvausta vastaan

•

14.00 ohjelmassa mainittu aihe

La 10.1.2015
VANTAAN VUOSIKIRJA 2015. Paikalla
on Vantaan inkerinsuomalaisia, osa ennestään
tuttuja, osa ensimmäistä kertaa esillä. Mitä ja
kenestä vuosikirjassa kerrotaan – kirjan toimittaja Andreas Koivisto esittelee työtään.

Seuraavien tilaisuuksien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin:
INKERINSUOMALAISTEN MATKAT
KYYNELVAUNUISSA. – KUTSU ERITYISESTI PALUUMUUTTAJILLE: Tule
kuulemaan ja kertomaan! Sinikka Paavilainen
haastattelee kirjansa henkilöitä ja muita paikalla olevia paluumuuttajia.
KESKUSTELUILTAPÄIVÄ: MITÄ JÄÄ
INKERISTÄ JA INKERIIN MEIDÄN
JÄLKEEN. Viktor Hyyrönen johdattelee.
INKERILÄISTEN KERTOMUKSIA, JOITA EI LÖYDY KIRJOISTA.
Aleksei Krjukov kertoo. Hänelle voi myös
esittää kysymyksiä.
AJATUS INKERIN ITSENÄISYYDESTÄ – OMAT POSTIMERKIT. - Filatelisti
Heikki Kähäri kertoo harrastuksestaan ja sen
liittymisestä Inkerin historiaan.

La 28.2.2015
VÄRIKKÄÄT VUODET PIETARISSA. Inkerin kirkon eläkkeelle jäänyt sihteeri Tuulikki
Vilhunen kertoo Pietarin vuosistaan.

Hyvinkään Inkeri-kerho
Kevään 2015 kerhopäivät:
•
•
•
•
•
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4. tammikuuta
1. helmikuuta
1. maaliskuuta
29. maaliskuuta (Huom! Poikkeava aika
huhtikuun kokoukselle)
3. toukokuuta

Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa
(Hämeenkatu 14) kello 14.

Seukko-seura ry
•

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

•

Kerhoon voi ottaa yhteyttä myös seuraavan
sähköpostiosoitteen kautta: hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com

Taidekerho taiteilija Valeri Nuijan johdolla joka tiistai klo 17 Inkerikodissa.

•

Englannin tunnit jatkuvat torstaisin klo
17.00 Inkerikodissa.

Lahden seudun Inkeri-seura

•

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

Tiedustelut:
Outi Mäkelä p. 040 708 1999
outi.makela@kolumbus.fi
Leila Salo p. 040 567 7065
leila.salo@hotmail.com

Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai
alkaen kello 15 Luther kirkolla, osoitteessa
Vuorikatu 37.
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä kokouksessa.

Lisää tietoa seuran puheenjohtajalta Aili Mehiläiseltä, ailimehi@hotmail.com,
p. 0503386023.

Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin
vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

Meidät löytää nyt myös Facebookista:
www.facebook.com/groups/SeukkoSeura/

Turun Inkeri-seura
Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupisteessä
joka kuukauden 1. Ja 3. perjantai kello 13 Irma
Kapasen vetämänä.
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kousankatu 6), kello 14 alkaen.
Palvelupiste, Uudenmaankatu 1.
Puh. 233 2565
26.12. joulujuhla

Helsingin seudun Inkeri-seura
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai p.
050-565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa (Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894
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MAA JALKOJEN ALLA
On öinen taivas yllä Inkerin
taas kutsumassa kauas, korkealle.
Se tähtensä kuin onnen palasin
on antamassa joka hakijalle.
Voi onnen palasien hakijaa –
on sillä usein arvaamaton tuuri,
ja suuren tavoittelun takia
sen murhekin on suunnattoman suuri.
Ja ilonsa on taivaan mittainen,
kun kouraansa se onnensirun poimii,
ja mielen täyttää toive salainen
ja usko uusiin, loputtomiin voimin.
Ne voimat – kuka niitä mittaamaan
käy ennen kuin jo loppuun ajettuna
jää yksin taivaankantta tutkimaan
ja poskipäihin nousee harmin puna.
Ei sitä kukaan huomaan kuitenkaan,
ei ketään toista vaivaa häpeäsi,
se että Inkeriä tukemaan
on jäänyt harvan puolustajan käsi.
Muut eivät koskaan tule takaisin.
Ne ovat tänään yhtä lavealla
kuin öinen taivas yllä Inkerin
ja esi-isiemme maa sen alla.
Toivo Flink

24

