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Pääkirjoitus

Alina-Sinikka Salonen

Tänäänkin on harmaan 
tuhruinen päivä, niin 
kuin tammikuussa usein 

on. Muistelen 1980-luvun viras-
totyötäni. Kun lähdin kotiin klo 
16 jälkeen, oli talvisydämen ajan 
tuolloin aivan pimeää. Jos aurin-
ko oli paistanut päivällä, se oli 
siihen aikaan jo laskenut. Tam-
mikuun 25. päivänä poikkesin 
aina vanhempieni kotiin, siellä 
kun oli tarjolla Paavo-isän nimi-
päiväkahvit. Aloin panna merkil-
le, että usein juuri tuona päivänä 
aurinko paistoi, ja se paistoi vielä 
töistä lähtiessäni. Sen jälkeen 
olen alkanut pitää Paavalin päi-
vää valon voiton päivänä. 

Kun tämä lehti tipahtaa posti-
luukuistanne, Paavon päivä on 
juuri ohitettu. Millainen olikaan 
sää? Toivottavasti aurinko pais-
toi, ja pakkasta oli sopivasti. ”Jos 
ei pauka Puavaliin eikä kylmä 
kyntteliin, sit on halla heinäkuus, 
talvi keskel kessää.” Tämä sanan-
lasku on poimittu Lilja-Emilia 
Kuivasen toimittamasta kirjasta 
Inkerin vuotuisjuhlat. Lilja ei 
ole enää joukossamme tekemäs-
sä kirjoja. Muistamme suurella 
kunnioituksella häntä ja hänen 
runsasta työpanostaan Inkeri-
asian hyväksi. 

Suunnitelmien mukaan tänä 
vuonna meillä Suomen Inkeri-
liitossa ja Inkeriläisten viestissä 
muistellaan ja pohditaan Inke-
riä ja inkeriläisiä monesta eri 

suunnasta. Mielessämme 
on kysymys: Mitä Inkeris-
tä - ja Inkeriin - jää meidän 
jälkeemme? Lyhyemmin il-
maistuna vuoden mottona 
tulee olemaan Inkeri meidän 
jälkeemme. Iloitsemme jo-
kaisesta Inkeriläisten viestin 
numerosta, jonka saamme 
tehdyksi. Onhan se aina yksi 
jälkeemme jäävä tietolähde 
vuonna 2015 eläneistä inke-
rinsuomalaisista. Toivomme, 
että lukijamme osallistuvat 
näihin talkoisiin lähettämällä 
omia muisteloitaan. 

Pyrimme vuoden aikana ma-
daltamaan raja-aitoja ja lisää-
mään kanssakäymistä naa-
purimaiden inkerinsuoma-
laisten kanssa. Viron INKERIn 
päätoimittaja Taisto Raudalainen 
esittäytyy tässä numerossa. Seu-
raavaan odotetaan viestejä myös 
muista naapureista.

Ruotsista on usein otettu yhteyt-
tä Inkeriläisten viestin pohjalta. 
On ollut ilo havaita, että lehte-
ämme luetaan ahkerasti. Siellä 
ilmestyvän inkeriläisten lehden 
nimi on Ingria, Tidskrift för in-
germanländsk kultur (Inkeri, in-
kerinmaalaisen kulttuurin lehti). 
Sen ensimmäinen numero ilmes-
tyi joulukuussa 1984.

ONNEA 30 VUOTTA TÄYT-
TÄNEELLE INGRIALLE! 
GRATTIS, INGRIA, 30 ÅR!

Niin naapurimaissa kuin meil-
lä Suomessakin on järjestöis-
sä upean elämäntyön tehneitä 
uurastajia jättäytymässä taka-
alalle. Kahden – kolmen vuosi-
kymmenen uurastuksen jälkeen 
luopumisen ymmärtää varsin 
hyvin tällainenkin toimija, jolla 
on takanaan vasta kaksi aktiivista 
vuotta. Luopumista on pienessä 
määrin meilläkin. Tarvitsemme 
Inkeri-iltapäiviin (vaikka vuo-
rottelevia) kahvinkeittäjiä. Teh-
tävä ei ole vaikea, joten tulkaa 
joukkoomme! Yleisön kiitolli-
suus palkitsee vaivanne. Ottakaa 
yhteyttä allekirjoittaneeseen (yh-
teystiedot ovat lehden 2. sivulla). 

Tulevaisuuden toivoa antaa, että 
olemme liiton toimijoihin saa-

Mitä jää Inkeristä - ja Inkeriin - meidän jälkeemme?
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neet kaksi uutta henkilöä, jotka 
edustavat nuorta sukupolvea. 
Tervetuloa liiton hallitukseen, 
Anni Reuter (pastori Juhani 
Jääskeläisen pojantytär) ja Anna 
Räikkönen!

Jokainen ihminen on laulun arvoinen. 

Jokainen elämä on tärkeä.

Tätä pääkirjoitusta tehdessäni 
huomasin, että mielessäni alkoi 
soida tuttu laulu. Koska se ko-
koaa kirjoitukseni monet säikeet, 
jätän sen soimaan myös teidän 
mieliinne. Hyvää vuotta 2015!

Suomen Inkeri-liitto ry:n kevätkokous pidetään lauantaina,  
maaliskuun 28. päivänä 2015 klo 14.00 Karjalatalolla Inkeri kodissa 
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki

Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. Äänivaltuutet-
tuja ovat jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen valtuuttamat henkilöt sekä ne 
hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, jotka ovat suorittaneet v. 2015 jäsenmaksun-
sa eräpäivään mennessä. 

Hallitus

Kokouskutsu
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HEIMOVETERAANI ALEKSANTERI DUBBELMAN

Reijo Rautajoki

Menen tapaamaan 
Aleksanteri Dubbel-
mania, joka on juuri 

täyttänyt 90 vuotta. En tiennyt 
merkkipäivän olevan niin lähel-
lä, kun saavun häntä haastattele-
maan Oulunkylään Mäkitorpan-
tielle. Minulla ei ole edes kukkia 
mukanani. Onnittelukortti kes-
kellä pöytää paljastaa merkkipäi-
vän läheisyyden. Sisällä touhuaa 
kaksi kodinhoitajaa, jotka ovat 
järjestäneet paikkoja ja laittavat 
puuron mikroon. Makkaralei-
pä odottaa pöydällä syöjäänsä.  
Asunto on mukava, keittiö-olo-
huone, makuuhuone ja parve-
ke. Talossa on hissi. Kahdeksan 
vuotta Aleksanterilta on vieräh-
tänyt tässä asunnossa. Sitä en-
nen hän asui neljätoista vuotta 
lähistöllä toisessa osoitteessa. 
Hän muutti Suomeen vaimonsa 
kanssa vuonna 1992. He asuivat 
ensin vuoden verran vanhainko-
dissa. Sen elämätyyli ei miellyt-
tänyt Aleksanteria ja niinpä he 
muuttivat Oulunkylään. Vaimo 
menehtyi, ja viime vuodet Alek-
santeri on asunut yksin.

Aleksanteri on kotoisin Spank-
kovan Seppälästä. Kylässä oli 
kaksitoista taloa, joista kahdek-
sassa asui Dubbelmaneja. Hänel-
lä on paljon kerrottavaa. ”Kävin 
neljä vuotta Spankkovan kansa-
koulua ja sen jälkeen koulunkäynti 
jatkui kolme vuotta Kolppanan 
uudessa koulussa. Vanha koulu oli 
tuhoutunut tulipalossa. Opetus 
vaihtui venäjäksi, kun suomen 
käyttö kiellettiin”. Rippikoulua 

Haastattelu 21.11.2014

Inkerissä ei voinut käydä, sillä 
kirkot oli otettu muuhun käyt-
töön, ja uskonnollinen toiminta 
oli muutenkin kielletty. Sattu-
man kautta Aleksanteri päätyi 
radiosähköttäjän koulutukseen 
muutaman kuukauden ajaksi. 
Sitten hän ryhtyi opiskelemaan 
puusepäksi. Opinnot keskeytyi-
vät, kun sota syttyi.

Saksa värväsi 
vapaaehtoisia

Aleksanteri oli 17-vuotias, kun 
sota ja saksalaiset vyöryivät In-
keriin. Kylän asukkaat eivät 
lähteneet pakosalle itään, kuten 
oli määrätty, vaan piiloutuivat 
metsään. Valtaajien saavuttua 
ihmiset palasivat takaisin kylään. 
Pian saksalaiset kutsuivat nuo-
ret miehet koolle Sääskelään, 
jossa kysyttiin, ketkä haluavat 
tulla Saksan armeijaan. Yleinen 
arvio tuolloin oli, että Saksa 
löisi Neuvostoliiton ja voitta-
jan puolelle kannatti mennä.  
Tuosta alkoi Aleksanterin lähes 
kaksi vuotta kestänyt palvelusai-
ka Saksan armeijassa. Se sisälsi 
muutaman viikon pikakoulutuk-
sen saksan kielellä Volossovassa. 
Inkeriläisistä pojista kootun jou-
kon vahvuus nousi lähes 800:aan, 
ja sen nimeksi tuli Ost-Bataillon 
664. Koulutusvaiheen jälkeen 
lähdettiin tosi toimiin vartioi-
maan rautateitä ja varastoja itä-
rintaman tuntumaan Pihkovan 
ja Novgorodin välillä. Partisaanit 
vaanivat metsissä ja niiden kans-

sa käytiin jatkuvasti kahakoita. 
Aleksanteri muistaa nuo ajat yl-
lättävän tarkasti. 

Inkeriläinen siviiliväestö alkoi 
siirtyä Suomeen keväällä 1943. 
Myös Aleksanterin joukko-
osasto valmistautui lähtemään 
Suomeen. Ensin heidät koottiin 
Battetskajan asemalle, ja sitten 
vietiin härkävaunuissa Tallin-
naan. Saksalaiset aseet ja vyöt 
luovutettiin pois ja lopulta nous-
tiin Aranda-nimiseen laivaan 
joulukuussa 1943. 

Rintamalle Suomen 
puolesta

Hangossa odotti parin viikon 
karanteeni. Sen aikana jokai-
selta kysyttiin, haluaako astua 
vapaaehtoisesti Suomen armei-
jaan. Aleksanteri halusi. Hän 
sai Suomen armeijan univor-
mun, kuten 600 muutakin. Sii-
tä alkoi sotareissu Kannakselle. 
Sotilasvala annettiin Raudussa 
25.4.1944. Pataljoonasta muo-
dostettiin kuuluisa ErP 6. Pas-
tori Juhani Jääskeläinen järjesti 
rippikoulun pataljoonan sotilail-
le, koska Inkerissä ei rippikoulu-
ja voinut käydä moneen vuoteen.  
Seurasi koulutusvaihe rintaman 
tuntumassa. ”Kivinimessä meitä 
taas koulutettiin alusta alkaen. Se 
oli ihan turhaa touhua, kun valmii-
ta sotilaita koulutettiin uudestaan. 
Mutta Suomen kansalaisuus meille 
luvattiin, kun armeijaan menim-
me”, Aleksanteri puhisee hillitysti. 
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Kun vihollisen suurhyökkä-
ys alkoi kesäkuun 9. päivänä, 
Aleksanteri oli komppanian 
päällikön lähettinä. ”Tykkitulta 
jyskytti loputtomasti. Tuli käsky 
perääntyä. Porukka hajosi kuka 
minnekin. Minä menin kilomet-
ritolkulla soita pitkin taaksepäin. 
Luutnantti haavoittui ja kannoin 
häntä kaksi kilometriä”, Aleksan-
teri muistelee hiljaisella äänellä.  
Lopulta joukko saatiin taas ka-
saan ja vihollinen pysähtymään. 
Aleksanteri sairastui punatautiin 
ja joutui sotasairaalaan. Aseet 
vaikenivat lopulta. Aleksanteri 
pääsi pois sairaalasta. Lokakuus-
sa hänet kotiutettiin muun patal-
joonan tavoin. Hänen äitinsä oli 
muuttanut Nastolaan, joten sinne 
Aleksanteri suuntasi kotimatkan-
sa siviiliin.

Käsiraudoissa itään 
Siperian rajalle

Eräänä päivänä ovelle kopu-

Sotasankariksi mainittu Aleksei 
Dubbelman, 90 v, pari viikkoa ennen 
kuolemaansa. Mukana artikkelin 
kirjoittaja Reijo Rautajoki. Kuva: Aleksei 
Dubbelman

Jälkikirjoitus. Kolme viikkoa 
haastattelun jälkeen sain suruvies-
tin, että Aleksanteri oli menehty-
nyt kotonaan Oulunkylässä. Kuo-
lema muistuttaa meitä elämään 
tässä ja nyt. Niin teki Aleksanteri, 
heimoveteraani.

tettiin, ja poliisi totesi, että nyt 
pitää lähteä mukaan. ”Käsi-
raudat lyötiin ranteisiin. Nas-
tolan nimismies sanoi, että 
Neuvostoliitto vaatii kaikki in-
keriläiset takaisin. Minut pan-
tiin junan vankikoppiin”. Alek-
santeri oli tuolloin 20-vuotias.  
Samalla tavoin varoittamatta yl-
lätettiin toistasataa inkeriläispoi-
kaa ympäri Suomea. Myöhem-
min vietiin vielä lisää. Osa patal-
joonan pojista pakeni Ruotsiin. 
Viimeinen sotaan osallistunut 
inkeriläinen vangittiin Suomessa 
ja luovutettiin Neuvostoliittoon 
vuonna 1955.

Aleksanteri, Suomen puolustaja, 
sai kymmenen vuotta pakkotyö-
leiriä Uralilla, Siperian rajoilla. 
Syyte oli maanpetos. Viisi vuot-
ta hän kaatoi metsää. Ruokaa oli 
vähän ja se oli lähes kelvotonta. 
Aleksanteri painoi enää alle 40 
kiloa, kun hän sairastui. Lääkäri 
määräsi hänelle parempaa ruo-
kaa ja auttoi saamaan kevyem-
pää työtä. Hän pääsi lastaamaan 
tukkeja ja kuntoutui vähitellen.  
Sotavankeus päättyi ja Alek-
santeri muutti Viroon. Hän 
sai puusepän töitä. Hän tapasi 
virolaisen tytön, jonka kanssa 
meni naimisiin. He saivat kaksi 
poikaa. Aleksanterin äiti, sisar 
ja veli asuivat Suomessa, jonne 
Aleksanteri päätti muuttaa vai-
monsa kanssa. Lapset perheineen 
jäivät Viroon.

Arvokasta työtä heimove-
teraanien hyväksi

”Vannoimme sotilasvalan ja lupa-
simme taistella Suomen puolesta. 
Meille luvattiin Suomen kansa-
laisuus. Kukaan ei varoittanut 

meitä palautuksesta Neuvosto-
liittoon. Suomi luovutti meidät 
vankeuteen, jossa moni menehtyi”, 
toteaa Aleksanteri. Havaitsen-
ko hänen puheessaan katke-
ruutta? Korkeintaan hiukan.  
Suomeen tultuaan Aleksanteri 
lähti mukaan sotaveteraanien 
toimintaan. Hän toimi pitkään 
vuonna 1996 perustetun Inkeri-
läiset ja karjalaiset heimoveteraa-
nit ry:n puheenjohtajana. Tuossa 
tehtävässä hän kiersi ahkerasti 
sotaveteraanien asioilla hyvän 
ystävänsä ja yhdistyksen toimin-
nanjohtajan Viktor Hyyrösen 
kanssa. Pahimpia epäkohtia saa-
tiinkin korjattua. Vuonna 2006 
Aleksanteri kutsuttiin yhdistyk-
sen kunniapuheenjohtajaksi. 

Toisen tunnustuksen erittäin 
merkittävästä työstään sotavete-
raanien hyväksi Aleksanteri sai 
vuonna 2012, kun hänelle an-
nettiin sotaveteraanien kultainen 
ansioristi. Molemmat taulut ovat 
nyt kunniapaikalla hänen olo-
huoneensa seinällä. Kun hyväs-
telemme, Aleksanteri hymyilee 
lämpimästi ja toivoo minulle sy-
dämensä täydeltä kaikkea hyvää. 
Nyt vihdoin ovat vuorossa puuro 
ja makkaraleipä. 
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Uuden vuoden alkaessa 
saimme suruviestin, että 
FM Lilja-Emilia Kuiva-

nen on 23.12.2014 poistunut kes-
kuudestamme.

Lilja syntyi vuonna 1933 Hieta-
mäellä Inkerissä ja oli tyttönimel-
tään Rikkinen. Perhe asui välillä 
Virossa ja Suomessa. Se joutui 
pakkosiirretyksi Kaliniin ja ha-
keutui jälleen Viroon, mutta joutui 
sieltä muuttamaan Itä-Karjalaan. 

Lilja valmistui 1950 sairaanhoi-
tajaksi Viljandin sairaanhoitaja 
opistosta. Hän olisi halunnut jat-
kaa lääketieteen opintoja, mutta 
suomalaisena ei tullut hyväksy-
tyksi opiskelemaan Leningradin 
yliopistoon. Sen sijaan hän pääsi 
Petroskoin yliopistoon suomalais-
ugrilaiselle osastolle ja valmistui 
sieltä filosofian maisteriksi. 

Muutettuaan Leningradiin Lilja 
sai työpaikan Venäjän vanhim-
massa yleisessä kirjastossa ulko-
maisen kirjallisuuden hankinta-

LILJA KUIVANEN IN MEMORIAM
Anne Tuohimäki

osastolta, jossa työskenteli aina 
vuoteen 1988 asti, jolloin pääsi 
sieltä eläkkeelle. 

Suomeen Lilja muutti 1990 ja 
työskenteli Helsingin yliopiston 
slaavilaisessa kirjastossa vuoteen 
1998 asti.

Lilja Kuivanen on kirjoittanut 
useita artikkeleita Inkeriläisten 
viestiin ja hän toimi lehden toi-
mitussihteerinä 2001. Hän on 
julkaissut kirjan Inkerin vuotuis-
juhlat ja ajantieto ja kääntänyt ve-
näjästä suomeksi Leonid Gildin 
teokseen perustuvan kirjan Inke-
rinsuomalaisten kohtalo.

Lilja Kuivanen toimi Suomen 
Inkeri-liiton hallituksen jäsenenä 
sekä Inkeriläisten sivistyssäätiön 
hallintoneuvoston jäsenenä vv. 
2004 – 2012.  Säätiön ansiomerkki 
myönnettiin hänelle 2006.

Lilja oli monista taidoistaan huo-
limatta itseään korostamaton, hil-
jaisen vaatimaton ja aina valmis 

auttamaan mahdollisuuksiensa 
mukaan.  

Hän nautti päästessään viimein 
asumaan Suomeen, jonne sydä-
messään tunsi kuuluvansa. Liljan 
omat sanat tunteestaan Suomeen 
päästyään olivat seuraavanlaiset: 
”Kävelin työhöni Helsingin katu-
ja ja rantoja pitkin, enkä pitkään 
uskonut onko tämä kaikki totta.”  

Li l ja  Kuivanen s iunatt i in 
17.1.2015 Malmin kappelissa 
Helsingissä.

Inkeriläisten sivistyssäätiö, Suo-
men Inkeri-liitto ry ja Inkeriläisten 
viesti ovat saaneet suruviestin Lilja 
Kuivasen pois menosta. Esitämme 
lämpimän osanottomme omaisille.

KUIVANEN os. Rikkinen Lilja-Emilia
s. 5.10.1933 Inkeri, Hietamäen srk, Somerokangas 
(nykyinen Volodarskaya)

k. 23.12.2014 Helsinki, Malmin srk, Puistolan 
palvelutalo

Siunaus suoritettu 17.1.2015 Malmin kappelissa 
Helsingissä.
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JOULULAULUJA JA JOULUN TUNNELMAA 
INKERIKODISSA
Alina-Sinikka Salonen

Joulutilaisuus 14.12. muotoutui hyvin kosket-
tavaksi tilaisuudeksi. Anna Räikkösen laulun 
ja puheenvuoron jälkeen yleisö intoutui esit-

tämään omia pieniä ohjelmia ja puheenvuoroja. 
Ohessa julkaistava Olenko olemassa -runo ei jät-
tänyt ketään kylmäksi. Taisi melkein kaikilla olla 
samansuuntaisia omakohtaisiakin tuntemuksia.

Sattui niin hyvin, että juuri kun lauloimme yhdessä 
”Joulupukki, joulupukki, valkoparta, vanha ukki... 
käypä tänne, emme pelkää”, pukki astui sisään. 
Jotkut pääsivät jopa halaamaan tuota valkopartaa. 
Kiitos, pukki, jokaisen puolesta. Saimme kauniit 
kirjalahjat.

Yhdessä kuvassa on Irene Kerner, yhdessä Anja 
Helander. Kiitämme teitä vapaaehtoisesta kah-
vitteluavusta.  Kutsumme muitakin apuun tähän 
tuiki tärkeään tehtävään! Soita vaikkapa Alina-
Sinikalle, 040 7437 042. 

HYVÄÄ VUOTTA 2015! 

Olenko olemassa
Onko tietoa siitä
olenko olemassa?
Ei leimaa papereissa
että olen olemassa.
 Olenko syntynyt vahingossa
 maassa, jota ei ole enää olemassa,
 syntynyt perunakuopassa,
 kapaloitu lumihangessa
 ei toivoa eloonjäämisestä?
  Olenko syntynyt salaa
  valojen taivaalla roiskuen
  kahden väkevän vihollisen
  keskenään taistellen?
Onko olemassa pientä lasta
syntynyt Inkerinmaassa?
Vai oliko se vain pieni harmaa hiiri
jota kukaan ei toivonut,
kuten sanoi lähipiiri,
ja rukoili Jumalaa:
 ”Ota pois perunakuopasta
 pois lumihangesta
 pois nälästä ja hädästä!”
Jumala pelasti pienen hiiren.
Taivaan enkelit antoivat toivon siivet
vaeltamaan monessa maassa
kotimaata etsimässä,
omasta kodista uneksimassa.
 Oletko, harmaa hiiri,
 kysyi ärhäkkä virkamiespiiri,
 syntynyt maassa
 jota ei ole olemassa?
 Ei leimaa papereissa
 että olet olemassa,
 puhut vierasta kieltä
 ja olet varmasti vihollismieltä.
Ja päätti virkamiespiiri:
sinä pieni harmaa hiiri
ja koko sukulaispiiri,
saatte leiman, että
kuulutte vihollispiiriin.

Joulupukkia oli pakko halata.



9

Pakeni vuosia pieni hiiri
isä – äiti ja koko sukulaispiiri
seuranaan pelko, nälkä ja virkavalta.
Ei saanut puhua äidinkieltä,
piti olla kaikesta samaa mieltä.
Ei saanut asua isoissa taloissa,
eikä kaupungin valoissa.
 Pieni harmaa hiiri ja sukulaispiiri
 vaelsivat etsimässä omaa piiriä
 kunnes löysivät kodin
 sukulaiskansan piiristä.
Kävi koulua pieni hiiri,
aina sai kuulla 
kuuluvansa toiseen piiriin.
 En halua olla harmaa hiiri.
 Haluan kuulua ystäväpiiriin.
 Haluan olla olemassa
 tässä esi-isien maassa.
Olen aina ollut esi-isien mieltä
ja osannut äidinkieltä.
Vai olenko esi-isien maassakin 
vieras harmaa hiiri
joka ei kuulu mihinkään piiriin?
 Olenko oikeassa
 että olen olemassa?
 Nyt leimat on papereissa
 että olen olemassa.
  Olen vieläkin esi-isien mieltä
  ja nyt minulla on kaksi äidinkieltä.
Mutta: olenko olemassa?

Lilli Prinzthal os. Savolainen, s.02.03.1942

Lähtöisin Inkerin Strennasta, isä Ryömästä 
(Savolainen) ja äiti Raikkusista (Virolainen). 
Muuttanut Suomeen 1990 Tallinnasta

Kiitos yhteistyöstä Helsingin seudun Inkeri-seura. 

Vasemmalta Ella Kukova ja Irene Kerner.

Anna Räikkönen esittelee pukuaan.

Joulupukki-laulun aikana pukki saapui yllättäen.

Anja Helander (oikealla) kuuntelee kiinnostuneena 
Anna Räikkösen tarinaa.

Vasemmalta Lilli Prinzthal, Niina Saan, Aune Uusme 

ja Aino Jatsko.
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ISOISÄÄ ETSIMÄSSÄ
Ira Vihreälehto

Syksyllä 1944 Suomessa käydään 
jatkosotaa ja koko kansa osallis-
tuu sotaponnistuksiin. Isoäitini 
Lempi Kautiainen työskentelee 
keittäjänä Otavan koulutilalla, 
päämajakaupunki Mikkelin ku-
peessa. Otavan koulutilalla on 
ajan hengen mukaisesti työvoi-
mana sotavankeja ja juuri kevääl-
lä on saapunut viimeisin joukko, 
15 heimosotavankia. Romanssi 
syttyy viimeistään syyskuussa 
1943 Lempin ja heimovangin 
välille, vaikka sellainen on toki 
kiellettyä ja se täytyy salata.

Lempi synnyttää juhannuspäi-
vänä 1944 esikoisensa, isäni. 
Lempi avioituu parisen vuotta 
myöhemmin kotikylän sodasta 
palanneen miehen kanssa ja he 
saavat yhteisiä lapsia. Isälleni 
paljastuu vasta äitinsä kuole-
man jälkeen, ettei hän olekaan 
tämän Einon poika, vaan isä on 
ollut ”venäläinen sotavanki sieltä 
Otavasta”.

Isäni on nyt 70-vuotias ja hänen 
isänsä henkilöllisyys ja kohta-
lo sodan jälkeen mietityttävät. 
Yritänkin nyt selvittää isoisäni 
henkilöllisyyden.    
Olen teettänyt isälläni DNA-
testit ja löytänyt paljon meille 
aiemmin tuntemattomia, samat 
testit tehneitä sukulaisia Karja-
lasta. Oletan siis, että isänisä on 
mahdollisesti ollut kotoisin Kar-
jalasta, ehkä Petroskoin, Suojär-
ven suunnalta, sillä siellä isälläni 
tuntuu olevan 3–5. serkkuja. Toi-
saalta sukua tuntuu olevan myös 

Pietarin suunnalla, joten isänisä 
on voinut olla yhtä lailla inkeri-
läinen.

Etsin erityisesti viittä miestä, 
jotka olivat Otavan koulutilalla 
vuosina 1943–1944. Jos tiedät 
heistä tai heidän sukulaisistaan 
jotain, ota ihmeessä yhteyttä, 
kuulisin mielelläni, mitä he ovat 
noista ajoista läheisille puhuneet 
tai mitä heille sodan jälkeen ta-
pahtui. Joku heistä todennä-
köisesti on isoisäni.   
Karjalainen Juho Ville Anash-
kin Petroskoista, syntynyt 1924, 
ammatiltaan sukeltaja, liittyi 
heimopataljoonaan toukokuus-
sa 1944. Ei ole palautunut Neu-
vostoliittoon.    
Inkeriläinen Simo Juhonpoika 
Järnä Suuri Russovasta synty-
nyt 1920. Simon kaksi siskoa, 
äiti (Katri/ina os Peunonen) ja 
siskontytär (Helmi Järnä synt 
1942) olivat Suomessa sota-ai-
kana. Palautettiin Neuvostoliit-
toon 11/1944.  

Inkeriläinen Matti Yrjönpoi-
ka Kiuru, syntynyt 1906 Tok-

sovan Purnussa, perhe muutti 
1912 Himakkalaan, perhettä 
lähetettiin Jakutian työleirille 
1942, sodan jälkeen siskoja eleli 
HImakkalassa. Matti palautet-
tiin Neuvostoliittoon 1944.  
Inkeriläinen Antti Paavonpoi-
ka Savolainen, syntynyt 1921 
Pietarin lähellä Salusissa, äiti 
Mari Savolainen oli Suomessa 
sota-aikana, ainakin Antti pa-
lautui Neuvostoliittoon.   
Karjalainen Heikki Paavonpoika 
Prokofjev, vanhemmat kuolleet, 
syntyi 1921 jossain Rukajärven 
lähellä (Suojärvi?). Lähiomai-
seksi vankikorttiin oli merkitty 
veli Yrjö Paavonpoika Prokofjev.

Lisäksi leirillä oli miehiä, jotka 
eivät erinäisistä syistä ole iso-
isäkandidaatteja tällä hetkellä, 
mutta olen yhtä lailla kiin-
nostunet heidän sodan jälkei-
sistä kohtaloistaan.   
Karjalainen Jefim Anashkin 
(synt. 1900 Karhumäki), in-
keriläinen Stepan Ivanovits 
Aleksandrov (1909 Leningrad), 
tverinkarjalainen Ivan Ivano-
vits Gurjanov (1914 Kalin), 
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karjalainen Feodor Hattunen 
(27.9.1985, asui Sortavalas-
sa), vepsäläinen Ivan Ivanovits 
Kotov (1899 Leningrad), ve-
näläinen Ivan Matvejev (1917 
Leningrad), karjalainen Nikolai 
Meljoskin (1904 Kontupohja).

Yhteydenotot  
ira.vihrealehto@luukku.com 
tai puhelimitse 050-3381743

Lempiltä jäi kaksi valokuvaa, 
joissa olevia henkilöitä tai heidän 
sukulaisiaan haluaisin jututtaa. 
Kolmea miestä esittävässä kuvassa 
vasemmalla istuu Ivan Varshutin 
Petroskoista. Hän ei ole isoisäni, 
mutta haluaisin tietää ketä muut 
kuvassa esiintyvät miehet ovat. 
Kuva otettu ilmeisesti syyskuussa 
1943 Otavan koulutilalla. 

Hevosmiehen kuva puo-
lestaan aiheutti isäni 
lapsuudenkodissa jotakin 
konflikteja mummoni ja 
hänen miehensä välille. 
Epäilemme, että kuvan 
mies on hän, jota et-
simme. Tähän viittaisi 
sekin, että hänellä näyt-
täisi olevan samankal-
tainen prof iili veljeni 
kanssa. 

Kolmas kuva on isäni 
rippikuva.
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LYHYESTI

Etsitään inkeriläisiä sukulaisia Eestistä

Olen tullut paluumuuttajana Petroskoista 1995 Suomeen. Olen 
äitini puolesta Inkerin suomalaista sukua (Hannel) Hatsinasta. 
Inkeriläisiä sukulaisia on Eestissä ainakin ollut 1970 luvulla, Vas-
teliinan alue, Loosin kylä.

Irja Heikkilä Espoosta

Vastaukset Suomen Inkeri-liiton puheenjohtajalle, tiedot 2. sivul-
la. Asiasta tiedotetaan myös Viron Inkeri-lehdessä.

Täydennystä Suomessa julkaistujen Inkeri-aiheisten kir-
jojen luetteloon

Jokinen Erkki. Idänkohtaus. Erkki Jokinen ja Suomen lähetys-
seura. Gummerus Kirjapaino Oy, Pieksämäki 2005.

Erkki Jokinen on suomalainen kirjailija ja pastori, jonka teos 
Idänkohtaus voitti Vuoden kristillinen kirja -palkinnon vuonna 
2005. Kirja kertoo niistä viidestä vuodesta 1996 – 2000, jotka 
Jokinen työskenteli perheineen Kelton kylässä Inkerin kirkon 
koulutuskeskuksessa kouluttajana. Suomeen palattuaan hän on 
työskennellyt Helsingin seurakuntayhtymässä venäjänkielisen 
työn pastorina. Kirjan tavoitteena on ollut rakentaa siltaa suo-
malaisten ja venäjänkielisten maahanmuuttajien välille.

Kauppala Pekka. Paluu vankileirien teille. Suomesta Neu-
vostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940 – 1955. Gummerus 
Kustannus Oy. Juva 2011.

Paavilainen Sinikka. Kyynelvaunut. Romaani inkerinsuoma-
laisten suuresta pakoretkestä. Tositapahtumiin perustuva väkevä 
kertomus inkerinsuomalaisten synkistä kokemuksista vuosina 
1929 – 1953.

Kirjaa voi tilata osoitteesta www.intokustannus.fi, puh.040 179 
5297. Mainitse tilatessasi ”Inkeri-liitto”, jolloin saat kirjan posti-
kuluineen hintaan 25 € (ovh 32 €)

Sisällöltään lähes samanlaista aikaisempaa omakustannetta 
Kyynelvaunut –Inkerinsuomalaisten kohtaloita Neuvostoliitossa 
(2013) voi tilata tekijältä (p. 050 595 8448 tai sinikka.paavilai-
nen@kolumbus.fi) hintaan 15 €, joka sisältää postikulut Suomessa.  

Kutsu kirjan julkistamistilaisuuteen 18.2. klo 16.00

Mooses Putro. Mestari auran kurjesta –kirja julkistetaan 
18.2.2015 klo 16 Karjalatalon Inkerikodissa, osoite Käpy-
länkuja 1, 00610 Helsinki. 

Mooses Putro (30.10.1848–24.11.1919) oli yksi Inkerin kulttuu-
rin valovoimaisimpia vaikuttajia. Hän oli ihminen, joille mikään 
inhimillinen ei tuntunut olevan vierasta. Putro sävelsi ja soitti, 
kirjoitti runoja ja toimitti lehteä. Hänen aloitteestaan syntyi myös 
inkeriläisiä yhdistävä laulujuhlaperinne. 

Mooses Putro valmistui vuonna 1863 perustetun Kolppanan se-
minaarin ensimmäiseltä vuosikurssilta opettajaksi, kanttoriksi ja 
urkuriksi. Samalla hän liittyi tuolloin vielä varsin vähälukuiseen 
inkeriläiseen sivistyneistöön, jonka ylevänä tavoitteena oli kan-
san sivistystason nostaminen ja kansallistunteen herättäminen. 
Putron panos Inkerin kulttuurille on ylittämätön. 

Mooses Putro. Mestari auran kurjesta – kirja kertoo Putron elä-
mästä ja tuotannosta sellaisena kuin se peilautuu aikalaisten 
kirjoituksista ja kerrotuista tarinoista. 

Mooses Putro oli valistunutta inkeriläistä talonpoikaissukua. 
Perheen viidestä pojasta kolme koulutettiin pitkälle. Kaksi jäi 
pitämään kotitaloa. Kirjassa kerrotaan myös veljesten elämästä 
ja siitä, miten raja erottaa ja määrittelee ihmisten kohtaloita. 

Kirjan tekijä valtiot. tohtori Helena Miettinen toimii Inkerin kult-
tuuriseuran ja Mooses Putron muistosäätiön puheenjohtajana. 
Mooses Putron muistosäätiö ylläpitää Putron entistä kesähuvilaa 
Taipalsaarella, josta on muodostettu säveltäjän nimeä kantava 
kotimuseo.

Kirjoja saa ostaa julkistamistilaisuudessa ja myöhemmin Inkerin 
kulttuuriseurasta email: koivujatahti@inkeri.com ja puhelimitse 
(0)9 273 3225. Kirjan avajaistarjoushinta on 30 euroa. 
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Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan 
päiväkirjat. Osat 1 – 4.  ELPO ry. Jy-
väskylä 1988.

Ahonen Voitto. Jälleenrakennuksen 
politiikka ja talous. Kaupunkien toi-
puminen isosta vihasta noin vuoteen 
1740. Suomen Historiallinen Seura. 
Historiallisia tutkimuksia 146. Vam-
mala 1988.

Alho Olli. Orjat ja isännät. Tutkimus 
inkeriläisistä maaorjarunoista. SKS. 
Helsinki 1979.

Angere Johannes. Sotaa ja rauhaa rau-
taesiripun molemmin puolin. Nide. 
Hämeenlinna1957.

Angere Johannes. Kullankylä – vallan-
kumouksen ajan tapahtumia Inkerin-
maalla. Otava 1969.

Angere Johannes. Me Kullan miehet 
– toisen maailmansodan aikaa Inke-
rinmaalla. Otava 1970.

Arkkila Reijo. Evankeliumiyhdistys 
Boråsissa, 50-vuotisjuhlakirja. Evan-
geliföreningen i Borås. Gummerus 
Oy. 2006.

Asplund Anneli (toim.). Kansanlau-
luja Inkerin maalta. Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran Toimituksia 577. 
Pieksämäki 1992.

Dahlgren Sam. Vainottu kirkko. Lu-
terilaiset kirkot Itä-Euroopan maissa. 
Toimittanut ja täydentänyt Jaakko 
Launikari. SLEY. Pieksämäki 1990.

Elomaa Jarmo. Inkerin bibliografia. 
Luettelo vatjalaisia, inkeroisia ja In-
kerin suomalaisia käsittelevästä kir-
jallisuudesta. Castreniumin toimitteita 
22. Helsinki 1981.

Engman Max. Pietarinsuomalaiset. 
WSOY. Helsinki 2004.

Eskola Olavi. Siperian kierros - in-
keriläisen Juho Punkan elämä. Ristin 
voitto. Vantaa 1990.

Flink Toivo ja Mäkilä Eeva. Inkerin 
lasten oppikirja. Päijät-Hämeen kir-
japaino. 1995.

Flink Toivo. Kotiin karkotettavaksi. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Helsinki 2010.

Flink Toivo. Maaorjuuden ja vallan-
kumouksen puristuksessa. Inkerin ja 
Pietarin suomalaisten sivistys-, kult-
tuuri- ja itsetuntopyrkimyksiä vuosina 
1861 – 1917. Turku 2000.

Flink Toivo. Pois Inkeristä, ohi Inke-
rin. Yliopistopaino. Helsinki 1995.  

Flink Toivo. Pois nöyrän panta. Inke-
rin Liitto 1922 -1944. Siirtolaisinsti-
tuutti. Turku 2012.

Flink Toivo. Uuden runon Venäjä. 
Karjala-kustantamo. Petroskoi 1989.

Folkesten Toivo, Halttunen Alek-
santeri, Jääskeläinen Toivo (toim.). 
50-vuotismuisto kirkon kohtaloista 
Inkerissä. 50-årsminne av Kyrkans 
öde i Ingermanland. ISK. Västerås 
1987.

Haavio Elsa. Inkerin virsi. Vertaileva 
runontutkimus. Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura. Helsinki 1943.

Haltsonen Sulo. Entistä Inkeriä. In-
kerin suomalaisasutuksen vaiheita ja 
kulttuurihistorian piirteitä. SKS Tie-
tolipas 36. Helsinki 1965.

Haltsonen Sulo. Inkerin suomalaisen 
kirkon vakiintumisen aikakausi (1800 
– 1917). Jyväskylä 1969.

Haltsonen Sulo. Runoretki Inkeriin v. 
1853 Lisätietoja D.E.D. Europeuksen 
runonkeruun historiaan. Suomi 107:4. 
SKS. Helsinki 1957.

Haltsonen Sulo. Vanha Tuutari. Tun-
temattoman tekijän käsikirjoitus 19. 
vuosisadan alusta. SKS. Suomi 112:4. 
Helsinki 1967.

Hanski Eino. Elävät varjot. Koko kan-
san kirjakerho (ei tarkempaa tietoa). 
1986.

Hanski Eino. Heimopataljoona. Finn 
Kirja, Tukholma – Juva 1982.

Harvilahti Lauri. Kertovan runon kei-
not. Inkeriläisen lauluepiikan tuotta-
minen. SKS 1990.

Hassinen Leino. Idän uusi aamu. In-
kerin kirkon nousun vuodet. Karisto. 
Hämeenlinna 1997.  

Himiläinen Oskar. Vieras isänmaa. 
Inkeriläisen kohtalontie. Gummerus 
Jyväskylä 1981.

Husa Risto. Alikersantti Antti Rokka. 
MC-Pilot. 2000.

Huuhtanen Tuomo. Vallankumouk-
sen vaiheita. Muistelmia Inkerinmaan 
hengellisestä herätyksestä. Ristin 
Voitto. Tikkurila 1976.

Häkkinen Juho (toim. Terttu Pihla-
jamaa). Siihen maahan, jonka minä 
sinulle osoitan. Omakustanne. Tuk-
holma 1999.  

Hämäläinen Antti. Kadonnutta Inke-
riä. Kuvateos. Inkerin Liitto. WSOY. 
Porvoo 1944.  

Iivarinen Salli Savorina. Vuosisadan 
tarinoita Inkeristä. Omakustanne. 
Tallinna 2008.

Iivarinen-Savorina Salli Mari. Kauka-
na kotini Inkeri. Kesuura Oy. Helsinki 
1994.

Immonen Kari. Ryssästä saa puhua… 
Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuu-
dessa ja kirjat julkisuuden muotona 
1918-39. Otava, Keuruu 1987.

Inkerin suomalaisten historia. Julkai-
sija Inkeriläisten Sivistyssäätiö. Jyväs-
kylä 1969.  

Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosi-
kirja 69-70. SKS 1990. 

Inkinen Antti. Suomalainen koululai-
tos Pietarissa. Kasvatushistoriallisen 
seuran dokumentit 130.1938.

Inkinen Antti. Suomalainen virkamies 
Pietarissa. Historiallinen aikakauskirja 
2/1962.

Jalava Aulikki. Kansallisuus kadoksis-
sa. Neuvosto-Karjalan suomenkielisen 
epiikan kehitys. SKS 1990.

Jokinen Erkki. Idänkohtaus. 44 ety-
dikuvaa Venäjän kohtaamisesta. Erk-
ki Jokinen ja Suomen Lähetysseura. 
Gummerus Kirjapaino Oy. Pieksä-
mäki 2005.

Juntunen Alpo. Suomalaisten karkot-
taminen Siperiaan autonomian aikana 
ja karkotetut Siperiassa. Siirtolaisuus-
instituutti, Turku 1983.

INKERI-AIHEISTA KIRJALLISUUTTA JA MUITA TUOTTEITA
Päivitys 11.01.2015  Suomen Inkeri-liitto ry www.inkeriliitto.fi
 suomeninkeriliitto@gmail.com, 045 261 2342, 040 7437 042
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Kuivanen Lilja. Inkerin vuotuisjuhlat.   5,-
Ojala Ella. Ensimmäinen kevät 16,-
Ojala Ella. Suomi näkyy.   5,-
Ojala Ella. Pelastunut albumi. 22,-
Pelkonen Hannu. Voihan Venäjä. 25,-
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Störgren Aleksander. Mutkainen tie vapauteen. 10,-
Suominen Hellin. Mooses Putron elämäkerta.   1,-
Survo Arvo. Itku Inkerille 10,-
Tuukkanen Saimi. Elämäni helminauha (muistelmat).   5,-

ÄÄNITYKSET
Santtu Lauri, Murrejuttuja 2,5
Helsingin Inkerikuoro CD Minä tyttö  5,-
Survo Arvo (C-kasetti) Omall’ maall’  2,-

MUUT TUOTTEET
Inkerin kartta Mustonen v. 1933 12,-
Uusi tiekartta Randefeldt v. 1992 10,-
Tie- ja kyläkartta Keski-Inkeri Randefeldt 10,-
Inkerin isännänviiri ulkosalkoon 60,-
Inkerin pöytälippu + salko marmorijalustalla 22,-
Inkerin pöytälippu. 17,-
Adressi surunvalitteluun   7,-

Muita kirjoja voi tiedustella antikvariaateista, joista erityisesti 
seuraavat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa Inkeri-aiheisiin 
kirjoihin: 

Wanhat Unelmat  
www.wanhatunelmat.fi, info@wanhatunelmat.fi (Asikkala) 

Antikvaarinen Kirjakauppa Tessi  
www.tessi.fi, jorma@kajaste.net (Tapiola) sekä sisarliike Kirja Waldemar  
www.kirjawaldemar,fi, jorma@kajaste.net (Munkkiniemi)

Inkerin kulttuuriseuran kirjojen myyntiosoite on   
www.inkeri.com/kirjakauppa, koivujatahti@inkeri.com, 09-2733225

Seuraavia kirjoja ja muita tuotteita on saatavana Inkeriläisten 
sivistyssäätiöstä ja Suomen Inkeri-liitto ry:stä puh. 045 261 2342. 
Soita ja sovi lähetys- tai toimitustavasta.
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KUKA OLEN INKERINSUOMALAISENA?
Taisto Raudalainen

Meidän pitäisi olla kii-
tollisia, kun joku toi-
nen sanoo olemuk-

sestamme jotakin. Tämä peilaus 
auttaa ymmärtämään itseämme 
ja samalla hienosäätää suhdet-
tamme ympäristöön. Nyt kuiten-
kin joudun pyynnöstä suoritta-
maan tämän tehtävän itse. Mutta 
kuten Sokrates aikoinaan sanoi: 
gnosi seauton – tunne itsesi! Par-
haassa tapauksessa peilaussuhde-
kin kuuluu itsetutkiskeluun.

Minun inkerinsuomalaisuuteni 
on vähintäänkin kaksinapaista 
– yhtäältä hiljaista omatoimista 
tutkiskelua sekä toisaalta melko 
intensiivistä vuorovaikutusta ja 
keskustelua. Viimeksi mainittua 
inkeriläisten on yleisesti ottaen 
helppo harrastaa – inkeriläisiä 
puheliaampia suomalaisia tus-
kin on olemassakaan. Mitä tulee 
itsetutkisteluun, tämän ominai-
suuden luulen perineeni isänäi-
diltä Ainolta (o.s. Kelo), joka oli 
korostetun pidättyväinen ja har-
vasanainen, mutta samalla itse-
pintainen toimija. Hän oli avulias 
tukija, ammatiltaan kätilö. Siinä 
on ehkä minunkin ”sokraattinen” 
perintöni: minkä on määrä tulla 
ilmi, se on autettava ilmoille mil-
loin vienosti, milloin kovakourai-
semmin asiaan puuttuen.

MITEN OPIN INKERINSUO-
MALAISUUTTA

Minun passiiviset kokemukseni 
inkerinsuomalaisuuden parissa 
jatkuivat lapsuudessa Tarton lä-
hellä isänisäni Mikko Rautalai-

sen äidin Sofian (o.s. Vanhanen) 
kotona. Sitä ympäröi paikalli-
sella valtiontilalla työllistettyjen 
suomalaisten pienyhteisö. ”Sy-
ventävät tutkimukseni” jatkuivat 
1980-luvun opiskeluvuosina iso-
tätini Hanikkalan Maikon (o.s. 
Rautalainen) kielikylvyissä. Lau-
antaikylvyt päätyivät loputtomil-
ta tuntuviin tsajjunjuonteihin 
ja tarinankerrontaan. Siinä oli 
minun toinen yliopistoni. Mitä 
olen, olen siis paljolti velkaa (esi)
vanhemmilleni.

En varsinkaan alussa osannut 
esittää montaa tarkentavaa ky-
symystä, mutta tämän korvasi 
isotätini lopen tarkka kertomis-
tyyli. Hän ei kaihtanut tietä-
mättömyyttäni, vaan käytti sitä 
hyväkseen. Kertoessaan elämäs-
tään hän eteni episodi episodilta, 
joskus jopa päivä päivältä ja tunti 
tunnilta. Hän oli valtava muis-
tiastia, josta herui tietoa mistä 
vaan. Jäänyt on kaipaus hänen 
vuolaasta kielenkäytöstään sekä 
vakallinen kysymyksiä, joita en 
valitettavasti nuoruuttani älynnyt 
enkä kerinnyt esittämään. 

INKERINSUOMALAISUUTE-
NI JATKO-OPINNOT

Kiinnostukseni laajeni muihin 
oppaisiin ja kanssakeskustelijoi-
hin, kun jatkoin opintojani Hel-
singin yliopistossa 1990-luvun 
alussa. Olihan kohtalon oikku-
na käynyt näin, että Helsingin 
seudulla asui kohta enemmän 
inkeriläisiä kuin missään. Use-
at kymmenet vierailut sisareni 
Tuulikin kanssa kaupungin eri 
laidoilla vaatimattomissa olois-
sa asuneiden ”paluumuuttajien” 

luokse avarsivat entisestään kä-
sityksiäni inkeriläisyydestä. Jutu-
timme vanhuksia ei vain heidän 
kokemastaan kärsimyshistoriasta, 
vaan kaikesta entisestä elämästä. 
Nämä olivat taaskin minun var-
sinaiset jatko-opintoni, samalla 
kun päivittäiset työtehtäväni 
yliopistolla liittyivät Venäjän 
vanhauskoisuuteen. Siskolleni 
on siitä vaiheesta jäänyt useita 
sydänystäviä, joiden luona hän 
aina silloin tällöin pistäytyy. 

Kun palasin Viroon nelisen 
vuotta kestäneiltä jatko-opin-

90-vuotias Hanikkalan Maria ja hänen kaimansa, lapsenlapsenlapsi Reti-Maria.
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noiltani, aloitin työni – sillä 
sitä se oli! – vironinkeriläisten 
parissa. Suoritin kollegoiden 
kanssa useita tutkimusmatkoja 
paitsi inkerinsuomalaisten myös 
Vaipoolen vatjalaisten, Soikko-
lan rantakunnan inkerikkojen 
sekä vepsäläisten keskuuteen.
Olen kiertänyt eri aikoina In-
kerinmaalla Kupanitsan (Orava, 
Arponja, Kikkeri, Seropitsa) ja 
Spankkovan (kirkonkylä, Korpi-
salo, Vanha-Holopitsa, Vironky-
lä) seurakuntia. Satunnaisemmin 
olen pistäytynyt Moloskovitsan, 
Koprinan, Kaprion, Kattilan, 
Soikkolan, Kelton ja Toksovan 
kylissä. Viimeisimmät Inkeri-
retkeni ovat vieneet Narvusiin, 
entiseen Viron-Inkeriin sekä 
Skuoritsaan.

Satojen haastateltavien ja juttu-
kumppaneiden joukossa on ollut 
Miikkulaisin, Lempaalan, Vuo-
len, Tuutarin, Hietamäen, Tyrön 
ja Järvisaaren ihmisiä. Kaikista 
heistä on jäänyt rakkaat muistot. 
Näin kysymisestä ja eri ryhmien 

elämäntapaan sekä ajatteluun 
porautumisesta tuli vaivihkaa 
ammattini.

Julkaisin viime vuonna osaksi 
kertyneeseen kenttäkokemuk-
seeni tukeutuen kirjan inke-
rinsuomalaisten 20. vuosisadan 
historiasta. Työn alla on laajem-
pi katsaus inkerinsuomalaises-
ta perinnekulttuurista. Opetan 
parhaillaan Tarton Yliopiston 
Viljandin Kulttuuriakatemiassa 
etnologia-aineita. Kaiken muun 
ohessa toimitan Inkeri-lehteä.

MUUTA AJANKOHTAISTA

Parhaillaan on käynnissä inke-
rinsuomalaisen kuvakannan di-
gitalisointi-hanke. Päämääränä 
on perustaa helppokäyttöinen 
sähköinen valokuvapankki. Tä-
män työn siivellä olisi julkaista-
va myös näyttävä kuva-albumi. 
Onhan tätä nykyä, kun ei enää 
ole omakohtaista suhdetta esi-
vanhempiemme maahan, va-
lokuvilla omakuvallemme kes-

keinen asema. Arvokkaita ovat 
kaikki kuvat, jotka jollakin taval-
la liittyvät inkerinsuomalaisten 
kohtaloihin yhtä hyvin entisessä 
kotimaassa kuin myös Suomessa, 
Virossa, Karjalassa, Venäjällä tai 
Ruotsissa. Sukumme vanhimmat 
valokuvat löytyvät 19. vuosisa-
dan loppukymmenykseltä. Olen 
aikoinaan jututtanut isoäitiäni 
näiden äärellä. Mustavalkoisia, 
usein vahvasti haalistuneita va-
lokuvia säväyttävät puolestaan 
monisärmäiset tarinat.

Sisareni Tuulikki ja lähes satavuotias Anna-Maria 
Petriläinen (s. 1913) Pihlajamäessä vuonna 2014.

Kenttätöistä Inkerin Kupanitsan Seropitsassa 
Aleksandra Kaikkosen (s. 1907) kotona
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IMATRAN INKERI KLUBI 
RY JA SEN PERUSTAJA

MINÄ. INKERILÄINEN.

Olen Viola Heistonen, entinen 
Jakonen. Syntymäpaikkani on 
Pohjois-Inkeri, Lempaalan kun-
ta, Oinaalan kylä. Kaikki tiedossa 
olevat isovanhemmat olivat syn-
typerältään suomalaisia. Viiteen 
ja puoleen vuoteen asti puhuin 
vain suomea, eli inkerin murret-
ta. Kun suuri isänmallinen sota 
(ВОВ - Великая Отечественная 
Война 1941–1945) alkoi, mei-
dät evakuoitiin Uralille. Opin 
ymmärtämään udmurtian kieltä 
ja aloitin siellä koulun venäjän 
kielellä. Asuimme Udmurtiassa 4 
vuotta, sodan päätyttyä siirtolai-
sena Virossa, Pihkovan alueella.  
Opiskelin Arkangelin Peda-
gogisessa korkeakoulussa, josta 
valmistuessani vuonna 1959 sain 
korkeakoulunopettajan pätevyy-
den ja arvon, aineinani ihmisen 
anatomia ja fysiologia sekä lii-
kunnan kasvatus. Työurani alkoi 
merimiesten kaupungissa Seve-
rodvinskissa, jatkui Valkovenäjän 
pääkaupungin Minskin yliopis-
tossa. Leningradin alueella Hat-
sinan kaupungissa työskentelin 

opettajana ja liikunnan osaston 
johtajana pedagogisessa ammat-
tikoulussa ja myös luistelukou-
lun varajohtajana ja valmentaja-
na. Olin oppaana Leningradin 
Intouristissa. Muutin Suomeen 
v. 1990. Suomessa koulutusta 
vastaava työtä en saanut. Olin 
siivoojana, omaishoitajana ja va-
paaehtoistyöntekijänä seurakun-
nassa.

Nyt olen asunut jo lähes neljän-
nesvuosisadan Suomessa. Olen 
Suomen kansalainen. Noin 
seitsemästäkymmenestä tuhan-
nesta venäjänkielisestä maahan-
muuttajasta yritin etsiä Inkeris-
tä muuttaneita suomalaisia, eli 
inkeriläisiä. Yllätyksekseni sain 
huomata, että moni tiedossa-
ni oleva ihan aito inkeriläinen, 
eli paluumuuttajan statuksella 
Suomeen muuttanut ei halua 
tunnustaa inkeriläisyyttään. Mie-
luummin on venäläinen kuin in-
keriläinen. Kysyn, miksi näin on? 
Silti kaikella kunnioituksella ve-
näläisiä kohtaan! Joku paradoksi 
tässä on, jos Inkerin suomalainen 
mieluummin venäläistyy täällä 
Suomessa kuin yrittää säilyttää 
oman identiteettinsä!

Ajattelen itsekin, kuka olen nyt? 
Millainen on minun identiteetti-
ni? Olen jo kauan ollut Suomen 
kansalainen, mutta tuntuu siltä, 
etten tunne olevani Suomen 
suomalainen vaan mieluummin 
olisin edelleen sellainen suoma-
lainen, joka olin, kun muutin 
tänne Neuvostoliitosta, maasta, 

jossa vapauden tuli alkoi roihu-
ta inkeriläisten sydämissä, jossa 
alkoi suuri paluumuutto omille 
kotikonnuille, takaisin Inkeriin, 
takaisin kotiin. Tuo liikkeelle 
lähtenyt, kymmeniä tuhansia ih-
misiä käsittänyt joukko ei kuiten-
kaan pysähtynyt kotikonnuille ja 
jäänyt siellä rakentamaan uutta 
tulevaisuutta. Portit avattiin Suo-
meen. Tänne muutin minäkin.  
Kuitenkin täällä Suomessa tun-
nen, että minulta yritetään viedä 
identiteettini, koska virallises-
ti meitä luokitellaan etnisiksi 
venäläisiksi, eikä kukaan halua 
julkaista tietoa, kuinka monta 
Inkeristä muuttanutta paluu-
muuttajaa on nyt Suomessa. 
Maahanmuuttajat rekisteröidään 
vain lähtömaan mukaan.

INKERI KLUBI RY – КЛУБ 
ИНГРИЯ. IMATRA.

Kysymykset siitä, miten muut 
paluumuuttajat kokevat oman 
identiteettinsä, ja mitä meistä jää, 
kun aikamme päättyy, antoivat 
minulle ajatuksen perustaa Inkeri 
Klubi ry – Клуб Ингрия. Halu-
sin kutsua yhteen kohtalotove-
reita ja pitää yllä inkeriläisyyttä. 
Halusin myös kerätä, ja mah-
dollisuuksien mukaan tallentaa 
nettiin inkeriläisten kokemuksia. 
Klubin tarkoituksena on yh-
teisten kokemusten jakaminen, 
perinteen ylläpitäminen ja in-
keriläisyyden esiin tuominen. 
Varasimme Imatran kaupungilta 
säännöllisen kokoontumisajan. 
Panimme paikalliseen lehteen 
ilmoituksen ensimmäisestä ko-
koontumisesta. Ensimmäiseen 
kokoukseen tuli kahdeksan 
henkilöä. Imatran kirjastossa 
järjestimme ensimmäisen In-
keriläisen illan. Aiheesta kertoi 

Ajattelen itsekin, kuka 
olen nyt? Millainen on 
minun identiteettini? 

Viola Heistonen
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paikallislehti ja paikalle tulikin 
kolmekymmentä kuulijaa.

INKERILÄINEN ILTA

Inkeriläinen ilta on sarja luen-
toja; näissä myös keskustellaan 
kokemuksista.   Syntyvästä kes-
kustelusta voi poimia uusia tee-
moja jatkoesitelmien aiheiksi.  
Esimerkkejä teemoista: Missä on 
Inkeri? Keitä ovat inkeriläiset? 
Inkeriläisten sukujuuret, Inke-
rin kansallispuvut jne. Jokainen 
aihe itsessään tarjoaa esitelmän 
pitäjälle mielenkiintoisia hetkiä 
inkeriläisyyden tutkimisessa ja 
tiedon syventämisessä.

Näiden keskustelutapahtumien 
huipentuma oli kaupungintalolla 
valtuustosalissa järjestetty semi-
naari, johon osallistui esiintyjiä 
mm. Pietarista, Petroskoista ja 
Helsingistä: Wladimir Kokko, 
Alina-Sinikka Salonen ja Albert 
Kirjanen, tunnetuimmat maini-
takseni.

NETTISEMINAARI

Imatran kaupunki saa vuoden 
2015 keväällä käyttönsä säh-
köisen neuvottelujärjestelmän 
valtuustosaliin. Meillä olisi 
mahdollisuus osallistua laitteis-
ton testaamiseen. Haluaisimme 
järjestää inkeriläisten maailman-
laajuisen tapaamisen, johon osal-
listutaan sähköisesti. Jos tiedätte 
ulkomailla olevia inkeriläisiä ja 
inkeriläisten yhdistyksiä, niin 
laittakaa sanaa kiertämään ja yh-
teystietoja Klubin sähköpostiin.

Osallistujien lukumäärä on ra-
jaton, mutta esiintyjien määrä 
riippuu käytettävissä olevasta 
ajasta. Ainakin tarvitsisimme si-

multaanitulkkeja, että yleisö voisi 
kukin seurata tapahtumaa omal-
la kielellään. Esiintyjät sijaitsevat 
kukin valitsemallaan paikkakun-
nalla videoyhteyden päässä.

NÄYTTELYT

Saimme Inkeristä kertovan 
näyttelyn esille Imatran pääkir-
jastoon. Siinä kerroimme Inke-
rin historiasta, väestösiirroista ja 
omakohtaisista kokemuksista in-
keriläisinä. Näyttelyn aikana jär-
jestimme ensimmäisen Inkeriläi-
sen illan. Yhdistämällä näyttely ja 
esitelmä ajallisesti toisiinsa, voi 
saada enemmän huomiota asialle. 
Hyvin tärkeää on saada paikalli-
nen lehti kirjoittamaan aiheesta.

Kun näyttelyn aineisto oli koot-
tu, emme jättäneet sitä nurkkaan 
pölyttymään. Olemme siirtänet 
sitä paikasta toiseen. Samalla ai-
neisto on karttunut. Lisää näyt-
telyaineistoa saimme lainaksi 
Pietarin Inkerin liitolta. Näyt-
tely koostuu useista noin metrin 
korkeista kartongeista, joilla on 
kuvia ja tekstiä aihepiireittäin 
luokiteltuina.  

Vuoden 2014 aikana näyttely 
on ollut esillä viidessä paikassa. 
Koko kesän se oli Imatralaisessa 
turistikohteessa “Karjalainen ko-
titalo Hiljan piha”. Siellä olimme 
kertomassa näyttelystä ja inkeri-
läisyydestä lähes päivittäin. Eri-
tyisen kiinnostuneita olivat venä-
läiset turistit. Monet heistä ovat 
Pietarin alueelta, mutta eivät ol-
leet kuulleetkaan Inkerinmaasta, 
vaikka ovat koko elämänsä siellä 
asuneet! Olisiko aika muuttaa 
Leningradski Oblast’in nimi 
Inkerinmaaksi!

RAHA

Yhdistyksen tämän vuoden bud-
jetti on noin 700 euroa. Tulot 
muodostuvat kolmesta lähteestä: 
jäsenmaksut, kahvikassa ja Viola 
Heistonen. Jokainen kuitti on 
julkaistu netissä. Eli kolmannes 
taloudesta lepää perustajan har-
tioilla. Kannattaa olla avoimesti 
käsi ojossa, kun järjestää yhdis-
tyksen kokouksia tai yleisötilai-
suuksia. Vierailijat kyllä ymmär-
tävät, ettei toiminta ilmaista ole.

Sen lisäksi, että Venäjä ja In-
keri on monen syntymäpaikka, 
on se meille Imatralaisille myös 
fyysisesti lähellä. Yhdistyksen 
rekvisiitan ostamme mahdolli-
suuksien mukaan Venäjältä, jossa 
esim. pienen Inkerin lipun hinta 
on noin kymmenes osa Suomen 
hinnasta. Haluaisimme myydä 
näitä lippuja edelleen, että inke-
riläisyys tulisi tunnetuksi. Myös 
paraatilippuja löytyy varastosta. 
Kysykää sähköpostilla!

TULEVAISUUDEN 
HAAVEET

Kuinka saisi jonkun pelifirman 
kiinnostumaan Inkeristä? Meillä 
on tarjottavana pelimaailma, joka 
on oikeasti ollut olemassa. Sillä 
on ollut oma maa, lippu, vaaku-
na, itsenäisyys, sotia, monta su-
kupolvea hallitsijoita, oma kansa 
ja paljon muita elementtejä, jot-
ka hyvin pärjäävät videopelien 
virtuaalimaailmoille. On koettu 
itkua ja surua, toivoa ja rakkaut-
ta. Inkerin ympärille rakennettu 
pelimaailma toisi inkeriläisyyden 
nuoren sukupolven tietoisuuteen. 
– Kunpa joku tekisi miljardibis-
neksen inkeriläisyyden ympärille!

http://inkeri-klubi.radioviola.net/   Inkeri.Klubi@gmail.com
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HEIMOSOTURIT
Novellin kirjoittanut Tyyne Lehtonen

Sota loppui! Suomi ja Neuvostoliitto tekivät rau-
han, Suomelle raskain ehdoin. Se koski myös 
meitä, inkeriläisiä. Rauhanehdoissa sanottiin mm. 
että Suomeen evakuoidut inkeriläiset ym. sivii-
lihenkilöt on luovutettava takaisin Neuvostoliit-
toon. Ja ennen kaikkea voittaja vaati haltuunsa 
ne kansalaiset, jotka olivat nousseet ase kädessä 
sitä vastaan. Näin ollen Suomen oli luovutetta-
va mm. Heimopataljoona 3 (HeimoP3), erillinen 
pataljoona 6 (Er.P 6)  ja virolaisrykmentti JR 200, 
yleensä kaikki Suomen armeijan riveissä palvelleet.
Nämä pataljoonat sekä JR 200 koostuivat koko-
naan vapaaehtoisista.  Etupäässä he kaikki olivat 
suomalaisia ja virolaisia miehiä. Toiset heistä olivat 
joutuneet joko suomalaisten tai saksalaisten van-
geiksi ja sen jälkeen liittyneet armeijaan. Joukossa 
oli myös aivan liian nuoria vapaaehtoisia rohkeita 
poikia, jotka henkensä uhmaten lähtivät taiste-
lemaan Suomen puolesta, tietäen, että Suomen 
voitto merkitsi heidän vapauttaan, kun taas häviö 
heidän tuhoaan. Luulen, että he juuri tämän tajut-

tuaan taistelivat niin urhoollisesti. He todella tais-
telivat kotiensa vapauden puolesta. Monien näiden 
syntymäkoti sijaitsi Karjalan kannaksella. Myös 
minun syntymäkotini oli Lempaalassa, josta jo to-
sin jouduin lähtemään pois 10-vuotiaana v. 1936. 
Monta Lempaalan poikaa taisteli Suomen riveissä. 
Kun sitten suomalaiset valtasivat kotipitäjämme, 
jännitimme kovasti kestääkö Kannas, pysyykö 
Lempaala suomalaisten käsissä? Tunsimme kaikki 
olevamme suomalaisia ja kuuluvamme Suomeen. 
Vapautemme kaipuu oli niin suuri, ettei sitä voi 
kuvitellakaan. Mutta toiveemme ei täyttynyt, 
Kannas murtui. Suomalaisten joukkojen vyöry-
essä takaisin Kannakselta me inkerinsuomalaiset 

tunsimme yhtä suurta surua kuin karjalaiset ja 
kaikki muut suomalaiset.  Meidän viimeinenkin 
toivonpilkkumme vapaudesta oli sammunut. Me 
tiesimme myös sen, että kaikki tämä merkitsi tu-
hansille ihmisille myös henkilökohtaisen vapau-
den menettämistä. Niin vaikeaa kuin se varmaan 
olikin Suomen viranomaisista, oli Suomen pakko 
luovuttaa nuo sotilaat Neuvostoliittoon. Mieleeni 
on jäänyt siltä ajalta hyvin ikävä tapaus, joka jätti 
minuun hyvin syvän vaikutuksen siitä, kun luo-
vutettavat sotilaat yrittivät epätoivoisesti paeta ja 
pelastaa itsensä.

Oli pimeä lokakuun ilta v. 1944 kun oveeni ko-
putettiin. Asuimme silloin Paavolassa, Pohjois-
Pohjanmaalla, lähellä Raahea. Menin avaamaan 
ja ovella seisoi naapurin poika Lempaalasta, ko-
tipuolesta. Hän oli palvellut Suomen armeijassa, 
muistaakseni juuri HeimoP3:ssa. Ihmettelin vä-
hän että mistä hän näin myöhään tulee? Hän sanoi 
olevansa menossa kotiväkensä luokse ja poikke-
si katsomaan, koska oli päässyt siviiliin. ”Sehän 
on mukavaa, hyvä että selvisit hengissä, sanoin”.  
Tiesin että hän oli saanut kärsiä paljon palveltuaan 
vuosia sodassa. Hän oli aluksi ollut Venäjän sodas-
sa, sitten talvisodassa ja lopuksi jatkosodassa. Hän 
oli haavoittunut jalkaan Leningradin länsipuolel-
la, kotikylän lähellä, ja joutunut siellä saksalaisten 
vangiksi. Siitä oli hänelle alkanut pitkä vaellus ja 
nälkäkuuri. He olivat vaeltaneet vankileiristä toi-
seen ja nälkä oli ollut niin suuri, että kun hiiren 
löysivät, niin se jaettiin ja syötiin. Usein aamulla 
herätessä oli vieruskaveri kylmänä. Päivittäin oli 
jatkuvaa pahoinpitelyä ja lyömistä. Kun sitten heil-
le ilmoitettiin, että vankileiristä voidaan vapauttaa 
miehiä mikäli he ilmoittautuvat Suomen armei-
jaan, niin kaikki inkeriläiset ja virolaiset huokasivat 
helpotuksesta – ja lähtivät.

Hänen kanssaan jutellessani huomaisin, ettei hän 
ollut oikein oma itsensä. Hän vaikutti kovin surul-
liselta ja alakuloiselta, eikä iloinnut siitä että sota 
oli viimeinkin päättynyt.     
Hän jäi yöksi meidän perheen luokse evakkota-

Luulen, että he juuri tämän 
tajuttuaan taistelivat niin 

urhoollisesti. He todella taistelivat 
kotiensa vapauden puolesta.
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loomme. Aamulla hän lähti ja pyysi minua saatta-
maan häntä. Olimme lapsuustuttuja ja olin saanut 
häneltä kirjeitäkin rintamalta. Siinä kävellessäm-
me hän alkoi kertoa minulle.    
”Kuule minä olenkin karkuteillä, meitä lähdettiin 
kuljettamaan Venäjälle, ja minä karkasin junasta.” 
Hämmästyin kovasti.      
”Ei kai se voi olla totta, eihän teitä voida luovut-
taa tuomittaviksi, sanoin?”    
”Kyllä se on totta, meidät koottiin Raaheen ja sa-
nottiin, että pääsette siviiliin. Ihmettelimme että 
miksi meitä sitten vartioidaan? Kun meidät pantiin 
junaan ja konekiväärimiehet vartioivat vaunujen 
ovilla, joku sanoi: ”Pojat, teitä lähdetään viemään 
Venäjälle!” Kuultuamme kylmän totuuden, nousi 
vaunuissa sellainen meteli, että vartiomiesten oli 
lähdettävä vaunujen ovilta. Kun juna oli ehtinyt 
ajaa muutaman asemanvälin, olivat miltei kaikki 
sotilaat karanneet yön pimeyteen. Heidänkään 
vaunuun ei jäänyt kuin kaksi vienankarjalaista 
poikaa”.

Olin kovin pahoillani kun en voinut häntä mi-
tenkään auttaa, olinhan itsekin ”vieraissa”. Hän 
sanoi yrittävänsä Ruotsiin päin. Siinä jutelles-
samme meitä tuli vastaan evakkotaloni isäntä ja 
ihmetteli miksi tuolla asemalla oli kokonainen 
polkupyöräpataljoona ja kaikilta tutkittiin pape-
rit. Me arvasimme että nyt karkureita etsittiin.  
Hyvästelimme äkkiä ja hän lähti kävelemään kohti 
kaukaista määränpäätä kadoten tietämättömiin. 
Tornioon saakka hän kaikesta päätellen ehti, kos-
ka sain sieltä häneltä kortin, mutta ehkä rajalla 
vangittiin. Hänen kohtalonsa on ainakin minulle 
tuntematon.      
Seuraavana iltana olin palaamassa naapurista 
kotiin, kun äkkiarvaamatta konekiväärimiehet 
pysäyttivät minut ja kysyivät: ”Oletteko näh-
nyt inkeriläisiä sotilaita? ”En ole nähnyt vasta-
sin. Sitä paitsi olen itsekin inkeriläinen ja oma 
serkkunikin palveli Suomen armeijassa, kuten 
niin moni tuttavakin.” Yhdessä sitten hakijoi-
den kanssa valittelimme poikien kovaa kohtaloa.  
He sanoivat että sääliksi käy poikia, yhdessä tais-
telimme rintamalla ja nyt meidän on pakko etsiä 
heidät käsiimme ja luovuttaa. Jos me emme olisi 
lähteneet heitä hakemaan, niin venäläiset olisivat 
tulleet itse hakemaan heidät. ”Joko olette saaneet 
montakin poikaa kiinni, kysyin?” Kysyin vielä, että 

missä heitä säilytetään ja sain kuulla että asemalla 
ja heitä voi käydä siellä tervehtimässä. Lähtiessään 
he tekivät minulle sotilaallisesti kunniaa, löivät 
kantapäät yhteen ja sanoivat: ”Rohkea tyttö, ei säi-
kähtänyt lainkaan.” Enhän minä heitä säikähtänyt, 
olinhan tottunut tällaiseen jo kotipuolessa. Ja niin 
he lähtivät suorittamaan raskasta velvollisuuttaan, 
joka oli heille epämiellyttävä tehtävä.

Aamulla sitten laitoin voileipiä kassiin ja lähdin 
katsomaan kiinnisaatuja kavereita…luullen minun 
naapurinpojankin olevan heidän joukossaan. Eh-
käpä löytäisin sieltä serkkunikin ja muita tuttuja 
poikia. Kuusi miestä oli pidätettyinä ja he kaikki 
olivat minulle outoja. Pari vanhempaa miestäkin 
oli joukossa. Mutta he jokainen olivat omaa hei-
moani. Entinen aseveli seisoi heitä vartioimassa ja 
kaikki näytti niin epätodelliselta ollakseen totta. 
Mutta totta se kuitenkin oli. He ilahtuivat kovin 
tulostani ja voileivät kelpasivat heille. Toinen van-
hemmista miehistä oli melkein liikuttunut. Siel-
lä he istuivat Suomen sotilaspuvut yllään, maan 
jota he olivat olleet puolustamassa, ja joka nyt 
hädän tullen ei voinutkaan tarjota heille turva-
paikkaa. Varmaankin Suomen sotilasviranomai-
set sisimmässään toivoivat kuitenkin, että he sen 
turvapaikan jostakin saisivat. Miehet olivat kovin 
pettyneitä, mutta eivät katkeria. He käsittivät sen, 
että Suomi oli pakon edessä ja voittajan armoilla. 
”Näin tässä nyt kävi, sanoivat pojat. Kyllä meis-
tä päästetään ilmat kun rajan yli on tultu. Ei ne 
meitä heti ammuta, sanoi vanha mies. Tottahan 
ne aluksi” karanteenissa” pitävät. Lienevät edessä 
pitkät vankileirivaellukset?” Useampi tuon joukon 
miehistä oli ollut jo saksalaisten vankina. Sellais-
ta kaikkea siinä juteltiin ja arvailtiin. Hyvästelin 
heidät ja toivotin onnea matkalle. Sanoin, ” viekää 
terveisiä kotimaahan, pian täältä tullaan perässä!” 
Pois kulkiessa ajattelin itsekseni kuinka ihminen 
on pieni suurten saappaiden alla. Häntä syytetään 

Siellä he istuivat Suomen sotilaspuvut 
yllään, maan jota he olivat olleet 
puolustamassa, ja joka nyt hädän 
tullen ei voinutkaan tarjota heille 

turvapaikkaa. 
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ja tuomitaan ja hän on kuin lastu lainehilla, jota 
myrsky heittelee sinne tänne.  Hän, tavallinen so-
tamies on kuitenkin syytön sotaan.

Poikien tunteet ymmärtää hyvin, kun tietää kuinka 
ankara silloin oli sotilaslaki Neuvostoliitossa. Oli 
mieluummin ammuttava luoti päähänsä kuin an-
tauduttava vangiksi. Entäs sitten? Antautua van-
giksi, liittyä Suomen armeijaan ja nostaa ase Neu-
vostoliittoa, omaa maataan vastaan. Kyllä arvaa 
mitä siitä seuraa. Muistammehan Stalinin pojan 
Jakovin, joka joutui 1941 saksalaisten vangiksi ja 
kuoli myöhemmin vankileirillä. Saksalaiset olisivat 
kyllä vaihtaneet hänet johonkin Neuvostoliitossa 
vankina olleeseen upseeriin, mutta siihen ei isä 
Stalin suostunut. Ei suostunut, vaikka kyseessä oli 
oma poikansa.

Tulee mieleeni, että nämäkin heimosoturit olivat 
omalta osaltaan Suomen itsenäisyyttä puolusta-
massa ja sen riippumattomuutta ylläpitämässä. 
Mutta luovuttamalla heidät Neuvostoliitolle, Suo-
mi ainoastaan täytti raskaan rauhan ehdot. Koko 
kansaa ajatellen juttu sinänsä oli kovin pieni, eten-
kin kun he eivät olleet Suomen kansalaisia. Mutta 
jutusta olisi voinut paisua suuri, mikäli Suomi olisi 
kieltäytynyt heitä luovuttamasta. Monen heidän 
kohtalo on tuntematon. Melkoisella varmuudella 
kuitenkin voi sanoa: Kaikkensa antaneiden hauta-
paikka on vain tuntematon.

Tyyne Lehtosen (Lempaala 13.3.1925 – Raahe 16.11.2011) novelli Heimosoturit on julkaistu Kansa Taisteli 
lehdessä 60-luvun lopulla ja Raahen Seutu lehdessä 10.3.2000 sekä veteraanien kirjassa v. 2010: Kun isänmaa 
kutsui 1918,1939 – 1945 II osa: Muistelmia/Paavola-Revonlahti.

Kaikkensa antaneiden hautapaikka 
on vain tuntematon.
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Ilmoittajille

Jotta tapahtumakalenteriin toivotut ilmoitukset ehtisivät painoon, tulee ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta 
riippumatta, siten, että ne ovat perillä viimeistään lehden kakkossivulla ilmoitettuna aineiston vastaanottopäivänä.

TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen ohjelmatietoja 2015

Inkerikodin Inkeri-iltapäivät kevät-
kesäkaudella  
Inkerikoti sijaitsee Karjalatalon 2. kerrok-
sessa, osoitteessa Käpylänkuja 1.
Karjalatalolle pääsee
•	 busseilla 52, 55, 55K, 56, 57, 65A, 69, 506
•	 arkisin raitiovaunuilla 1 ja 1A
•	 junalla Käpylän asemalle, josta alle km 

kävelymatka.
Inkeri-iltapäivien ohjelmarunko on seuraava:
•	 13.30 kahvittelua pientä korvausta vastaan
•	 14.00 ohjelmassa mainittu aihe

La 31.1.
Inkerinsuomalaisten matkat kyynelvaunuis-
sa. – Kutsu erityisesti paluumuuttajille: Tule 
kuulemaan ja kertomaan! Sinikka Paavilainen 
haastattelee kirjansa henkilöitä ja muita pai-
kalla olevia paluumuuttajia.
La 28.2.  
Värikkäät vuodet Pietarissa. Inkerin kirkon ja 
Marian srk:n eläkkeelle jäänyt tiedottaja Tuu-
likki Vilhunen kertoo Pietarin vuosistaan.
Su 8.3. 
Ajatus Inkerin itsenäisyydestä – omat pos-
timerkit. - Filatelisti Heikki Kähäri kertoo 
harrastuksestaan ja sen liittymisestä Inkerin 
historiaan.
Huhtikuun aikana, päivä ilmoitetaan myö-
hemmin
Inkeriläisten kertomuksia, joita ei löydy kir-
joista. – Aleksei Krjukov kertoo. Hänelle voi 
myös esittää kysymyksiä.

Toukokuun aikana, päivä ilmoitetaan myö-
hemmin
Keskusteluiltapäivä: Mitä me jätämme Inke-
ristä ja Inkeriin  jälkeemme. Viktor Hyyrö-
nen johdattelee.

********************************************************

Suomen Inkeri-liiton kesämatka 27. – 
29.6.2015
Viron laulujuhlat  Rakveressa  sekä 
muistelua Paldiskissa ja Kloogassa 

Alustava ohjelma
Lähtö   La 27.6.  
10.30   Länsisatamasta 
  Tallinkin-laivalla – Tallinna 
12.30  ruokailu laivalla
13.00   bussi Rakvereen
14.30   majoittuminen Aqva Hotell &  
  Spa:han
  Viron Inkeri-liiton juhlat  
  alkavat – ohjelma ilmoitetaan  
  myöhemmin
20.30   illallinen hotellissa

  Su  28.6.  
  aamiainen
  omatoimista tutustumista  
  Rakveren kaupunkiin 
  Viron Inkeri-liiton juhlat –  
  ohjelma ilmoitetaan  
  myöhemmin
20.30   illallinen hotellissa
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  Ma 29.6.  
  aamiainen
10.00   lähtö kohti Paldiskia/Kloogaa
  Muu ohjelma muotoutuu  
  myöhemmin.

Paluu  Ma 29.6. 
18.45   Eckerö-line/M/S Finlandia,  
  Satama A 
  ruokailu laivalla
21.15   Saapuminen Helsinkiin  
  Länsisatamaan

Matkan hinta on jäsenille 310 ja muille 325 €. 
Siihen sisältyy:
-  laivamatkat Helsinki – Tallinna (Tallink) 

ja Tallinna – Helsinki (Eckerö line)
-  laivamatkoilla ateriat seisovasta pöydästä
-  bussimatka Tallinna – Rakvere 27.6.
-  bussi 29.6. koko päivän
-  majoitus 2 yötä aamiaisella Aqva Hotell & 

Spa H2 neljän tähden hotellissa. 1 hengen 
huoneen lisähinta 90 €.

-  aikuinen lisäsängyllä 260  
(1 lisäsänky/huone)

-  lapsi 6 – 14 kahden vanhemman kanssa 
lisäsängyllä 145 € (1 lisäsänky/huone)

-  2 päivällistä hotellin ravintolassa
-  hotellin allaskäyttö, saunat (ei privaatti), 

voimistelusali
-  aamutakki, tohvelit.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Baltic Express 
Tours, Tallinna

Ilmoittautuminen Rakveren vähäisen hotel-
litarjonnan vuoksi kannattaa tehdä mahdol-
lisimman pian. Ilmoittautumisen yhteydessä 
maksetaan Suomen Inkeri-liiton tilille FI15 
8000 1710 3772 44 ennakkomaksuna 50 €, 
jota ei mahdollisen peruuntumisen yhteydessä 
makseta takaisin.  Loppumaksu, jäsenet 260 ja 
muut 275 €, maksetaan 15.5.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen matkan johtajalle Alina-
Sinikka Saloselle mieluimmin sähköpostilla 
alinasinikka@gmail.com tai Metsäpurontie 17 
D 58, 00630 Helsinki. Tiedustelut A-S Salo-
nen, 040 7437 042.
********************************************************

Hyvinkään Inkeri-kerho 
Kevään 2015 kerhopäivät:
1. maaliskuuta 
29. maaliskuuta (Huom! Poikkeava aika huhti-
kuun kokoukselle)
3. toukokuuta 
Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa 
(Hämeenkatu 14) kello 14.

Tiedustelut:
Outi Mäkelä p. 040 708 1999  
outi.makela@kolumbus.fi
Leila Salo p. 040 567 7065 leila.salo@hotmail.com
Kerhoon voi ottaa yhteyttä myös seuraavan 
sähköpostiosoitteen kautta: hyvinkaan.inkeri-
kerho@hotmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura järjes-
tää Suomen inkeriläisten kesäjuhlat 
Lahdessa Joutjärven kirkossa lauan-
taina 11.7. alkaen klo 9. Tarkemmat 
tiedot antaa järjestävä Inkeri-seura.

Tiedusteluihin vastaavat:
vpj. Inkeri Ojala, puh. 0400 716 727,  
inkeri.ojala@gmail.com
siht. Maria Lahti, puh. 0400 841 741,  
maria.lahti.nikkari@gmail.com
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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 vas-
taa Maria Lahti, p. 0400 841 741

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

Helsingin seudun Inkeri-seuran tapah-
tumia
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai p. 050-
565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodis-
sa (Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894

Seukko-seura ry 
•	 Tapaamiset ovat joka kuukauden ensim-

mäisenä lauantaina Karjalatalon Inkeri-
kodissa, 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 Kon-
tulan palvelukeskuksessa, Kontukuja 5. 
Kontulan metroasemalta joko kävellen tai 
bussilla 94 A.

Lisää tietoa seuran puheenjohtajalta Aili Me-
hiläiseltä, ailimehi@hotmail.com,  
p. 0503386023.
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Hyvää teemavuotta 2015 

Mitä Inkeristä - ja Inkeriin - jää meidän 
jälkeemme?


