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Pääkirjoitus
Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan?
Alina-Sinikka Salonen

P

arin viime vuoden aikana on ilmestynyt kirjoja,
joissa kerrotaan tähän asti
vaiettuja inkerinsuomalaisten
elämäntarinoita. Raskaista kokemuksista uskalletaan nyt puhua.
Myös arkistojen avautuminen
tuo saloja julki. Kirjoja lukiessa
ihmettelee: Kuinka ihminen on
voinut olla niin paha toiselle ihmiselle, kaltaiselleen?
Usein ajatellaan, että kidutus
tapahtuu fyysisenä raakuutena. Vanki, vakooja, sissi–kirjassa
kuvataan, kuinka kiduttavaa on
myös ihmisen henkinen nujertaminen. Riikka MahlamäkiKaistinen kertoo kirjasta lisää
tässä Viestissä.		
Inkerinsuomalaiset ovat joutuneet kaiken mahdollisen sadismin kohteiksi. Heidät on lisäksi ajettu olosuhteisiin, joissa
luonnon kanssa selviäminen on
sinällään ollut keino kiduttaa
ihmisiä kuolemaan tai ainakin
henkihieveriin. 		
Lukija! Ajattele, että seisomme
kääntyneinä kuvattuja kauheuksia päin. Käännytäänpä ympäri!
Mennyt on nyt selän takana.
Mutta mitä näemme edessä?
Jopa täällä Suomessa lapset tappavat toisiaan, vanhemmat lapsiaan, raiskaukset ja rosvoukset ovat
yleisiä. Kaikkialla maailmassa on
sotapisteitä. Viattomia ihmisiä
kuolee kun kansat sotivat rauhan,
koston, uskonnon, vallanhimon
tai aluevaltausten vuoksi, tai vain

siksi, että kumpikaan osapuoli ei
voi antaa periksi.
Raha määrää ihmisiä, eikä päinvastoin, mutta se ei tule köyhimpien luo. Nämä pakenevat
etsimään parempia olosuhteita – ja pahimmassa tapauksessa
hukkuvat liian täyteen ahdetuissa
laivoissa. 		
Luontokin, eläessään vain luonnon elämää, tappaa tuhansia ja
jättää miljoonia ihmisiä ilman
kotia. Silloin toki auttavia käsiä
löytyy – hetkeksi. Tähänkö suuntaan vie huomispäivän tie?
Paljon kokeneet inkerinsuomalaiset ovat tyyniä ja hyväntahtoisia
ihmisiä. Katkeruuden sijaan he
ovat säilyttäneet lähimmäisenrakkautensa ja anteliaisuutensa. Konkreettisena esimerkkinä
mainitsen kolme ihanaa ihmistä, jotka nähtyään vetoomukseni aiemmassa numerossa tulivat hoitamaan kahvitustamme.

Eivätkä he koskaan tule tyhjin
käsin. Tervetuloa nauttimaan
yhteisistä hetkistä!
Jätän pohdittavaksemme – toivottavasti myös lohduksemme
- Kirkko & kaupunki –lehden
numerossa 17/2015 julkaistun
Rukouksen:

Entäpä jos tänään vain päättäisin hyväksyä
todellisuuden sellaisena kuin se on?
Hyväksyisin, että kaikkeen on olemassa omat syynsä.
Hyväksyisin, ettei minun tarvitse tietää,
eikä tiedostaa kaikkea, mikä tähän on vaikuttanut.
Hyväksyisin sen, että voin elää vielä arvokasta elämää,
vaikka kannan sisälläni tuskaa.
Hyvä Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi.
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INKERILÄISTEN SUKUJEN TUTKIMINEN
Pekka Wikberg

Sukututkijat P. Wikberg ja R. Toivonen työnsä ääressä

K

eitä me olemme, mistä me tulemme? Mitä
on tapahtunut esivanhemmillemme, mitä he ovat
tehneet, missä eläneet? Tällaiset kysymykset pyörivät mielessämme. Tunnemme historian
kulun pääpiirteittäin, mutta yksilöiden kohtalot ovat hämärän
peitossa. Erityisen painon nämä
kysymykset saavat inkeriläisten kohdalla, joita on sorrettu
syntyperänsä ja kielensä takia.
Oman identiteetin takaisin ra4

kentamisessa historialla on tärkeä osuus.
Suomalaisissa arkistoissa on
loppujen lopuksi yllättävän paljon tietoa inkeriläisten vaiheista. Sukututkimus on kuitenkin
haasteellisempaa, kuin täällä
Suomessa eläneiden sukujen
kohdalla. Kaikkien inkerinsuomalaisten seurakuntien kirkonkirjoja ei löydy Suomesta.
Joidenkin seurakuntien kirkonkirjoista ja hyvällä onnella voi
TEEMAVUOSI 2015

esivanhempiaan ja sukulaisiaan
selvittää aina 1700-luvun alusta
saakka lähes näihin päiviin asti.
Sukututkimusharrastuksen
suosion on mahdollistanut tämän päivän tietotekniikka. Se
on mahdollistanut laajojenkin
arkistotietojen saamisen omalle
työpöydälle napinpainalluksen
taakse. Inkerin Kulttuuriseuran
ansiosta on jo suurin osa Inkerin kirkonkirjoista digitoitu ja
siirretty nettiin kaikkien kiin-
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nostuneiden tutkittaviksi. Enää
ei välttämättä tarvitse lähteä
arkistoon istumaan. Tämä työ
jatkuu edelleenkin ja aineisto
täydentyy.
Tietotekniikka ja sähköposti ovat mahdollistaneet myös
nopean yhteydenpidon ja tietojen vaihdon eri tutkijoiden
kesken. Se on erityisen tärkeää
inkeriläisten keskuudessa, kun
ihmiset ja osin arkistotkin ovat
hajallaan ympäri maailmaa. Sukututkimus on kuin palapeliä,
jossa pienetkin tiedot ja niiden
vaihtaminen ovat tärkeitä. Inkerin Kulttuuriseura on avannut sähköpostiosoitteen minne
voi lähettää itselleen tärkeitä
kysymyksiä sukututkimukseen
liittyen. Yritämme niihin vastata parhaan kykymme mukaan ja
auttaa ihmisiä eteenpäin omissa tutkimuksissaan. Kysymyksiä on tullut ympäri maailmaa.
Sähköposti on: sukututkimus@
inkeri.com.

Ihmiset ja osin
arkistotkin ovat
hajallaan ympäri
maailmaa.
Nyt on vastaava osoite avattu myös Suomen Inkeri-liiton
palveluna. Siellä on vastaamassa osin samoja, osin uusia asian
harrastajia. Sähköpostiosoite
on suomeninkeriliitto.sukututkim@gmail.com.

tuomaan yhteen vuosikymmeniä erossa olleita ja eri maissakin asuneita sukulaisia. Sitä
työtä inkeriläisten keskuudessa
riittää ja siihen tarvitaan vielä
paljon tekijöitä. Tule mukaan
tähän joukkoon!
Aloittelijan kannattaa aluksi kerätä sukulaisiltaan kaikki
pienetkin tiedonrippeet, mitä
vielä on olemassa ja muistissa

sekä vanhat suvun valokuvat,
mikäli niitä löytyy eri kansioista. Muistitiedon tallentaminen
on tärkeää, koska sitä katoaa
koko ajan. Vasta sen jälkeen on
vuorossa erilaiset arkistot. Siellä
oleva tieto on tallessa, eikä katoa enää mihinkään.

Arkistojen osoitteita:
Inkeriläisten ja suomalaisten seurakuntien vapaasti
netissä tutkittavat kirkonkirjat
http://digihakemisto.appspot.com
Suomen Sukututkimusseuran historiakirjahakemisto
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi
Arkistolaitoksen sivut
www.arkisto.fi
Käyttölupahakemus 100 vuotta nuoremman aineiston
tutkimiseksi
http://www.arkisto.fi/uploads/Aineistot/
Lomakkeet/Kirkonkirjat/kayttolupahakemus_
kirkonkirjat_15052012_suojattu.pdf
Inkerin kulttuuriseuran sivut, erilaista aineistoa ja
luetteloita
www.inkeri.com
Mormonikirkon hakemistoja
https://familysearch.org

Parhaimmillaan ja kiehtovimmillaan sukututkimus on silloin, kun löydät ja pystyt taas
TEEMAVUOSI 2015
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SUKUTUTKIMUKSENI JA MITEN LÖYSIN LILJA
KUIVASEN
Synnöve Excell
ja 1900–1934 ja paljon muuta.
Olin päässyt työeläkkeelle aprillipäivänä 2012 ja istuin tietokoneen ääressä ilta illan jälkeen.
Etsin Hietamäen seurakunnan
Törölän kylän ja muiden kylien
sivuilta sukunimeä Rikkinen.
Löytämiäni tietoja kirjasin ensin
vihkoon ja vähitellen tietomäärän karttuessa isolle paperiarkille. Koostin sitä laajemmaksi
ja laajemmaksi. Mitään tietokoneohjelmaa en silloin käyttänyt.

Synnöven ja Liljan ensitapaamainen 16.6.2013.

E

desmennyt äitini Nina
os. Rikkinen oli jo
70-luvulla pyytänyt minua tutkimaan sukuaan. Hän oli
syntyjään Inkerinmaalta Hietamäen Törölän kylästä, jota
myös Savelaksi kutsuttiin. Hän
oli syntynyt 1929 Juhani Abraminpoika Rikkisen perheeseen.
Stalinin terrorissa isä Juhani
teloitettiin1938. Sodan aikana
1942 äiti Maria lähti nuorimpien lastensa kanssa Viroon.
Hänen matkansa päättyi Kloogaan, jossa hän kuoli 20.3.1943,
mutta lapset, tytär Nina, 14, veljensä Viljo,16, ja sisarensa Irja,
11, päätyivät maaliskuussa 1943
Hankoon. Kesäkuussa nuoret
täysorvot oli otettu kasvateiksi Virttaan kylään varakkaan
vanhemman lapsettoman pariskunnan Väinö ja Hilma Hollon
huomaan.
6

Kului 40 vuotta ennen kuin täytin äitini toiveen suvun tutkimisesta. Olen myöhäisherännäinen,
inkeriläisyys oli lapsuudessani
melkoinen tabu. Isäni oli suomenruotsalainen. Lapsuuteni
asuinpaikkakunta oli vahvasti
”punaista” teollisuusvoittoista
aluetta. Meillä ei kotona puhuttu Inkeristä, eikä muutenkaan
Neuvostoliitosta.		
Vuoden 2012 keväällä kävin
Inkerin Kulttuuriseuran tiloissa Helsingin Wallininkadulla.
Sieltä löysin hyllyltä CD-levyn,
johon oli taltioitu Tuutari-Hietamäki rippikirjoja. Ostin sen.
Näin minulle aukenivat Hietamäen rippikirjat 1811 alkaen
kuin myös lasten kirjat 1798 alkaen. Samoin löytyi syntyneiden,
kuolleiden ja vihittyjen luettelo
1834 alkaen, sekä syntyneiden
ja kastettujen 1924 - 36 kirja
kuin myös konfirmoitujen kirTEEMAVUOSI 2015

Inkerin kulttuuriseurassa oli
22.5.2013 Inkeriläiset Kuka
kukin on? –kirjan julkistamistilaisuus. Siellä oli pietarilainen
inkeriläistutkija Aleksei Krjukov. Kysyin, tietääkö hän, onko
Hietamäessä vielä elossa ketään
Rikkinen nimistä. 		
Aleksei kertoi, että ei minun tarvitse mennä Hietamäkeen asti.
Helsingissä on lähempänä LiljaEmilia Kuivanen os. Rikkinen.
Sanoin, etten ole kuullutkaan
sellaisesta henkilöstä. Aleksei ihmetteli vieressään olleelle Toivo
Tupinille: ”Hän ei tunne Lilja
Kuivasta!”

Sukututkimukseni ja
tarinaa Liljasta
Nyt alkoi päämäärähakuisempi
etsiminen. Olin laittanut numerotiedustelusta saamaani Liljan
numeroon tekstiviestin, jossa
kerroin meidän olevan todennäköisesti sukulaisia keskenämme.

TEEMAVUOSI 2015
Aleksanteri, Liljan poika soitti
minulle. Saatuamme kyläkutsun hänen luokseen huomasimme sisareni Sylvan kanssa, että
olimme vuodesta 2005 lähtien
asuneet hyvin lähellä näitä pian
todentuvia sukulaisiamme.
Tutkimme ensin yhdessä piirroksiani. Sieltä löytyivät sekä
Liljan että Ninan isoisät, tosin
eri tallenteista. Tarkemmin tutkittuamme huomasimme, että
Lilja ja Nina olivat pikkuserkkuja. Näin alkoi matkani äitini
suvun juurille. Löysin äitini pikkuserkun, Lilja-Emilia Kuivasen, ja sitä kautta myös serkkuni
neljännestä polvesta, ts. Liljan
Aleksanteri-pojan. 		
Aleksanteri kertoi Liljan tekemästä isänsä Nikolai Aleksanterinpoika Rikkisen sukujuurien
tutkimuksista. Hän laittoi muistitikkuuni tutkimuksen siihenastiset tulokset. Tiedot oli viety
sukupuuhun, joka oli venäjänkielinen. Olin törmännyt itsekin
venäjänkielisiin rippikirjan sivuihin, joissa olivat äitini tiedot.

Olin törmännyt
itsekin venäjänkielisiin
rippikirjan sivuihin,
joissa olivat äitini
tiedot.
Olin ottanut mukaani Liljan
kääntämän kirjan Inkerinsuomalaisten kohtalo: suomalaisten
salattu kansanmurha Venäjällä
ja sen seuraamukset vuosina
1930–2002. Tekijät ovat Leonid Gildi, Jouko Sihvo ja LiljaEmilia Kuivanen, joka on kääntänyt sen venäjästä. Kirja on jul-

kaistu 2007. Olin lukenut sen jo
aiemmin. Se oli tehnyt minuun
vaikutuksen. Toivoin saavani
kirjaan Liljan nimikirjoituksen.
Lilja asui poikansa lähellä omassa asunnossaan, mutta tarvitsi jo
apua. Pääsimme siskoni kanssa
hänen kotiinsa. Istuimme olohuoneen sohvalla odottamassa.
Huoneessa oli pinoja sukututkimuksesta ja työpöydällä muita
papereita. Pian Aleksanteri tuli
Lilja-äitinsä kanssa, jota hän
avusti rollaattorin ohjauksessa. Eteemme tuli viehättävä, jo
hauraan oloinen iäkäs ihminen.
Häntä varmaan vähän jännitti
niin kuin myös meitä sisaruksia.
– Näin minä sain ensikontaktin
Lilja Kuivaseen syntymäpäivänäni kesäkuun 16.pnä 2013.
Se oli kyllä paras 60-vuotislahja
mitä saattoi kuvitella. 		
Lilja lahjoitti toimittamansa
kirjan Inkerin vuotuisjuhlat ja
ajantieto, johon sain hänen nimikirjoituksensa kuin myös Inkerinsuomalaisten kohtaloon.
Kävimme sukua läpi ja tutkimme, mihin kohtaan sukupuussa
asetumme. Näin tuli selvitetyksi veljessarja, jossa vanhin oli
1851 syntynyt Johannes Abraminpoika Rikkinen. Hän meni
Kolppanan seminaariin, mutta
joutui keskeyttämään sen, kun
hänen isänsä Abraham Moseksenpoika kuoli 1866. Myöhemmin hän jatkoi opintojaan sekä
Jyväskylän seminaarissa että
Pietarin opettajaseminaarissa.
Hänen veljensä Aleksanteri
Abrahaminpoika oli syntynyt
1856, ja 1864 syntyi nuorin
Abram Abrahaminpoika, joten Johannes joutui esikoiseTEEMAVUOSI 2015

na palaamaan äitinsä avuksi.
Aleksanteri oli Liljan isoisä ja
Abram oli äitini Ninan isoisä.
Näin siis saimme selvyyden
mihin kohtaan suvussa asetuimme.
Lilja teki minuun hillityn, arvokkaan ja erittäin ystävällisen
vaikutuksen. Sellaisen, josta tietää, että ihminen on kokenut
paljon menetyksiä ja ottanut
tyynesti vastaan, mitä elämä tuo
tullessaan. Hänellä oli lempeät
silmät ja lämmin katse. Hän puhui hiljaisesti ja kohteliaasti sekä
antoi tilaa toiselle. Valitettavasti
hänen voimansa olivat jo heikentymässä, mutta onneksi hän
oli pitänyt poikaansa ajan tasalla,
ja Aleksanteri oli jo ottanut äitinsä keräämää tietoa haltuunsa.

Lilja teki minuun
hillityn, arvokkaan ja
erittäin ystävällisen
vaikutuksen.
Päätimme jatkaa Aleksanterin
kanssa Liljan aloittamaa Rikkisen suvun sukututkimusta, joka
huipentui viime vuonna tekemäämme matkaan Pietariin,
Krasnaja Seloon ja sen entisen
sairaalaan pihapiiriin, jossa meidän kummankin äidit aikanaan
syntyivät.
Sieltä jatkoimme yleisellä pikkubussilla Jälkylään. Kuljimme
umpeenkasvaneen kasvillisuuden läpi, maahan kaatuneiden ja
kasvien peittämien rautaristien
ohi. Saavuimme Hietamäen kirkon hautausmaan kautta vanhan
(1758 – 1940) Hietamäen kirkon
7
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Hietamäen entisen kirkon paikalla.
paikalle. Sinne pystytetyn muistoristin juurelle jätimme kipsisen enkelin niin sukumme jäsenten kuin kaikkien muidenkin
haudattujen muistoksi.
Täältä jatkoimme sodan rintamalinjalle jääneelle entiselle
Törölän kylälle. Löysimme sen
"patojärven", josta äitini Nina
ja sisarensa Irja olivat kertoneet. Kylän pojat olivat tehneet
heidän kotinsa lähelle ohi virtaavaan "puroon" padon, ja kun
vesi oli hiljalleen noussut, alueelle kertyneessä vedessä saattoi
käydä uimassa. Vesi oli kuulemma silloin kylmää, eivätkä pienet
tytöt uskaltaneet mennä kovin
syvälle.
Nyt se on valtavan laaja. Helteisenä heinäkuun päivänä, kun
lämpöä oli lähes 30 astetta, kävimme uimassa siinä virkistävässä ”järvessä”. Miten ihanaa
oli siinä kellua katsellen taivaan
sineen, mieli kiitollisena ja ylistystä täynnä, ajatellen, että täällä
ovat suvun jäsenet jo muinoin
virkistäytyneet, näitä maisemia
8

Aleksanteri matkalla kirkolta Törölään.
asuttaneet ja maata viljelleet.
Tunne oli sanoin kuvaamaton!
Oli kuin olisi tullut kotiin ja
levännyt Kaikkivaltiaan sylissä
syvässä rauhassa.

Miten ihanaa oli siinä
kellua katsellen taivaan
sineen.
Olin saanut Aleksei Krjukovilta
tiedon paikallisesta sukulaisesta. Melko lähellä Törölää sijaitsevasta Hiekan kylästä löysimme Arvon. Kävimme häntä
tapaamassa ja esittelimme hänelle sukupuuta, jossa hänkin
oli. Saimme myös tarkemmat
tiedot hänen lähisukulaisistaan
sekä valokuvia.
Palattuamme takaisin Suomeen
olemme jatkaneet sukupuun
täydentämistä ja 1660-luvulta
Inkerinmaalle Äyräpäästä lähteneen esi-isämme jälkeläisten
selvittelyä, johon Lilja oli tehnyt hyvät perustyöt.
TEEMAVUOSI 2015

Kerroin Liljalle syksyllä 2013,
että olen aloittanut venäjänkielen opinnot. Lilja tuumasi, että:
”jäi vähän viime tippaan!” Mikä
tietysti oli totta. Ihmisen aika
kun sittenkin on niin lyhyt.
Myöhemmin aina joskus sanoin hänelle muutaman oppimani sanan venäjäksi ja hän
sanoi takaisin jotain, ja korjasi ääntämyksen oikeaksi. Lilja
asui tuolloin jo palvelutalossa.
Vielä päivää ennen kuolemaansa 2014 kävin häntä tervehtimässä valkoisen Yuki-koirani
kanssa, jota Lilja aina katseli
ja kehui kauniiksi. Istuimme
Liljan seurana päivähuoneessa
lounaalla. Yuki koira istui sylissäni ja Lilja häntä katseli. Totesimme venäjäksi ruoan olevan
hyvää, koska Yuki niin hartaana
katsoi, kun perunamuhennos ja
makkarakastike hävisivät Liljan
suuhun. Liljaa nauratti ja hän
hymyili kauniisti.
Lounaan jälkeen kävelytin hänet huoneeseen. Katselimme,
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kun talojen katoille oli kertynyt
jo vähän lunta. Saisimmeko sittenkin valkean joulun? Autoin
hänet vuoteeseen lepäämään.
Yuki toi hänelle valkoisen pehmolelun, jolla oli punainen
tonttulakki päässä. Sen Lilja
sai kainaloonsa, kun annoin
hänelle suukot poskille ja toivotimme hyvää joulua. Ovella
ollessamme Liljakin toivotti:
”Hyvää joulua”. Aleksanteri
oli vielä illalla käynyt äitiään
tapaamassa ja vienyt hänelle
joulukuusenkin, jonka olivat
koristelleet. Aleksanteri kertoi
kysyneensä äitinsä mielipidettä
kuusesta, johon Lilja oli todennut: ”Kyllä se on symmetrinen”.
Hän oli siis ollut siihen tyytyväinen.
Liljalla oli muistiongelmista
huolimatta välillä hyviä kommentteja, joista paistoi hänen viisautensa, tarkkuutensa
ja huumorintajunsa. Hän oli
mielestäni hyväntuulinen ja
hyväntahtoinen, kohtelias ja
päämäärään pyrkivä ihminen.
Olen todella, todella iloinen
että sain tutustua häneen edes
näin viime senteillä. Seuraavana päivänä Aleksanteri soitti
ja kertoi äitinsä poismenosta.
Suuri sielu oli siirtynyt seuraavaan todellisuuteen. Hän oli
saavuttanut yhden päämääristään ja palannut isiensä maan
multiin Malmin hautausmaalle
ja lähtenyt seuraaviin korkeuksiin. Olen iloinen ja kiitollinen,
että istun samassa sukupuun
ketjussa kuin hän.

Liljan oman sukututkimuksen
mukaan Rikkisen suku on asunut 1660-luvulla Karjalan kannaksen Äyräpäässä. Sieltä se on
Ruotsin vallan aikana lähtenyt
Inkerinmaalle ja asettunut
Jöran-nimisen esi-isän johdolla silloiseen Savelan/Törölän
kylään Nuolijoen yläjuoksun
tuntumaan. Tuossa kylässä äitini Nina os. Rikkinen, Liljan
pikkuserkku, syntyi. Niillä pelloilla ja hiekkateillä kävimme
vuosi takaperin Aleksanterin
(Liljan pojan) kanssa maisemia
katsomassa.

Suuri sielu oli
siirtynyt seuraavaan
todellisuuteen.
Liljan pitkäaikainen toive oli
ollut päästä Suomeen. Hän
kuului Inkerin siirtoväkeen,
joka oli palautettu NL:oon.
1990 hän oli saanut työkutsun
Helsingin yliopiston Slaavilaisen kirjaston johtajalta, ja oli
jo muuttamassa tänne ennen
varsinaisen paluumuuton alkua.
Lilja koki Suomessa viimeinkin olevansa omassa ympäristössään. Kävellessään työhönsä
pitkin Helsingin katuja hän
ajatteli: onko tämä totta? Hän
on kertonut: paluu Suomeen
oli pitkäaikainen toiveeni. Sen
toteutuminen on ollut elämäni
parhaimpia saavutuksia.

Olen Liljan pois menon jälkeen vielä hieman selvittänyt taustojamme.
TEEMAVUOSI 2015
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MITÄ JÄTÄMME JÄLKEEMME INKERISTÄ – OMAN SUKUPUUN?
Viktor Hyyrönen Inkeri-iltapäivässä 12.4.2015

T

änään puhun muistista.
Monilla eläimillä muisti
liittyy ruuan hankintaan.
Muuttolinnuilla on erinomainen
pesimismuisti.Ihmisen muisti
on paljon monipuolisempi. Kun
puhutaan siitä, mitä on jäänyt
nykyisille sukupolville ja mitä
jää katoavasta Inkeristä tuleville sukupolville, puhutaan juuri
muistista - muistoista.
Itse alue, Inkerinmaa, ei katoa
mihinkään. Se sijaitsi Suomenlahden, Raja-, Narva- ja
Laavajokien välissä ja siinä se
pysyykin. Sanotaan, että jokainen ihminen, vaikka olisi aikoja
sitten nukkunut ikuiseen uneen,
on kanssamme niin kauan kuin
häntä muistetaan. Samoin on
synnyinseudun kanssa. Pelkkä
alue ilman ihmisiä, ilman ihmishistoriaa, ei loppujen lopuksi
merkitse meille kovinkaan paljon. Sukupolvien uurastus, ilot
ja kärsimykset, rakkaudet, syntymiset ja kuolemat, siis ihmisten
elämä alueella tekee siitä meille
rakkaan.

Pelkkä alue ilman
ihmisiä, ilman
ihmishistoriaa, ei
loppujen lopuksi
merkitse meille
kovinkaan paljon.
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Kuvittelemme, että rakastamme,
ikävöimme jotain aluetta, mutta
itse asiassa, ikävöimme oman
kansan historiaa tai oikeastaan,
oman suvun menneisyyttä, oman
pihan kaivoa, koivuja. Kun puhun muistista, mitä minä tavallinen, pieni ihminen voin tehdä
Inkerinmaan muistolle? Olen
sitä mieltä, että jokainen meistä
voi säilyttää vaikkapa vain oman
kylän ja oman suvun historiaa.
Ainakin sen, mitä muistaa, tai
pystyy eri lähteistä hankkimaan.
Voimme tutkia niitä, kirjoittaa
ylös ja siirtää tiedot vaikkapa
ainoastaan omille lapsille, lastenlapsille, nuoremmille sukupolville. Pienistä paloista kehittyy kokonaisuus. Tiedot tulevat
olemaan puutteelliset, mutta jos
joku toinen ja kolmaskin kirjoittaa samasta aiheesta, kuva tulee
täydellisemmäksi. Tärkeintä on
tietojen aitous, vilpittömyys.
Monilla kansoilla on erilaisia
luonnonkalleuksia: öljyä, malmeja, metalleja, hopeaa, kultaa.
Meidän kansalla, inkerinsuomalaisilla, mitään yllämainituista ei
ole eikä ole koskaan ollut. Mutta
meillä on oma rikkaus - historia
jota menneet sukupolvet ovat
vuosisatoja rakentaneet ja kehittäneet. Ja sukupolvet, jotka
ovat oman osansa jo tallentaneet kirjoissa, muistelmissaan.
Kiitämme heitä valtavan suuresta työstä! Eikä vain tunnetut kirjailijat, muusikot, ja jopa
jotkin poliitikot, mutta myös
tavalliset maanviljelijät, kalastaTEEMAVUOSI 2015

jat, tehdastyöläiset ovat luoneet
meidän historiaa. 		
Tämä meidän kansan historia
on ihmiskunnan yksi harvinaisimmista kokemuksista: kuinka
pienen pieni etninen ihmisyhteisö pystyy, satoja vuosia asuessaan vieraassa ympäristössä, ilman mitään omaa hallinnollista
järjestelyä, ei vain säilyttämään,
vaan myös kehittämään ja lujittamaan omaa identiteettiään.

Mutta meillä on oma
rikkaus - historia jota
menneet sukupolvet
ovat vuosisatoja
rakentaneet ja
kehittäneet.
Jos etnisen yhtenäisyytemme
uhkat ovat aiemmin olleet ulkoisia, nyt se uhka on jokaisen meidän sisällämme: jotkut
unohtavat, jotkut torjuvat, jotkut
kieltävät sukunsa ja menneisyytensä. Minun mielestäni esiisämme eivät ole olleet vain ”sukupolvia” - heillä on ollut nimet,
sukunimet, vanhemmat, iso- ja
isoisovanhemmat, jälkeläiset.
Minun haaveeni on saada jokaiselle inkerinsuomalaiselle
ikioma sukupuu. Tämä hanke
vaatii kovaa työtä, yhtä kovaa
kuin kaivosmiehillä syvän maan
alla, mutta pitkäaikaisempaa.
Mutta se olisikin ehkä kaikkien

TEEMAVUOSI 2015
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aikojen mahtavin, ainutlaatuisin
ja erittäin hyödyllinen, puhuva
muistomerkki.
On ymmärrettävää, että tulevat sukupolvemme tulevat yhä
enemmän suomalaistumaan,
ruotsalaistumaan, venäläistymään, virolaistumaan. Kuitenkin, nimenomaan Suomeen
tulleet jälkeläisemme ovat palanneet esi-isiemme juurille.
Minkä kansan juurista tulevat
pitämään kiinni jälkeläisemme
Venäjällä, Ruotsissa, Virossa ja
muissa maissa? Se onkin kysymys! Tälle prosessille emme voi
mitään, sitä ei tarvitse voivotella. Meidän tulee toimia niin, että
jos tulevilla sukupolvilla ilmestyy (ja varmasti ilmestyy!) kiinnostus omiin esi-isiin, he voivat
löytää ne tiedot, jotka me vielä
voimme pelastaa. Se tarkoittaa
perheiden arkistojen tutkimista,
haastatteluja sekä isompien arkistojen tietoja. Eri maiden arkistoissa on erilaiset toimintatavat, niihin on vain sopeuduttava.

Meidän tulee toimia
niin, että jos tulevilla
sukupolvilla ilmestyy
(ja varmasti ilmestyy!)
kiinnostus omiin esiisiin, he voivat löytää
ne tiedot, jotka me vielä
voimme pelastaa.
Pitää vain aloittaa ja yhdistää
voimamme kaikissa yllä mainituissa maissa. Että jokainen
12

nykyinen sukututkija ei istuisi
kerättyjen tietojen päällä, kuin
lapset hiekkalaatikolla, että
”tämä on minun leikkikalu, älä
koske”, vaan kaikki tiedot olisivat kaikkien ulottuvilla.
Ja vielä yksi tärkeä asia: ehkä
joku itse ei kovinkaan paljon
kaipaa tätä sukututkimusta,
mutta se on KUNNIANOSOITUS kauan sitten eläneitä ihmisiä kohtaan. Pian teillä, sukujenne tutkijoilla, syntyy outo,
lämmin tunne, että jo unohtuneet esi-isät eivät olekaan niin
kaukaisia, kun te luulitte, vaan
ovatkin jotenkin lähestyneet teitä. Tämä niin sanottu sukupuukeskustelu on erittäin tärkeä osa
tämän iltapäivän teemaa. Meillä
jo on olemassa ryhmä sukututkijoita, joilla on kokemusta ja
tietoja, mutta kun, minun mielestäni, jokainen toimii ikään
kuin omassa työhuoneessaan.
Esitykseni aikana esitän kuvamateriaalia, mm. miltä näyttävät
aidot alkuperäiset kirkonkirjat.
Koska suurin osa inkeriläisten
perhehistoriaa säilytetään Venäjän arkistoissa, kerron myös
kiinnostuneille, miten toimia
niissä netin välityksellä ja henkilökohtaisesti.
Lopuksi: Muistelmat, pienet
ja lyhyetkin valokuvineen ovat
kullanarvoisia. Koska kaikki ei
voi ilmestyä kirjamuodossa, eikä
meillä ole riittävästi säilytystiloja, ehdotan INKERIN NETTIKIRJASTON perustamista,
joka olisi kaikkien ulottuvilla.
Toimittajan (ASS) lisäys: Tämän
jälkeen Vikor näytti tilaisuuTEEMAVUOSI 2015

dessa valtaisan määrän kuvia
muistolaatoista ja suurista monumenteista, joita on eri puolilla
Suomea ja naapurimaita.
Esityksen jälkeen Viktor lupautui yhdeksi asiantuntijaksi tiimiin, joka alkaa vastata yleisön
kysymyksiin sukututkimuksesta.
Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen:
suomeninkeriliitto.sukututkim@gmail.com

Nettikirjaston perustaminen
vaatii henkilön, joka hoitaa asiaa. Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua Viktor Hyyröselle yllä
olevassa osoitteessa.

Lahden Seudun Inkeri-seura ry järjestää

Inkeriläisten kesäjuhlat
11. heinäkuuta 2015

Lahdessa Joutjärven kirkossa
Osoite Ilmarisentie 1
Klo 9 		
Avataan Kanslia näyttely ja Kahvio jossa aamupala ja kahvi
Klo 11		
Pääjuhla
Klo 14–15.30 Ruokailu
Klo 16		
Filmiesitys Viimeinen juna Inkeriin (kesto noin 1 tunti)
			Päivän päättäminen

Pääjuhlan ohjelma
Klo 11 		
Liput saapuvat, Nouse Inkeri
			Tervehdyssanat Puheenjohtaja Toivo Puronen
			
Laulu Omall’ maal’, omall’ maal’
			Puhe Marja Rämö historiikki
			Virsi
			Lasten esitys
			Tervehdyksiä: Suomen Inkeri-liiton puheenjohtaja Alina-Sinikka
				
Salonen, Toksovan kirkkoherra Esko Haapalainen yms.
			
Virsi 579: Soi kunniaksi Luojan
			Laulua Kaukopartio
			Lausuntaa Elsa Kirjanen
			Esitys Mesimarjat
			Maamme-laulu
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POHJALAINEN INKERILÄISELLÄ TAUSTALLA
Toivo Iho 80 vuotta
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

I

nkeriläisten sivistyssäätiön hallituksen puheenjohtaja Toivo Iho täytti maaliskuussa 80
vuotta. 				
Inkeriläisten viestin päätoimittajana ja Inkeri-liiton
puheenjohtajanakin kunnostautunut mies sanoo
inkeriläisyyden olevan hänelle osa identiteettiä.
- En voi sanoa kokevani itseäni inkeriläiseksi, mutta olen pohjalainen, jolla on inkeriläinen tausta. 				
Inkeriläisyys on siis merkittävä identiteetin osaalue, muttei varsinaisesti sen perusta.		
- Tiedän, että on sellaisiakin ihmisiä, joilla on inkeriläinen tausta, mutta jotka ainakin joskus ovat
halunneet vaieta juuristaan, mutta minä en ole koskaan tehnyt niin. Inkeriläisyys on minulle itsestään
selvä ja arvokas asia.			
Ihon vanhemmat ovat kotoisin Inkerin Rääppyvältä ja Hietamäeltä. 			
- Olen jotakuinkin varma, että niiden ihmisten
lapset ja lapsenlapset, jotka ovat tulleet Suomeen
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, kokevat saman Suomeen sulautumisen kuin minä. Heidänkin identiteetissään on mukana inkeriläisyys,
mutta se ei ole enää se itseyden perusta.

Järjestöjen aikaansaannokset jäävät
julkisuuden kautta leimaamaan sitä
maailmaa, jota järjestöt heijastavat.

Inkeriläisten toiminta on Ihon mielestä jatkunut
jotakuinkin samankaltaisena hänen mukanaolonsa vuosina.				
- Toiminta aloitettiin aikoinaan - kauan ennen
minun aikaani - puoli varkain ja varovasti, mutta
vähitellen se on aikojen saatossa vapautunut ja normalisoitunut. Ihmiset tietysti vaihtuvat ja jokainen
uusi tuo jotain uutta tullessaan yhteisön henkeen.
14

Toivo Iho juhli huhtikuussa ystävien, sukulaisten ja työtoverien
ympäröimänä syntymäpäiviään Kauniaisissa.
Kysymykseen onko inkeriläisten aktiivisuus muuttunut, Iho toteaa, että aktiivisuuden sijaan pitäisi ehkä pikemminkin puhua passiivisuudesta.
- Järjestötoiminta ylipäätänsäkin on sellaista, että
se ei houkuta kovin paljon ihmisiä. Ihmiset eivät
ole halukkaita tulemaan järjestöihin. Tämä on valitettavaa, sillä järjestöjen aikaansaannokset jäävät
julkisuuden kautta leimaamaan sitä maailmaa, jota
järjestöt heijastavat.			
Iho sanoo ihmisten ilmaisevan kyllä helposti
kritiikkiä, mutta astuvan syrjään kaivattaessa aktiivisia toimijoita. 			
- Tämä ei ole missään nimessä yksin inkeriläisjärjestöjen ongelma, vaan tämä vaiva koskee varmasti
kaikkia kansalaisjärjestöjä.

RUOTSIN INKERILÄISET
Viktor Pajusen terveiset

Tässä tulee vähän tietoja mitä tapahtuu Ruotsin inkeriläisten porukassa
tämän vuoden keväällä ja kesällä.

I

nkeriläisten kesäjuhlan paikka on Tukholman suomalainen
kirkko, ja aika 30. toukokuuta. Nykyään tilaisuus se on
yksipäiväinen ja ohjelma pääosin ruotsinkielinen, mutta
mukana on usein suomenkielistä musiikkia. Meille tulee Sävelkuoro Viljandista laulamaan, omien sanojensa mukaan omaksi
huvikseen ja inkeriläisten kunniaksi. Ohjelma kestää kello
12–18 ja loppuu lyhyeen hartaustilaisuuteen.
Aloimme seitsemän vuotta sitten järjestää kesäisin matkoja
Inkerinmaalle. Olimme yrittäneet tätä monta kertaa jo
Neuvosto-aikana. Aina matkat jäivät kuitenkin tekemättä.
Oli liian vähän innostuneita tai jotenkin Neuvostoliiton
viranomaiset sotkivat meidän yrityksemme.		
Mutta nykyään on aina ollut riittävän monta matkustajaa, ja
iloksemme heistä suuri osa on nuoria ihmisiä.
Tänä kesänä menemme bussilla Narvan kautta Inkerimaalle ja
kauniiseen Pietarin kaupunkiin. Siellä käymme Eremitashin
taidemuseossa, samoin kuin inkeriläisten kesäjuhlilla
Tuutarissa. Kotimatkalla kuljemme pakolaisten jäljissä Kloogan
leiripaikalle ja Paldiskin satamaan, mistä kuljetettiin sotaaikana höyrylaivoilla sivilit inkeriläiset Suomeen.
15

KEVÄTKOKOUKSEN 28.3.2015 PÄÄTÖKSIÄ

Liiton puheenjohtaja Alina-Sinikka Salonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki
tervetulleiksi.
▶▶ Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Rautajoki ja sihteeriksi kutsuttiin Anne
Tuohimäki.
▶▶ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Räikkönen ja Toivo Tupin, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
▶▶ Kokouksen laillisuus todettiin.
▶▶ Esitettiin vuoden 2014 tilinpäätös
▶▶ Tilikauden ylijäämä tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 oli 5 237,86 €.
▶▶ Opetusministeriön myöntämästä kulttuurilehdille suunnatusta 1 000 €
avustuksesta huolimatta julkaisutoiminnan tulos oli alijäämäinen 1 724,61 €.
▶▶ Toiminta- ja tilikertomus hyväksyttiin.
▶▶ Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto, jonka jälkeen tilinpäätös v. 2014
vahvistettiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin asianomaisille.
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YRJÖ KORKKINEN IN MEMORIAM

Kevään tehdessä tuloaan saimme suruviestin maalarimestari Yrjö Korkkisen poismenosta.
Inkerissä, Skuoritsan Taaitsassa 1933 syntynyt ja
mummonsa kanssa Suomeen 1943 asettunut Yrjö
oli monipuolinen ja monivuotinen toimija inkeriläisten piirissä. Yhdessä suomalaisen vaimonsa
Annelin kanssa hän on jättänyt pysyvän jäljen
monen yhdistyksessämme toimineen ja sen toimintaan osallistuneen mieleen.		
Jo kuusikymmenluvulla Yrjö ja Anneli kuuluivat
silloisen Inkeriläisten yhdistyksen Helsingin paikallisosaston nuorisotoimikuntaan, joka harrasti
kansantansseja ja kyykän eli popin pelaamista.
Ryhmä esiintyi kesäjuhlilla niin Suomessa kuin
Ruotsissakin ja järjesti illanviettoja Helsingissä
saadakseen houkuteltua nuoria inkeriläisiä toiminnan piiriin.

Yrjö Korkkisesta tuli 1975 Inkeriläisten yhdistyksen Helsingin paikallisosaston puheenjohtaja, jossa
toimessa hän toimi vuoteen 1994 asti, jolloin paikallisosasto rekisteröityi. Inkeriläisten yhdistyksen
(nykyisin Suomen Inkeri-liitto) hallitukseen Yrjö
kuului 1977–1999, toimien liiton varapuheenjohtajana 1995–1999. Liiton hallituksen jäsenenä hän
kuului myös Inkeriläisten sivistyssäätiön hallintoneuvostoon.
Säätiön ansiomerkki myönnettiin hänelle 1976 ja
liiton viiri 1999. 				
Yrjö Korkkisen siunaustilaisuus pidettiin
17.4.2015 Vantaan Pyhän Laurin siunauskappelissa.
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MONEN ROOLIN MIES
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Vanki, Vakooja, Sissi –teos kertoo Mähnälässä syntyneestä
inkeriläismiehestä nimeltä Olavi Lehtola, Juho Kiiski, Ivan
Sherstnjov, Ivan Budkin, Juho
Putkinen, Matti Jääskeläinen ja
Matti Putkinen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasteessa
Matti Putkiseksi ristitty mies
käytti nimittäin nuoruusvuosinaan kaikkia näitä edellä mainittuja nimiä ajankohdasta ja
tehtävästä riippuen.
Alkujaan opettajaksi valmistunut Putkinen ajettiin neuvostojärjestelmässä sissiradistin oppiin ja mies sai unohtaa haaveet
opettamisesta. Hän palveli kaukopartioissa niin puna-armeijan
kuin saksalaistenkin selustassa.
Välillä hänet lähetettiin Siperiaan pakkotyöhön ja edelleen
vakoojaksi Suomeen. Suomessa Putkinen jättäytyi kuitenkin
vangiksi ja hänestä tuli suomalaisten sissi.		
Putkisen teos kertoo kirjoittajansa elämästä tämän ikävuosiin
23 asti.
Vanki, Vakooja, Sissi -teoksen on
toimittanut historiankirjojen
tekijänä tunnettu ja tunnustettu
Mikko Porvari. Hän kiittelee
Putkisen tarinaa teoksen alkusanoissa:

”Matti Putkisen kertomus ei
ole vain yksi silminnäkijätodistus neuvostohallinnon
julmuuksista. Kirjoittajan
myöhemmät vaiheet Suomen
sotilastiedustelun palveluk18

Matti Putkinen

sessa tekevät siitä myös sotahistoriallisen kuriositeetin
lisäksi Putkinen kuvailee
harvinaisella tavalla neuvostotiedustelun menetelmiä ja
avaa siten lukijoille, kuinka
neuvostotiedustelu koulutti
Suomeen lähetettyjä vakoilijoita.”
Putkisen värikäs ja vaarallinen
elämä rauhoittui miehen paettua sodan jälkeen Ruotsiin.
Hän lähetti sieltä kirjeen kaipaamalleen sydämensä valitulle. Teksti kuului ”Olen Norrköpingissä. Täällä on kaikki
hyvin. Vain yksi asia puuttuu –
sinä.” Kun teos Vanki, Vakooja,
Sissi julkaistiin tammikuussa
2015, tämä kyseinen rinnalta
uupunut Satu ja perheen pojat Sven ja Kent olivat mukana
julkistamistilaisuudessa. Putkinen itse kuoli kuitenkin jo
vuonna 2001. Porvali sai tämän
vuonna 1953 kirjoittaman kertomuksen luettavakseen kesällä
2013.
Putkinen uskalsi kirjoittaa
tarinansa paperille 33-vuotiaana, Stalinin juuri kuoltua.
Aiemmin mies ei uskaltanut
moiseen hommaan r yhtyä.
Tuolloinkaan hän ei tosin vielä uskaltanut laittaa papereihin
omaa nimeään vaan otti käyttöön vielä yhden salanimen.
Tällä kertaa hän oli Matti
Rantala ja teoksen alkuperäinen nimi Nuoruuteni Neuvostoliitossa.
Porvali kiittelee Putkisen tekstiä sujuvaksi. Hän on kirjoittanut teokseen johdannon ohella

MIKKO PORVALI
Syntynyt Petäjävedellä 1980.
Koulutukseltaan poliisin rikostutkija ja
oikeustieteen maisteri.
Työskennellyt poliisivoimissa sekä puolustusvoimissa.
Työskentelee rikoskomisariona.
Porvalin kolmas teos Operaatio Hokki oli
Tieto-Finlandia-ehdokkaana vuonna 2011.
Muita ilmestyneitä teoksia Vakoojakoulu,
Kaatunut Normandiassa, Salainen tiedustelija, Hyökkäyksen edellä ja Rautasormus.

Kuva: Tommi Anttonen

viimeisen luvun, joka valottaa
teoksessa ilmenneitä kohtia
ja kertoo Putkisen vaiheista
Ruotsiin muuton jälkeen.
Putkisen kerronta on mukaansatempaavaa ja rehevää. Vaikka
teksti on ajoittain varsin sarkastista ja kriittistä, säilyy siinä vaikeinakin hetkinä optimistinen
vire ja usko tulevaan. Putkisen
huumori ei häviä kerronnasta
vaikka nuori mies käy läpi ankaria ja synkkiä aikoja.
On helppoa kuvitella kirjoittamisen olleen Putkiselle tapa ravistaa menneisyyden haamut ja
raskaat muistot hartioilta. Paperi
oli hänen terapeuttinsa ja kynä
ilmaisukeino.

”Minä taas kävin torakoiden kanssa alituista
sotaa makuupaikastani
leivinuunin päällä. Ne
pitivät fanaattisesti kiinni
esi-isiensä oikeuksista ja
osoittivat hämmästyttävää
hyväntahdon ja naapurisovun puutetta.”

Teoksen toimittaneen Porvalin
liittää Putkiseen jälkimmäisen
toimiminen radistina suomalaisessa kaukopartio Hokissa puna-armeijan selustassa elokuun
lopulla 1944. Porvalin isoisä
Antti Porvali toimi kyseisen
partion johtajana ja Mikko Porvali on kirjoittanut isoisänsä sotapäiväkirjan, veteraanien kertomuksien ja valokuvien pohjalta
teoksen Operaatio Hokki. Teos
oli Tieto-Finlandia ehdokkaana
vuonna 2011.

Kirja-arvio – Matti Putkinen, Mikko Porvali (toim.) Vanki, Vakooja, Sissi. Atena-kustannus 2015. 344s.
Matti Putkisen teosta Vanki, Vakooja Sissi saa hyvin varustetuista kirjakaupoista kautta maan.
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PELASTUNEEN ALBUMIN TARINA
Ella Ojala

”Ah, kaikki maailmassa toisin
oisi, jos kaiken kahdesti tehdä
voisi.”
Tämä viisaus löytyy kirjastani
Sananlaskuja, tarinoita ja mielleyhtymiä. Nyt on vallalla koota vanhoja valokuvia. Niistä on
kirjoituksia tuon tuostakin. Minä
olen tietämättäni tehnyt tätä jo
kaksitoistavuotiaana lapsena sodan keskellä. Kirjoitan tästä sekä
esikoisteoksessani Pitkä kotimatka että teoksessa Pelastunut
albumi.
Ei ollut Suomessa helppoa saada Inkeri-aiheisia teoksia julki.
Meitä ei yksinkertaisesti ollut
olemassa – ei Neuvostoliitossa
sen paremmin kuin Suomessakaan. Vasta kun Neuvostoliitossa
tuli glasnostj, mekin ilmestyimme ja minunkin kirjani pääsivät päivänvaloon.
Kyllä minä pelkäsin, kun Pelastunut albumi ilmestyi. Kirjassa
omaiseni esiintyivät omilla nimillään ja kuvien kanssa. Silti en
tietänyt joidenkin lähiomaisten
hirveästä kohtalosta. Me olimme jääneet saksalaisten puolelle rantamaa. Näimme nälkää ja
silloinen kotimme paloi sodassa.
Pelastuneella albumilla on oma
tarinansa siltä osin kuin minä
sen pelastin. Meitä ei Neuvostoliitossa sodan aikana ehtinyt
pelastamaan kukaan. Äitini
onneksi sairastui niin pahasti,
ettemme ehtineet Leningradiin, jossa varmasti olisimme
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kuolleet nälkään. Joten kuljimme omaa tahtiamme eteenpäin.
Olimme silloin autiossa Tielisin
kylässä kun minä keksin aamulla lähteä pelastamaan Leninin
ja Satalinin kuvilla varustettua
kunniakirjaani. Oli aivan hiiren
hiljaista. Sodasta ei ollut tietoakaan. Sain vanhemmiltani luvan
lähteä Tielisistä Hyttilään, jossa
tavaroitamme oli Uatilan kellarissa. Poikkesin tosin Vennäin
Vuissakalla, jossa kotimme oli ja
kissamme Teppo. Kissa oli saanut neljä suloista kissanpentua.
Hyttilään saavuttuani Uatilan
kellarissa vallitsi kaaos. Kaikki
tavarat oli myllätty ja valokuvat
revitty hienosta nahkakantisesta hopeareunaisesta albumista.
Minä kokosin valokuvat. Pujottelin ne paikoilleen albumiin.
Näin Leninin ja Stalinin kuvilla varustetun kunniakirjanikin
lojuvan tavaroiden joukossa.
Korjasin kunniakirjani albumin
väliin. Tottahan se oli arvokas
todistus suomalaistytön saavutuksista. 		
Korjasin sekasotkun keskeltä
myös äidinäitini vuotta vanhan
upean kihlasilkin ja äidin mustan
hautajaisissa käyttämän silkin.
Köytin tavarat äidin mustaan
kirssihuiviin. Johonkin vanhempaan huiviin pakkasin vielä äidin
hääpeilin. Se oli niin kaunista
paksua hiottua lasia. Lähdin tavaroineni kohti Tielisiä. Jos tullessa oli ollut rauha maassa, niin
nyt oli alkanut täysi sota: tykkien
ammukset räjähtelivät kaikkialla.

Lentokoneet kaartelivat ampuen kuularuiskutykeillään kaikkea
näkyvää. Hyppäsin isäni opetuksesta maantienojaan ja saaliini
peitin hentosella vartalollani
alleni. Lentäjät luulivat kai, että
minulla oli koko sotasalaisuudet allani ja yrittivät tuhota
sen. Onneksi eivät osuneet.
Kun tuli vähän rauhallisempaa
ja sotatilanne loittoni eteenpäin,
nousin ojasta saaleineni ja jatkoin matkaa Tielisiin.
Vanhempani odottivat minua
hermostuneina. Kun olin aukaisemassa kujanmaanporttia
yksi sirpale viuhahti ohi kaulani
vierestä vieden mennessään palasen huivista, joka oli kaulani
ympärillä. 		
Pelastunut albumi täyttää nyt
satakaksikymmentä vuotta samoin kuin kihlasilkkikin. Näin
vanhat esineet ansaitsevat kyllä
tulla huomioiduiksi.

LYHYESTI
Tutkimus Inkerin kirkosta

Kirjoja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama, pitkään tekeillä ollut tutkimuksen INKERIN KIRKON NELJÄ
VUOSISATAA - Kansa, kulttuuri, identiteetti julkaistaan
20.5.2015. Kirjan ovat tehneet Jouko Sihvo, Varpu Myllyniemi, Eino Murtorinne, Jyrki Paaskoski ja Mika Sivonen

Pekka Kauppala. Paluu vankileirien teille. Suomesta
Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940–1955.
Gummerus 2011.

Paluumuuttajien kevätretki Espooseen Velskolaan
ti 26.5.
Lähtö Tikkurilasta kirkon edestä (Asematie 12) klo 8.30 ja
Espoon keskuksesta (Asemakuja 2) klo 8.45.
Paluu lähtöpaikkaan n. klo 16.15.
Ohjelmassa ulkoilua, leikkimielistä kisailua, yhteislaulua
sekä kevätkirkko.
Hinta 13 e, sisältää matkat, kahvit, lounaan ja ohjelman.
Ilmoittautumispäivä on mennyt, mutta kysy, onko paikkoja
jäljellä: Tikkurilan bussiin: Päivi Helén p. 050 572 2666
Espoon bussiin: Liilia Reelo p. 050 341 5097
Jos tulet Velskolaan (Vääräjärventie 2, Espoo) omalla
kyydillä, ilmoittaudu Liilia Reelolle. Retken hinta
sama omin kyydein tuleville.
Järjestää: Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Tikkurilan
seurakunta

Kirjan esittely netissä: Elina Sanan tutkimus Luovutetut
käsitteli Suomesta Saksaan pakkoluovutettuja juutalaisia ja sai ilmestyessään aikaan kansainvälisen kohun.
Tämän vuoksi valtioneuvoston kanslia päätti aloittaa
tutkimushankkeen sotavankeina kuolleiden ja luovutettujen kohtaloista. Filosofian tohtori Pekka Kauppala on
tutkinut Suomesta Saksaan ja Neuvostoliittoon luovutettujen ihmisten kohtaloita. Näihin lukeutuivat punaarmeijan sotavangit, heimosoturit, inkerinsuomalaiset,
virolaiset ja vangiksi otetut saksalaiset. Kauppala kertoo
nyt ensi kertaa, minkä tyyppisiin oloihin palautetut
joutuivat, kuinka he kestivät stalinistisen hirmuhallinnon
ja millaiseksi heidän elämänsä myöhemmin muuttui.
Hän nostaa esiin myös yksittäisiä kohtaloita, kuten
esimerkiksi ”Pronssisoturi” Kristjan Palusalun ja Vlasovin
propagandapäällikön Mileti Zykovin traagisen tarinan.
Lähdemateriaalina ovat muun muassa lukuisat aiemmin
salaiset arkistot Venäjällä, Saksassa, Virossa ja Suomessa
sekä eloonjääneiden haastattelut.
Matti Putkinen & Mikko Porvali. Vanki, vakooja,
Sissi. Toimittanut Mikko Porvali. Julkaisija: Atena 2015
Katso esittely tässä numerossa!

Seuraavassa Inkeriläisten Viestissä artikkeli taiteilija Valeri Nuijalta.
Ohessa kuva hänen taulustaan Talvi kotimaassa vuodelta 1985.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Ilmoittajille

Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja 2015
Suomen Inkeri-liitto ry
1. Kevään viimeinen Inkeri-iltapäivä on
23.5. klo 13.30 (kahvi) ja 14.00 – 15.30 varsinainen ohjelma. Punalippu-lehden Inkerinumerostako kaikki alkoi? Fil.tri Toivo Flink
ja toimittaja/tulkki Toivo Tupin muistelevat
paikalla olleina inkeriläisyyden ”ylösnousemista” Neuvostoliiton loppuaikoina 1980 luvulta
alkaen. Tuolloin ensimmäisissä inkeriläisten
kesäjuhlissa oli yleisöä tuhatmäärin.
2. Kesämatka Viroon 27.–29.6. Kysy vapaita
paikkoja. Ohjelmassa on Viron inkerinsuomalaisten kesäjuhlat Rakveressa ja niiden jälkeen
tutustuminen Paldiskiin ja Kloogan, joiden
kautta kymmenet tuhannet inkerinsuomalaiset
tulivat Suomeen 1940–luvulla. Oppaina on
Viron Inkeri-liiton edustajia, mm. Tallinnan
seuran puheenjohtaja Vladimir Vari sekä Ilmar
Laherand. Laherandilla on omakohtaista tietoa alueella olleista leireistä ja joukkohaudoista ja sinne perustetuista muistomerkeistä. Hän
on ollut tapahtumissa mukana sekä 1940– että
1990–luvuilla.
Tarkemmat tiedot ovat edellisessä Inkeriläisten viestissä.
Tiedustelut: Alina-Sinikka Salonen
alinasinikka@gmail.com tai p. 040 7437 042.
3. Retki Taipalsaareen ja Mooses Putron kesähuvilalle 30.8.2015
Matka tehdään omalla bussilla seuraavalla aikataululla:
7.30 lähtö Helsingistä Rautatientorilta
Mikonkadun turistipysäkiltä,
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Jotta tapahtumakalenteriin toivotut
ilmoitukset ehtisivät painoon, tulee
ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta riippumatta, siten,
että ne ovat perillä viimeistään
lehden kakkossivulla ilmoitettuna
aineiston vastaanottopäivänä.

8.00 ensimmäinen pysähdys Tikkurilassa Museon edessä turistipysäkillä,
9.30 toinen pysähdys Lahdessa.
Taipalsaaren Putronniemeen saavutaan noin
klo 12. Siellä on Putron huvilan esittely ja
lounas - jauheliha/kasviskeitto lisukkeineen,
leivät ja kahvi sekä kahvileipä.
Klo 15 osallistutaan Taipalsaaren kirkossa
pianokonserttiin: ”MUUKALAISMUSIIKKIA”. PIANOTAITEILIJA KIRILL KOZLOVSKY.
Kaikki konsertin kappaleet on sävelletty kotimaan ulkopuolella. Säveltäjistä mainittakoon,
mm. Chopin, Sibelius, Whittall, Prokofjev ja
Rachmaninov.
Kiril Kozlovsky on syntynyt vuonna 1981 Valko-Venäjällä. Taustaltaan hän on inkerinsuomalainen. Hän valmistui musiikin maisteriksi
Sibelius-Akatemian pianomusiikin osastolta
keväällä 2005. Jatko-opinnot hän suoritti
Wienin musiikkikorkeakoulussa. Kozlovsky
on menestynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä
pianokilpailuissa; niistä mainittakoon Jyväskylän pianokilpailun voitto vuonna 2004 sekä
ensimmäiset palkinnot ”Ciutat de Mallorca”
-pianokilpailussa Espanjassa vuonna 2003 ja
Chopin-keskuksen pianokilpailussa Pariisissa
vuonna 1998. Marraskuussa 2004 Kirill Kozlovsky valittiin Finland Festivalsin vuoden
2005 nuoreksi taiteilijaksi.

Matkan hinta 60 € kerätään bussissa. Se sisältää matkat, konserttilipun, lounaan kahveineen ja Putronniemen esittelyn. Ilmoittautuminen Alina-Sinikka Saloselle alinasinikka@
gmail.com (p. 040 7437 042). Ilmoitathan
nimen, puhelinnumeron ja bussiin nousun
pysäkin!

Vuorikatu 37.

Ennakkotietoa syksyn ohjelmasta:



Suomen Inkeri-liitto ja Inkerin kulttuuriseura
järjestävät sukututkimuspäivät 12. – 13.9.
Paikalla on useita sukututkimuksen asiantuntijoita. Tarkemmat tiedot Inkeriläisten viestissä no 4, joka ilmestyy viikolla 35.

Turun Inkeri-seura

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

Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kousankatu
6), kello 14 alkaen.

Suomen inkeriläisten kesäjuhlat

järjestetään lauantaina 11.7. Lahdessa. Tarkemmat tiedot ovat viestin sivulla 13.
Maria Lahti maria.lahti.nikkari@gmail.com
p. 0400 841 741
tai Inkeri Ojala inkeri-ojala@gmail.com
p. 0400 716 727
*******************************************************

Hyvinkään Inkeri-kerho
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.inkerikerho@hotmail.com


Lahden seudun Inkeri-seura

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

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

Palvelupiste, Uudenmaankatu 1. Puh. 233 2565



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


Seukko-seura ry
Toiminta on kesätauolla.
Puheenjohtajan yhteystiedot:
Aili Mehiläinen
ailimehi@hotmail.com
p. 050 3386 023.

Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai
alkaen kello 15 Luther kirkolla, osoitteessa
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Katri Pupulainen 1920-luvun Paaritsassa.
Vasemmalla Hilma, sylissä Einari ja oikealla Roosa. Kuvitusta Sinikka Paavilaisen Kyynelvaunut-teoksesta.
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