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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

Loppuvuodesta on aihetta kurkistaa peruutus-
peiliin ja katsella, mitä Suomen Inkeri-liitossa 
ja muuallakin on vuoden aikana tapahtunut. In-
keriläisten viesti -lehdessä on vuoden teemana 
pohdittu, mitä Inkeristä jää meidän jälkeemme. 
Aiheeseen on liittynyt tieto sukututkimuksesta. 
Olemme pyrkineet auttamaan teitä, jotka olette 
kiinnostuneita oman sukunne vaiheista. Käsil-
lä olevassa lehdessä on aikaisemmin Viestissä 
olleita osoitetietoja täydentävä Valikoima eri-
koiskirjastoja ja -museoita.    
Peilissä näkyy ennätyksellisen vilkas toimin-
tavuosi. Heti alkuvuodesta julkaistiin Vantaa-
seuran vuosikirja Helsingin pitäjä 2015, jossa 
olemme saaneet esittäytyä melkoisen näkyväs-
ti. Myös elokuva Viimeinen juna Inkeriin on 
kiinnostanut sekä ”mein ommii” että kantasuo-
malaisia. Kotikirkkoni Maunula Oulunkylän 
seurakunnassa on antanut tarvittaessa kirkon 
tilat käyttöömme, mikä on lisännyt Inkeri-
tietoisuutta tällä alueella. Kirkon diakonia-
iltapäivässä esitetty Viimeinen juna Inkeriin 
-elokuva sai liikkeelle väkeä tuvan täydeltä. 
Myös Inkeri soi -konsertissa oli hyvin yleisöä, 
ja sen tuotto oli erinomainen. Kiitokset teille, 
joilla on osuutta asiaan!

Kesällä teimme vaikuttavan matkan Viron 
inkerisuomalaisten kaksipäiväisille kesäjuhlille 
Rakvereen. Tähän liittyen kiersimme kipeän 
kierroksen Paldiskissa ja Kloogassa.   
Lahtelaisille puolestaan esitämme jälleen suu-
ret kiitokset Suomen inkeriläisten kesäjuhlien 
järjestämisestä. ”Ei ole Lahden voittanutta”!  
Jo toisena kesänä peräkkäin vierailimme Tai-
palsaaressa Mooses Putron kesähuvilassa ja 
kauniissa Putronniemen maisemissa. Söimme 
maittavan lounaan ja kuuntelimme Kirill Koz-
lovskyn pianomusiikkia Taipalsaaren kirkossa. 
Loppukesästä Peräseinäjoella toimiva Siirtolais-
museon tukiyhdistys kutsui Suomen Inkeri-lii-
ton edustajan yhdistyksen järjestämään Inkeri-
päivään. Inkeri-liitolle oli yllätys, että tällainen 
yhdistys on olemassa. Hallitus valtuutti minut 

puheenjohtajana edustamaan Liittoa. Tilaisuus 
oli täynnä yllätyksiä. Sain sen aikana uutta tietoa 
Pohjanmaan runsaasta kulttuuritoiminnasta. Jos 
kaikki menee hyvin, tulen kertomaan tästä pai-
kasta myöhemmin lisää. Aika näyttää.

Syyskaudelle Liitto oli saanut Helsingin Työ-
väenopistoon viideksi maanantai-illaksi eri ai-
heista koostuvan luentosarjan. Suuri osa kuu-
lijoista oli kantasuomalaisia. Jälleen sai yleisön 
taholta kuulla, että näistä asioista ei ole tiedetty 
juuri mitään. Työväenopiston lisäksi Toivo Flink 
oli kutsuttu luennoimaan SENIORI-FOORU-
MIIN. Se on keskiviikkoisin Mikael Agricolan 
kirkon kryptassa pidettävä avoin luentosar-
ja, johon viikoittain tulee noin 400 senioria. 
Muutamat henkilöt ovat oma-aloitteisesti lä-
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hettäneet juhlistamme ja toiminnastamme kir-
joituksia lehtiin. Silloin tällöin minulle lähete-
tään lehtileikkeitä. Jokainen, joka levittää tietoa 
unohdetun Inkerin kansan vaiheista, tekee meil-
le suuren palveluksen. Kiitos, ystävät!

Yhteistyö naapurimaiden kanssa on lisäänty-
nyt. Sähköpostiviestit kulkevat, ja joskus hen-
kilötkin. Venäjä tosin, valitettavasti, näyttää 
unohtaneen meidät. Wladimir Kokon jälkeen 
seuraajaksi valitun Pietarin liiton uuden edus-
tajan kanssa ei ole syntynyt yhteyttä monesta 
yrityksestäni huolimatta. Toivottavasti se on 
ohimenevää alkukankeutta.

Peruutuspeilissä näkyy koko Suomen ja Eu-
roopan tasolla valtavia ihmisjoukkoja, jotka 
asuvat teltoissa tai talojen raunioissa tai ovat pa-
tikkamatkalla jonnekin. Kun kirjoitan tätä, pa-
kolaisia on saapunut Suomeen 30 000. Viestin 
ilmestyessä lukumäärä lienee kasvanut. Uutis-
ten kertautuessa katsojan vastaanottokyky vä-
hitellen turtuu. Kun turvapaikanhakijat tulevat 
riittävän lähelle, he aiheuttavat kantaväestössä 
- ja meissä inkerinsuomalaisissakin - monen-
laisia tunteita, laidasta laitaan.   
Edellisen Viestin toimitusvaiheessa oli sattunut 

”työtapaturmia”, joita me kaikki toimitukseen 
osalliset pahoittelemme. Yksi vahinkopöpö oli 
Pääkirjoituksesta syönyt pätkän tekstiä, jossa 
toivoin lukijoiden lähettävän meille muistoja 
ja ajatuksia, joita pakolaisasia teissä herättää. 
Tekstin vajavuudesta huolimatta monet ovat 
ymmärtäneet toivomuksen, ja kirjoituksia on 
tullut. Pyyntö on edelleen voimassa. Kaikki 
tekstit eivät mahtuneet tähän lehteen, mutta ai-
hetta jatketaan niin kauan kuin asia puhututtaa. 
Otan kirjoitukset mielelläni henkilökohtaiseen 
postiini alinasinikka(at)gmail.com.

Kun mennyt vuosi on peilattu, haluan katsoa 
ympärilleni. Otan nyt käyttöön sivupeilit, jotka 
näyttävät mahdollisimman kauas Suomenmaa-
han. Kuulen joskus huhuja inkerinsuomalaisten 
kokoontumisista. Olisi kiinnostavaa tietää, millä 
paikkakunnilla ja millaista toimintaa teillä on. 
Seurakuntienkin Inkeri-työstä minulla on tie-
toa vain Helsingin seudulta. Olisi kiinnostavaa 
kuulla harrastuksistanne. Uskon, että muutkin 
Viestin lukijat ovat samaa mieltä. Annettai-
siinko hyvien ideoiden kiertää vaikkapa tämän 
lehden kautta. Yritetään yhdessä!   
Juulia-vunukkani kortti vuodelta 2007 kertoo, 
millaista Joulua kaikille toivotan. Lisäksi toivon

Sisäistä ja ulkoista rauhaa vuodelle 2016
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KIRJEITÄ KENTÄLTÄ

Kansat liikkuvat –  
se mietityttää 
Antti Pullinen, karjalainen, 
nyt evakossa Iitissä

Inkerin liiton nykyinen pu-
heenjohtaja Alina-Sinikka 
Salonen on 1943 Suomeen 
tuotuja inkeriläisiä.  
Hän kirjoittaa Inkeriläisten 
Viestissä no 5/2015 pääkirjoi-
tuksessaan www.inkeriliitto.fi, 
kuinka hänen kotinsa lähelle, 
Helsingin Maunulan kirkkoon 
sijoitetut 70 nykypakolaista 
saivat hänet puhkeamaan tul-
vanomaiseen itkuun. Hän oli 
kuullut korvissaan isänsä sa-
novan: ”Kun meidät sijoitettiin 

leiriin Oitin työväentalolle ja 
palokunnantaloon, tuntui siltä 
kuin olisimme taivaassa. Emme 
olleet eläissämme sellaista koh-
telua ja ystävällisyyttä saaneet. 
Ruoka oli hyvää, kohtelu oli hy-
vää.” Salonen sanoo koko ikänsä 
kantaneen mukanaan kauhua ja 
pelkoa, joiden keskellä maakuo-
pissa elettiin Leningradin lähel-
lä ennen Suomeen siirtoa.

Keskuudessamme elää vielä 
omia evakkojamme, jotka ovat 
kiitollisia vastaanotostaan so-
tiemme aikana, kahdestikin. 
Olisiko meidän evakkojen jo 
aika kiittää omia vastaanotta-
jiamme, vaikka vaatimattomalla 
messinkilaatalla työväentalolla 
ja nykyisellä urheilutalolla? Ja 

samalla muistaa inkeriläisi-
ämme, ja yli sataa suomalaista, 
saksalaista ja unkarilaista, jotka 
sota oli heittänyt Oittiinkin In-
ternointileiri 4:n piikkilanko-
jen taakse?   
Itse olin inkeriläisemme kans-
sa  kesällä 1944 paimenessa 
piiska kädessä, kun Hausjär-
ven tarmokas suojeluskunta 
oli koonnut pitäjän piikkilan-
gat linjojemme suojaksi Kan-
naksella. Joulun tienoilla se-
kin kaveri vietiin junalla itään, 
ties minne.    
Omalta osaltani olen ruuvan-
nut laatan talvisodan evakon 
aikaan Suomenniemellä katon 
päällemme antaneen Särkän ta-
lon seinään kiitokseksi. Pihaan 
istutimme viime vuonna neljän 

Suomen Inkeri-liitto ry:n puheenjohtajan ja Inkeriläisten viestin 
päätoimittajan Alina-Sinikka Salosen pääkirjoitus ”Pakolaisuus, elämän 
mittainen trauma?” lehdessä numero 5/2015 synnytti paljon ajatuksia. 

Ohessa asiaa koskevia lukijoiden kirjeitä kentältä.
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evakkoperheen muistoksi neljä 
Itsenäisyyden juhlakuusen jälke-
läisen taimea, mitenkähän ovat 
juurtuneet?

Sodan aikana iltaisin Särkän 
taloon olivat kerääntyneet lap-
set ja naiset “uutisille”, mie-
hethän olivat “siellä jossakin”. 
Laatassa neljä evakkoperhettä 
kiittää, ja muistuttaa kauhun 
hetkestä, kun talvisodan tam-
mikuussa yhtäkkiä ei tuttuja 
uutisia tuttuun aikaan Lah-
den aalloilla tullutkaan. Kau-
hu ja itku tarttui – jälkeenpäin 
usein meille kerrottuna - mei-
hin lapsiin. - Onks hyö jo La-
hes, äidit parahtivat.   
Puolentoista viikon päästä oli 
neuvosto-pommien tuho Lah-
den radioasemalla korjattu, ja tu-
tut turvalliset STT:n äänet ker-
toivat taas rintamauutisia.  
Seinälaatassa kerrotaan lisäksi, 
että meitä lapsia ilahdutti syn-
keinä talvisodan päivinä se, että 
pääsimme rekiajelulle itsensä 
ravikuningas Eri-Aaronin kyy-
tiin. Tämä kuuluisuus sekin oli 
evakkomatkalla.

Nyt syyskuussa, Ylen omien 
radiouutisten 50–vuotisjuh-
lissa, puoliväkisin kerroin täs-
tä muistelusta. “Uutiset voivat 
olla kauhistavia – mutta vie-
lä pahempaa on, kun uutisia 
ei kuulu lainkaan”!   
Marraskuussa puolestaan kym-
menet tuhannet Hämeen “kän-
nykkä- ja tablettiriippuvaiset” 
kauhistuivat, kun eivät tukiase-
mien sähkökatkosten takia pääs-
seetkään näplimään koneitaan.  
Sähkökatkoksiin on totuttu, 
mutta että kännykätkin!   
Muisto- ja kiitoslaatta kuuluisi 
tuhansien ja kymmenien tuhan-

sien ystävällisten talojen seiniin 
pitkin vapaan Suomen maata!

Sanomalehti Hämeenkulma on 
julkaissut otteita yllä olevasta 
tekstistä mielipide-palstallaan 
5.11.2015.

Ensimmäisen 
muuttovaiheen 
inkeriläisten 
jälkeläinen:

Asun noin 800 metrin päässä 
hätämajoituskeskuksesta ja elän 
päivänpoliittisten tapahtumien 
polttopisteessä. Olin paikallisil-
le asukkaille järjestetyssä tiedo-
tustilaisuudessa, missä yleisö oli 
mielipiteiltään kahtia jakautu-
nutta, ja osa häiritsi tilaisuuden 
järjestäneitä.Ihmiset muistavat 
karjalaisten tulon Kanta-Suo-
meen, mutta eivät erota evakkoa 
pakolaisesta. Mielestäni medi-
assa ei ole käsitelty syvällisesti 
Suomen suuriruhtinaskunnan/
Venäjän vuoden 1917 jälkeisiä 
tapahtumia, eikä käsitelty Ve-
näjältä tulleiden emigranttien 
ja inkeriläisväestön kohtaloa. 
Kovin ristiriitaisin tuntein seu-
raan nykyisen pakolaistulvan 
tilanteen kehittymistä, ja asias-
ta tiedottamista. Jokin syy tä-
hän on olemassa. Olen vuoden 
1919 pakolaistulvan seuraus eli 
inkeriläisen jälkeläinen. Kun ti-
tuleeraan itseäni kulakin vunu-
kaksi, siinä nimityksessä on syy 
syntyperälleni. Pohjois-Inkeristä 
pakenivat Suomeen ensin lähin-
nä isovanhemmat, naiset/äidit 
ja lapset (poikkeuksena pieni 
määrä Inkerin vapaajoukkojen 
nuoria miehiä). Miehet/isät 

seurasivat perhettään päästy-
ään vankiloista ja veljet/nuoret 
miehet tulivat vasta viimeisinä 
karattuaan armeijasta.   
Tämän päivän Suomen asevel-
vollisten/nuoret miehet keskuu-
dessa näyttäytyy kateus ja kat-
keruus Lähi-Idän nuoria miehiä 
kohtaan. Kansalaisten silmissä 
pakolaisten tunnusmerkit (köy-
hä, rääsyläinen, rahaton, nälkiin-
tynyt) eivät tunnu täyttyvän.

Kiitos, että Inkeriläisten viestissä 
kirjoitetaan pakolaisuudesta!

Viestin ilmestyttyä mediamyl-
lytys pakolaisista saattaa olla 
laantunut, mutta kantaväestön 
toistaiseksi melko hillitty käytös 
voi vielä muuttua radikaalisti 
(vertaa Ruotsi). Mihin ne itära-
jan ylittävät syyrialaiset nuoret 
miehet ns. turvapaikanhakijat 
(maahantunkeutujat) palaute-
taan? Onko kukaan halukas vas-
taamaan siihen kysymykseen? 
Haluavatko he mennä Suomen 
kautta Ruotsiin vai nostattaa 
pakolaisten määrää Suomessa 
vai palata Venäjälle? EU ei tule 
jakamaan taakkaamme näiden 
suhteen. Pitäisiköhän nuorille 
pojille tehdä selväksi, että heitä 
saattaa Suomessa odottaa ylei-
nen asevelvollisuus (kotoutta-
misen jälkeen!). Vihapuhe on 
tuomittavaa, jyrisee valtiovalta. 
Kansalaisilla on sentään oikeus 
omiin mielipiteisiin.

Sattumoisin ajauduin tilaisuu-
teen kuulemaan luentoa Pako-
laiset. Korvat höröllä kuuntelin 
termien määrittelyä evakosta ja 
pakolaisesta: Evakko on maan 
rajojen sisällä siirtynyt ja pako-
lainen on maahan tullut jollakin 
perusteella.



7

Korvaani särähti luennoitsijan 
sanonta tämän hetkisestä ti-
lanteesta, mikä koskettaa Suo-
mea. Eli jotenkin näin olivat 
luennoitsijat sanat: Jatkosodan 
aikana eri tahoilla (valtioiden 
välillä) mietittiin inkeriläisen 
väestön asemaa. Mihin heidät 
voitaisiin siirtää? Suomi suostui 
ottamaan heidät vastaan. Nyt 
taas EU: n jäsenvaltiot mietti-
vät, miten sijoittaa Eurooppaan 
tulleet pakolaiset. Tilanne on hy-
vin samankaltainen.   
(Tässä kohden näin punaista ja 
olin vähällä pompata pystyyn.). 
Mielestäni syyt, jotka ovat tähän 
tilanteeseen Euroopan maat 
saattaneet, eivät ole läheskään 
vertailukelpoiset tai samaistet-
tavissa. Inkeriläisen siviiliväes-

tön siirtoon pois miehitetyltä 
alueelta oli pienen heimon sääs-
täminen kansan murhalta, kun 
koko Euroopassa vallitsi sotati-
la. Nyt Euroopassa ei ole sotati-
laa, vaan Euroopan ulkorajoilla 
soditaan. Eurooppaan tunkeu-
tuu rajojen läheisyydestä sotaa 
käyvien valtioiden pakolaisia. 
Euroopan valtiot yrittävät jakaa 
yhteisvastuullisesti ja tasapuoli-
sesti “taloudellista” taakkaa. Eu-
rooppaan pyrkijät tulevat tänne 
omalla kustannuksellaan. Heitä 
ei mikään valtio ole siirtämässä 
tai ajamassa sodan jaloista pois. 
Aina voi takertua yksityiskoh-
tiin. Tai sitten en ole ymmär-
tänyt luennoitsija asettelemia 
sanoja oikein.

Toisen muutto- 
vaiheen inkeriläinen:

En ymmärrä alkuunkaan sitä, 
että nuoret miehet pakenevat 
omasta maastaan.   
Sodat pitäisi saada loppumaan 
ja nämä Eurooppaan tulleet 
“sotakarkurit” palautettua tuh-
kaksi pommitettuihin koti-
maihinsa jälleenrakennustöi-
hin. Täystyöllisyys olisi taattu 
vuosikymmeniksi eteenpäin ja 
asiatuntija- ja raha-apuja vir-
taisi Eu:n kansalaisilta! Sodan 
jälkeen Suomi ja Saksa nousivat 
tuhkasta hyvinvointivaltioiksi 
vuosikymmenten kovalla työllä. 
Toivottavasti sananparsi “Oma 
maa mansikka, muu maa mus-
tikka” pitää paikkansa.

Aleksanteri Kuivanen etsii tie-
toa oheisessa kuvassa näkyvistä 

ihmisistä. Kuva löytyi Kansallisar-
kistosta Hietamäen seurakunnan 
kansiosta ”Irralliset asiakirjat” –

arkistoyksikössä olleiden niteiden 
välistä.

”Voisitko mahdollisesti tunnistaa 
valokuvassa olevat henkilöt? Olisi 

mielenkiintoista tietää keitä he 
ovat. Ilmoittakaa jos tuttuja kasvo-

ja löytyy”, Kuivanen pyytää.

Tiedot voi ilmoittaa  
Aleksanteri Kuivaselle  

sähköpostiosoitteeseen  
aleksanteri.kuivanen@gmail.com

TUNNISTATKO IHMISET?
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LAATOKAN SINI  
Mielenkiintoinen kirjailijavieras Inkeri-iltapäivässä
Teksti ja kuvat Anneli Mylläri

Yhdessä Wiipuri-Yhdis-
tyksen kanssa järjeste-
tyssä Inkeri-iltapäivässä 

7.11.2015 esiintyi mielenkiin-
toinen kirjailijavieras. Kun Lassi 
Hakulinen oli esitellyt itsensä ja 
todennut heti perään olevansa 
hiihtäjä Veikko Hakulisen nuo-
rin poika, kävi yleisön joukossa 
kohahdus. Kaikki osallistujat 
olivat sen ikäisiä, että hyvin 
muistivat Suomelle kunniaa ja 
mainetta tuoneen hiihtäjäku-
ninkaan.    
Lassi Hakulinen kertoi syksyllä 
2014 julkaistusta romaanistaan 
Laatokan sini – romaani suuril-
ta vesiltä ja sen syntyhistoriasta. 

Kirjan osittain todellisuuteen 
perustuvat, sodanaikaiset ta-
pahtumat sijoittuvat nimensä 
mukaisesti suurille vesille, Laa-
tokalle ja Päijänteelle. Tapahtu-
mapaikat ovat Hakuliselle tut-
tuja, joten kerronta on aitoa ja 
todentuntuista.

Laatokka on tullut Lassille tu-
tuksi sukujuurien myötä. Hä-
nen vanhempansa ovat kotoi-
sin Karjalasta; isä Kurkijoelta ja 
äiti Kivennavalta. Lassi vieraili 
ensimmäisen kerran Karjalas-
sa, Kurkijoella, Pekka-veljensä 
johdolla tehdyllä sukumatkalla 
kesällä 2000. Isä-Hakulinen, 

joka oli sodan aikana palvel-
lut Valamossa mutta ei ollut 
vuoden 1944 jälkeen käynyt 
kotiseudullaan, hyppäsi bus-
sista ulos, teki kierroksen, 
palasi takaisin ja totesi, että 
”oikeassa paikassa ollaan”. Ko-
titalosta oli jäljellä kivijalka, 
ja tontilta löytyi myös luon-
nonkivistä tehty maakellari. 
Lassi on tämän jälkeen tehnyt 
Karjalaan tusinan verran reissu-
ja, ja joka kerta – vaikka ei itse 
ole siellä syntynyt – hänellä on 
ollut tunne, että ”kotiin ollaan 
menossa”. Voidakseen kuva-
ta Laatokan maisemia aidon 
tuntuisesti, Lassi risteili vie-

Lassi Hakulinen Wiipuri-salissa kertomassa Laatokan sini -kirjastaan.
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lä Pekka-veljensä ja sisarensa 
miehen, Hannun, kanssa 2006 
Sortavalasta vuokraamallaan 
kalastustroolarilla viikon päivät 
saaresta toiseen.

Päijänne on tullut Lassille 
tutuksi sen rannalla sijaitse-
van kesämökin myötä. Mökki 
on vuodesta 1961 ollut su-
vun kokoontumispaikka, jos-
sa on yhdessä vietetty niin 
juhannukset kuin joulutkin. 
Päijänteellä, Tehinselällä, on 
saari, jossa jo ennen sotia, ja 
aina 1970-luvulle saakka, asui 
erakko Toivo Pylväläinen. Pyl-
väläisellä on merkittävä rooli 
Lassin romaanissa.   
Lassin kirjailijan ura alkoi 1999, 
jolloin hän isänsä haastattelun 
ja tämän päiväkirjamerkintöjen 
pohjalta kirjoitti teoksen Haku-
Veikko – suurhiihtäjä Veikko Ha-
kulisen muistelmat. Isä-Veikko 
menehtyi auto-onnettomuu-
dessa Valkeakoskella 2003.

Kalastusta harrastava Lassi osal-
listui 2007 Eränkävijä-kokoel-
mateoksen kirjoituskilpailuun 
ja voitti ensimmäisen palkinnon 
novellillaan Musta lohi. Se ker-
too kahdesta Laatokan kalasta-
jasta, Rädyn veljeksistä, Antista 
ja Mikosta. Mikko Rädystä Las-
si teki Laatokan sini -romaanin 
päähenkilön.    
Inkeriläiset, karjalaisten rajanaa-
purit, kytkeytyivät olosuhteiden 
johdosta tiiviisti tarinaan. Heitä 
varten Lassin oli luotava uskot-
tavat henkilöhahmot, kuten sa-
lakuljettaja Santeri ja - jotta ta-
rinaan saataisiin mukaan myös 
hieman romantiikkaa – Mikon 
nuori rakastettu, Maria Käki.

”Noin minäkin olisin 
sen kirjoittanut”.

Laatokan sini -romaanin replii-
kit on kirjoitettu karjalan mur-

teella. Lassi ei sanojensa mu-
kaan osaa itse sitä puhua, mutta 
kirjoittaminen kuitenkin sujuu. 
Ensi alkuun hän tarkistutti teks-
tit äidillään, ja vähitellen luotta-
mus omiin taitoihin vahvistui.
Lassin äiti, Kivennavalla syn-
tynyt Raili, s. Kiuru, on tomera 
ihminen, joka korkeasta iästään 
huolimatta hoitaa asioitaan pol-
kupyörällä ajaen eikä huoli apua 
edes ikkunoiden pesuun. Lu-
ettuaan valmiin Laatokan sini 
-kirjan hän totesi, että ”noin 
minäkin olisin sen kirjoittanut”.

Tämän iltapäivän vietimme 
– niin inkeriläiset kuin karja-
laisetkin – yhdessä sulassa so-
vussa. Sopua heimojen kesken 
löytyi myös Laatokan sini -kir-
jan tapahtuma-aikoina. Lassin 
Raili-äidin sanoja lainatakseni: 
”Samoja ihmisiä ollaan, vaikka 
raja välissä.” Nyt välissämme ei 
onneksi ole enää sitä rajaakaan.

Wiipuri-Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Lepistö toivottaa vieraat tervetulleiksi.
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Suuri joukko Inkerin ystäviä 
kokoontui Maunulan kirk-
koon 14.11. viettämään mu-
siikillista lauantai-iltapäivää 
ja juhlimaan Suomen Liiton-
Liiton puheenjohtajan Alina-
Sinikka Salosen ja varapu-
heenjohtajan Viktor Hyyrö-
sen 75-vuotissyntymäpäivää.   
Tilaisuus alkoi Alina-Sinikka 
Salosen ja Viktor Hyyrösen 
vastaanottaessa onnitteluita 
sukulaisiltaan ja ystäviltään. 
Inkeri-Liiton hallituksen edus-
tajat ojensivat puheenjohtaja 
Alina-Sinikka Saloselle Liiton 
viirin hänen ansioistaan inke-
riläisten yhdistystoiminnassa.  
Kolmen vuoden puheenjohta-
juuden aikana Alina-Sinikka 
on saanut aikaan todella paljon. 
On ollut muun muassa matko-
ja, Inkeri-iltapäivän tilaisuuksia, 
Inkeriläisten Viesti –lehti on 

INKERI SOI – MUSIIKILLINEN ILTAPÄIVÄ  
Teksti ja kuvat Outi Mäkelä

uudistunut, samoin nettisivut 
(www.inkeriliitto.fi).   
Viktor Hyyrönen on saanut sa-
maisen viirin omista ansioistaan 
Liiton hyväksi jo aiemmin.

Onnittelujen jälkeen alkoi ilta-
päivän musiikillinen osuus. Sen 
aloitti lauluyhtye Mesimarjat 
laulamalla vieraat tervetulleik-
si. Esitys alkoi laululla ”Hyvä 
ilta vierahille!” ja jatkui lauluil-
la ”Tuutarin kissan keittäjät”, 
”Tässä tanssivat tasaiset”, ”Äi-
din laulu”, ”Larin Parasken lau-
lu”, ”Tulla-alla-lari-la”. Yhtyettä 
on aina ilo kuunnella ja katsella. 
Lauluyhtyeessä lauloivat Aino 
Räikkönen, Irina Kolomainen, 
Anna Räikkönen, Isabella Toi-
vonen ja Robert Toivonen, kaik-
ki lähisukulaisia keskenään.

Mesimarjojen esityksen jälkeen 
Alina-Sinikka Salonen toivotti 
omasta puolestaan vieraat terve-
tulleiksi ja esitti jo valmiiksi kii-
toksensa kaikille läsnä olijoille, 
jotka ovat kantaneet ”kortensa 
kekoon” tätä juhlaa varten. Kos-
ka paikalla oli paljon ihmisiä, 
jotka eivät tunne inkeriläisten 
vaiheita, hän käytti puheenvuo-
ron kerraten inkeriläisten Suo-
meen tulon vaiheita. 

Tilaisuuteen oli myös saapu-
nut vieraaksi tamperelainen 
erityisopettaja ja muusikko, in-
donesialais-inkeriläinen Maco 
Oey, joka lauloi säveltämiään 
ja sanoittamiaan lauluja säestä-
en itseään kitaralla.   
Maco kertoo ”Sukupuu”- lau-
lun kertovan tarinan, joka on 
tiivistettynä lyhyt sukuhistoria. 
”Se voisi olla kenen tahansa 

Alina-Sinikka ja Valma Karlsson 
Karlsson Liissilästä, Kuninkaalan 
kylästä. Talvella 1941 – 42 olivat 
samoissa maakuopissa.

Viktor Hyyrönen

Indonesialais-inkeriläinen Maco 

Oey laulaa omia laulujaan.
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suvun historiasta: Naimisiin-
meno, talon rakennus, lapsen 
syntymä, ristiäiset, isovanhem-
muus ja kuva myös elämän 
ilosta ja katoavaisuudesta, kun 
aika vie mukanaan”.  
”Tämä hetki” –kappaleesta Maco 
kertoo seuraavaa: ”Huoma-
sin oman jälkipolveni lähtevän 
maailmalle ja lapsi sanoi, että älä 
murehdi. Poika sulki oven, kul-
ki reppu selässä aurinkoa kohti, 
muuttui pisteeksi ja katosi. Mie-
tin onko poika saanut tarpeeksi 
elämän eväitä reppuunsa, kun ilot 
ja surut tulevat vastaan. Halusin 
ikuistaa sen hetken tunnelman.

Viktor Hyyrösen tytär Julia 
Hyyrynen viihdytti vieraita pia-
nomusiikilla kakkukahvien ai-
kana.     
Lämminhenkinen tilaisuus jat-
kui vielä kahvien jälkeen kirk-
kosalin puolella. Julia lauloi 
laulut "Souda, souda sinisorsa" 
ja "Lensi tuuliin nuoruuteni" ja 
soitti flyygelillä Oskar Meri-
kannon ”Idyllin”. Viktorin las-
tenlapset olivat viimeiset mutta 
eivät vähäisimmät esiintyjät. 
7-vuotias Peter soitti flyygelillä 
oman sävellyksessä sekä ”Taran-
tellan” ja 9-vuotias Pauli tunte-
mattoman säveltäjän ”Balladin”. 

Lisäksi Pauli lauloi "Mitä sulle 
vastaan ystäväni" ja pojat lauloi-
vat duettona laulun ”Tahtoisin 
toivoa sinulle”.     
Syntymäpäiväjuhla päättyi lop-
puhartauteen, jonka piti paikalla 
ollut pastori Esko Haapalainen. 
Hartauden jälkeen vieraat läh-
tivät tyytyväisinä pimenevään 
iltaan kukin kotiaan kohti.

PÄÄTETTIIN v. 2016 MAKSUISTA
• liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
• liittymismaksua ei kanneta
• jäsenyhdistyksen jäsenen maksu 2€/jäsen
• henkilöjäsenen jäsenmaksu 20 €
• kannattava jäsen 50 €
• Kaikki maksut ovat vuosimaksuja.

Inkeriläisten viestin tilausmaksu 
• EU-maat 40€
•  muut maat 45€
• Hallituksen perustelut korotustarpeesta: lehden 

tuottojen ja kulujen ero on ollut edelleen miinus-
merkkinen, 5€:n korotus ei kuitenkaan vielä saa 
eroa positiiviseksi, mutta auttaa osaltaan tasapai-
nottamaan lehden budjettia.   

ESITETTIIN  
• 1. Hallituksen toimintasuunnitelma v. 2016 
• Inkeriläisten viestiä julkaistaan 6 numeroa
• suunnitellaan matkoja Oitin leirille, Mommilan 

kartanoon sekä Viroon Narvan kesäjuhlille 
• Muut toimintasuunnitelman kohdat noudattelevat 

edellisvuosien kaavaa.    
• 2. Hallituksen talousarvio v. 2016   
• talousarvion tulojen loppusumma on 21 890 € ja 

kulujen 21 500 € ja osoittaa ylijäämää 390 € 
• talousarviota laatiessaan hallitus on todennut, 

että liiton vuoden 2016 toiminta tulee olemaan 
riippuvainen mahdollisista avustuksista

LIITON SYYSKOKOUKSEN 24.10.2015 PÄÄTÖKSIÄ

PÄÄTETIIN v. 2016 PALKKIOISTA SEURAAVASTI
• hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja 

toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan kohtuulli-
sen laskutuksen mukaan.

VALITTIIN LIITON TOIMIHENKILÖT
• puheenjohtajaksi v. 2016 valittiin yksimielisesti Alina-

Sinikka Salonen
• hallituksen jäsenet vv. 2016 – 2018
• erovuorossa olleen varsinaisen jäsenen Kirill Kauppo-

sen tilalle valittiin Lyydia Bazaleva ja 
• Maria Lahden tilalle valittiin varajäsenenä ollut Tytti 

Piironen. Hallituksen varajäseneksi valittiin Lilli Prinz-
thal

• erovuorossa ollut varsinainen jäsen Anne Tuohimäki 
valittiin uudelleen

VALITTIIN v. 2016 TOIMINNANTARKASTAJAT
• Antti Kokkinen varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja 

Tarja Nieminen varatoiminnantarkastajaksi

KUNNIAJÄSENIÄ
Hallituksen ehdotuksesta kutsuttiin liiton kunniajäseniksi 
seuraavat ansioituneet jäsenet:
Ella Ojala, Tampere ja Aliisa Majava, Helsinki
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LYHYESTI

Kirjauutuus:
Ahola, Ritva. Uusi maa. Uusi ihminen. Kertomus Alek-
santeri Ahola-Valon elämästä nuoressa Neuvostoliitossa 
vuosina 1917 – 1933. Ahola-Valon seura Elpo ry. 2015.
Uusi maa. Uusi ihminen on kuvaus Venäjän muutoksesta 
Neuvostovallan alkuvuosina. Kirjan kertoja on Aleksan-
teri Ahola-Valo (1900 – 1997), jonka päiväkirjojen ja 
muiden lähteiden avulla Ritva Ahola on koonnut huike-
an tarinan neuvostoutopian varhaisista vaiheista. Tsa-
rismin synkistä vuosista uuteen vapauteen ponnistava 
kansa joutuu pettymään järjestelmän mahdollisuuksiin.
Ahola-Valo syntyi Pietarissa asuvaan suomalaiseen 
perheeseen, jonka asuinpaikka vaihtui tiheään. Suuren 
osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan Aleksanteri eli Inkerin-
maalla, missä hän jo lapsena opetti muita lapsia.
Väkivallan vastustaja hänestä oli tullut, kun hän 
5-vuotiaana joutui seuraamaan väkivaltaista kahakkaa 
Pietarin Palatsiaukiolla. Koko elämänsä ajan hän piti 
päiväkirjaa ja ilmaisi ajatuksiaan paitsi kirjoittaen, myös 
kuvien kautta. Hänellä oli varhain kehittynyt itsekas-
vatuksen tarve ja siihenkin hän teki omia menetelmiä. 
Kirjassa hänen elämäänsä nuorena aikuisena kuvataan 
seikkaperäisesti ja elävästi. Aleksanteri Ahola-Valo on 
ollut poikkeuksellisen määrätietoinen, monipuolisesti 
taiteellisesti lahjakas ja humaani ihminen, joka on koko 
elämänsä ajan pyrkinyt tekemään parempaa maailmaa. 
On hienoa, että hänellä on sukulainen ja muita ystäviä, 
jotka tekevät määrätietoista työtä hänen valtaisan tuo-
tantonsa tallentamiseksi. Kirjalle toivoo jatkoa. ass

Valikoima erikoiskirjastoja ja -museoita
Luettelo täydentää vuoden 2015 aikana Inkeriläisten vies-
teissä no 2 (s. 5), no 3 (s. 5) ja no 5 (ss. 9 – 11) annettuja 
tietoja arkistojen ja museoiden osoitteista.
• Baltia-kirjasto: Sörnäisten rantatie 22, Hki
• Eduskunnan kirjasto: Aurorankatu 6, Hki
• Helsingin kaupungin museo: Sofiankatu 4, Hki
• Kansan Arkisto: Vetehisenkuja 1, Hki
• Maakunta-arkistot: Hämeenlinna, Aittatie 2
  Joensuu, Yliopistokatu 6
  Jyväskylä, Pitkäkatu 23
  Mikkeli, Pirttiniemenkatu 8
  Oulu, Arkistokatu 6
  Turku, Aninkaistenkatu 11
  Vaasa, Sepänkyläntie 2
• Museovirasto: Nervanderinkatu 13, Hki
• Sota-arkisto: Työpajankatu 6, Hki
• Suomen Sukututkimusseura: Liisankatu 16, Hki
• Työväenliikkeen kirjasto: Sörnäisten rantatie 25 A 

1, Hki
• Työväen arkisto: Sörnäisten rantatie 25, Hki
• Työväen asuntomuseo: Kirstinkuja 4, Hki

KANSALLISARKISTOSSA ASIOIVILLE TIEDOKSI:
Arkistossa on Markku Leppäsen vuonna 1995 kirjoit-
tama Tutkijapalvelun opas nro 3 INKERILÄISET ARKIS-
TOLÄHTEISSÄ. Siihen kannattaa ainakin aloittelijan 
tutustua. Sitä voi maksua vastaan myös kopioida omaan 
käyttöön.
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Olen Lilja-Emilia Kui-
vanen ja kotoisin Hie-
tamäen seurakunnan 

Somerkankaan kylästä. Olen 
omaa sukua Rikkinen. Rikki-
set ovat äyrämöisiä, lähtöisin 
Karjalan kannaksen Äyräpään 
pitäjästä.    
Ennen sotaa perheemme asui 
noin 20 kilometrin etäisyydel-
lä Leningradista Strelnan ja 
Krasnoe selon välisen maantien 
varrella. Nykyään alue kuuluu 
Pietarin kaupunkiin. Isäni työs-
kenteli kaupungissa ja äitini oli 
kahden alaikäisen lapsen kanssa 
kotona.

1941 Pako Viroon

Kun sota alkoi, jäimme saksa-
laisten miehittämälle alueelle, 
johon rintama pysähtyi. Meillä 
oli kaksi taloa: isovanhempieni 
vanha talo ja meidän uudempi 

SUOMALAISET SUKUJUURENI
VUOSI SITTEN POIS NUKKUNEEN LILJA KUIVASEN MUISTELMAT

Lilja Kuivanen toimi Suomen Inkeri-liiton hallituksen  
jäsenenä sekä Inkeriläisten sivistyssäätiön hallintoneuvoston  
jäsenenä vv. 2004 – 2012. Hänelle myönnettiin säätiön  
ansiomerkki 2006. Kuivanen toimi myös Inkeriläisten viestin 
toimitussihteerinä vuonna 2001.

rakennus. Vanhassa ta-
lossa oli katos eläinten 
rehuja ja taloustarpeita 
varten. Saksalaiset keksi-
vät asentaa tämän katok-
sen alle ison tykin, joka oli 
suunnattu Leningradiin 
päin. Emme voineet jää-

dä asumaan sen naapuruuteen. 
Meidän oli jätettävä kotimme 
ja siirryttävä selustaan. Mukaan 
saatoimme ottaa vain sen ver-
ran tavaraa minkä vanhemmat 
jaksoivat kantaa. Asuimme äi-
din kotikylässä Tielisissä Linda 
Matikasen saunassa ja pian lop-
puivat ruokatarpeetkin. Edessä 
oli nälkätalvi. 

Sitten tuli tieto, että Viroon tar-
vitaan työvoimaa ja perheemme 
päätti muuttaa sinne. Eräänä 
vuoden 1942 talvipäivänä mei-
dänkin perhe aloitti matkansa 
Viroa kohti. Krasnojeselon ase-
malla seisoi juna, johon matka-
laisia kerättiin, mutta meidät py-
säytettiin jo ennen Viron rajaa ja 
siirrettiin Jaaman asemalla jon-
kunlaiseen varastorakennukseen, 
jossa ei ollut edes lavereita. Vie-
timme talven varaston betonilat-
tialla. Olimme nälkäisiä, mutta 
kulkutauteja ei siellä esiintynyt. 

Leiri oli kai tarkoitettu karan-
teenileiriksi ja kun kevääseen 
menneessä ei siellä kulkutauteja 
ilmennyt, nälkäkuolemia kyllä-
kin, tuli siirto Kloogaan.

”Vietimme 
talven varaston 
betonilattialla”.

Keväällä 1942 meidät siirret-
tiin Kloogan leirille. Saavuim-
me niille seuduille aurinkoisena 
kevätpäivänä, jolloin jo ruoho 
viheriöi. Paikka näytti rauhal-
liselta ja jopa viihtyisältä, eikä 
meillä ollut minkäänlaista aavis-
tusta siitä, mitä tulemaan pitää. 
Majoitus oli järjestetty suuriin 
kasarmeihin. Monessa kasarmi-
huoneessa asui 100–200 henkeä. 
Ruoka rajoittui pääosin peru-
nankuorikeittoon ja moni pak-
kas- ja nälkätalven yli päässyt 
siirtolainen vaihtoi lähitaloissa 
viimeisetkin vaatteensa ja arvo-
esineensä lapsillensa ruokaan. 
Mutta ruokatilanne sinänsä ei 
vielä ollut pääsyy, joka myöhem-
min aiheutti joukkokuolemia, 
vaan leirillä puhjennut taudit. 
Laaja pilkkukuume-epidemia 
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oli osaltaan huonontanut leirin 
oloja. Kulkutautivaaraa lisäsi 
se, että leirit olivat olleet ve-
näläisten sotavankien leireinä 
ja sotavankien keskuudessa oli 
ajoittain ollut pilkkukuume-
epidemioita. Leirillä riehui kul-
kutauteja, erittäinkin lavantautia 
ja voidaan varmuudella sanoa, 
ettei sieltä päässyt kukaan pois 
sairastamatta niitä. Niin kävi 
myös meidän perheellemme. 
Koko meidän perheemme sai-
rastui pilkkukuumeeseen. Minä 
sairastuin ensimmäisenä ja äiti-
ni tuli sairaalaparakkiin minua 
hoitamaan. Kun selvisin, oli 
hänen vuoronsa sairastua, jos-
ta hän ei toipunut. Äitini Olga 
kuoli siihen keväällä 1942. Hän 
on haudattu Pölkkylän joukko-
hautaan. 

Itse hautauskin tapahtui epäin-
himillisesti: joka aamu kerättiin 
vuorokauden aikana kuolleet, 
pinottiin alastomina hevos-
rattaille ja kuljetettiin joukko-

hautaan. Vaikka leirit olivat 
virolaisen Sojapögenikkude 
korraldamise valitsuse`n alai-
sia ja Viro oli tunnetusti us-
konnoltaan luterilainen maa, 
niin tiettävästi vasta vuonna 
1943 huhtikuussa suomalai-
nen pastori Reino Ylönen 
siunasi ensi kertaa Paldiskin 
ja Pölkkylän hautausmaille 
haudatut inkerinsuomalaiset.  
Leiri oli tarkoitettu inkeri-
läisten vastaanottoleiriksi, 
jonka kautta Viron maaseu-
dulle työhön sijoitettava vä-
estö kulki. Kesällä 1942 pää-
simme Länsi-Viroon, Mär-
jamaalle josta isäni sai töitä.

1943 Suomessa

Elettiin kevättä 1943 kun 
saimme tiedon mahdollisuu-
desta muuttaa Suomeen. Näin 
saimme ensi kertaa valita, ha-
lusimmeko muuttaa Suomeen 
vai jäädä Viroon. Tietenkin me 
halusimme Suomeen ja saman 
vuoden toukokuun 5. päivänä 
olimme jo Hangossa.  
Vietimme moniaan viikon 
Loimaan leirillä, josta kesä-
kuun alussa pääsimme Keski-
Suomeen Asunta-nimiseen ta-
loon, jonka omat miehet olivat 
rintamalla ja isäni hoiti talon 
peltotöitä. Talon naiset olivat 
ystävällisiä ja ottivat meidät 
tavallaan perheeseensä. Me 
söimme isäntäväen kanssa sa-
massa pöydässä ja meille siskoni 
kanssa ommeltiin talon puolesta 
tarpeellisia vaatteita. Sota-ajan 
Suomessahan ei vaatteita noin 
vain kaupan hyllyltä ostettu. 
Aloitin koulunkäyntini Virossa 
saksan kielellä (koska opettaja 
oli saksalainen) ja jatkoin suo-

malaisessa koulussa eikä mitään 
ongelmia syntynyt, vaikka koti-
seutumme ympäristö olikin ollut 
venäläinen. Mutta perheessäm-
me oli aina puhuttu suomea ja 
tunsin itseni suomalaiseksi.

”Perheessämme oli 
aina puhuttu suomea 

ja tunsin itseni 
suomalaiseksi”.

Suomeen tuli lisää inkerinsuo-
malaisia ja isä alkoi etsiä suku-
laisiaan. Hän saikin yhteyden si-
sarensa perheeseen ja he sopivat 
siitä, että muuttaisimme yhteen. 
Muutimme keväällä 1944 Toi-
jalan lähettyville Ilola-nimiseen 
taloon, jota isännöivät vanhat 
ihmiset, jotka tarvitsivat apua. 
Isäni teki peltotöitä ja me muut 
autoimme tarpeen mukaan. 
Aikuinen Olga- serkkuni pää-
si töihin Valkeakosken Säterin 
tehtaalle. Mutta senkertainen 
oleskelumme Suomessa jäi lyhy-
eksi, vain 1½ vuoden mittaiseksi.

1945 Paluu 
Neuvostoliittoon
19.9.1944 Suomi solmi NL:n 
kanssa välirauhan, jonka ehtoi-
hin kuului mm. neuvostokansa-
laisten, ensisijaisesti sotavankien 
ja internoitujen palauttaminen 
Neuvostoliittoon. Näissä rau-
hattomissa oloissa päätyi noin 
55 000 inkerinsuomalaista pa-
luumatkalle Neuvostoliittoon. 
Perheeseemme kuului lisäkseni 
isä ja nuorempi sisareni. Sota-
aikana asuimme yhdessä isäni 
sisaren ja hänen lastensa kanssa. 
Tätini kävi valvontakomission 
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tiedotustilaisuudessa ja kertoi 
kuulemansa muille perheemme 
jäsenille. Hänen kertomukses-
taan sain sellaisen käsityksen, 
että palautus ei ollut pakollinen. 
Tätini itsekin oli sitä mieltä et-
tei paluumatkalle pitäisi lähteä. 
Mutta hänen aikuinen tyttären-
sä Olga oli eri mieltä, sillä hänen 
aviopuolisonsa oli Neuvostolii-
tossa työarmeijassa. Viimein tä-
tini taipui tyttärensä tahtoon ja 
isäni seurasi mukana.

Meidät palautettiin Neuvosto-
liittoon 6. tammikuuta 1945. 
Olin silloin11-vuotias. Juna oli 
koottu tavallisista tavaravau-
nuista, joihin oli laitettu lavitsat. 
En tiedä tarkkaan paljonko vau-
nussa oli väkeä, ehkä noin 25–30 
henkeä. Tila ei kuitenkaan tun-
tunut kovin ahtaalta. 6. tammi-
kuuta 1945 olimme jo Viipu-
rissa. Oli meneillään tarkastus, 
jonka aikana kerättiin pois mm. 
kaikki suomenkieliset aikakaus-
lehdet ja kirjat. Tätini onnistui 
kuitenkin pelastamaan virsikir-
jansa pitkän ja leveän hameensa 
laskoksissa. Sen jälkeen me pää-
simme laiturille katselemaan tu-
hottua kaupunkia. Puoleksi tu-
houtuneesta asemahallista kuu-
lui musiikkia, siellä venäläiset 
tanssivat keskellä päivää.   
Me lapset pääsimme kävele-
mään laiturille, jossa vielä seisoi 
uuden vuoden kunniaksi pysty-
tetty kuusi. Siinä meitä lähestyi 
valokuvaaja, joka antoi käteem-
me jonkunlaiset paperipussit ja 
laittoi meitä seisomaan kuusen 
edessä. Kun hän oli meidät nämä 
pussit kädessä kuvannut, kerääsi 
hän ne talteen. Sisareni oli eh-
tinyt vilkaista pussin sisältöä ja 
sanoi niissä olleen mannaryy-
nejä. Näin saimme ensi koske-

tuksen neuvostolaiseen pakkas-
ukkoon. Emme siinä vaiheessa 
vielä mannapuuroa kaivanneet, 
mutta jo viikon kuluttua se olisi 
varmaankin maistunut.

”Emme siinä vaiheessa 
vielä mannapuuroa 
kaivanneet, mutta 
jo viikon kuluttua 
se olisi varmaankin 

maistunut”.

Vaunussa oli ikkunaluukku, josta 
seurasimme matkamme etene-
mistä. Koko matkan aikana ei 
ollut muistaakseni minkäänlais-
ta virallista tiedotustilaisuutta, 
josta olisi selvinnyt mihin todel-
la oltiin menossa. Mutta koska 
jo ennen lähtöä meille oli luvat-
tu paluu kotiseudulle Inkeriin, 
seurasi isäni Viipurin jälkeen 
ikkunasta tarkkaan junan reittiä. 
Vaikkakin oltiin matkalla öiseen 
aikaan huomasi hän heti, ettei 
oltu suinkaan menossa Lenin-
gradiin vaan sen ohi. Matka jat-
kui Leningradin ohi sisämaahan 
meille täysin vieraaseen ympä-
ristöön. Aamulla hän kertoi ha-
vainnoistaan meille ja mieliala 
vaunussa oli sen mukainen.

1945 Tverin läänissä

Muita lepotaukoja tai pysäh-
dyksiä ei sitten muistaakseni 
ollutkaan. Ruokailuja matkan 
aikana ei järjestetty. Ennen 
lähtöä saimme kyllä Suomesta 
eväitä kolmeksi vuorokaudeksi. 
Seuraavana iltana saavuimme 
jo meille tarkoitettuun mää-
ränpäähän Kalininin (Tverin) 

alueelle Durnikovon kylään 
(58.5035928,36.4271326,10), 
joka sijaitsi noin 3 kilomet-
riä Sandovan rautatieasemas-
ta Leningradin ja Moskovan 
välisen rautatien varrella. Kun 
seuraavana iltana juna pysäh-
tyi suunnilleen Leningradin ja 
Moskovan puoliväliin Sandovon 
asemalle, meidät siirrettiin ase-
marakennukseen.   
Minkäänlaista yhteistä infor-
maatiotilaisuutta ei järjestetty. 
Myöhemmin selvisi, ainoa mah-
dollinen työpaikka oli kolhoosi 
ja alueen kolhoosien edustajat 
valitsivat tarjolla olevaa työ-
voimaa. Asuntona oli parhaas-
sa tapauksessa tyhjillään oleva 
mökki tai yhteismajoitus isän-
täperheeseen. Meidät ripoteltiin 
yksin perhein venäläisiin kyliin 
niin, ettei meillä olisi mitään 
mahdollisuutta yhteydenpi-
toon keskenämme.   
Saimme 7 hengen asunnoksi 
noin 20 neliön talon, josta nel-
jänneksen vei leivinuuni, jossa 
myös keitettiin ruokaa ja sau-
nottiin. Sähköstä ei ollut tietoa-
kaan. Kylä oli korkealla paikalla 
eikä sen kaivoissa ollut vettä. Me 
lapset kannoimme vettä ämpä-
reissä ojasta, joka virtasi 2 kilo-
metrin päässä kylästä. Vähäiset 
jyvät oli jauhettava käsin myl-
lynkivillä.

Saavuimme pakkosiirtoalueel-
le keskellä talvea, jolloin varsi-
naisia maataloustöitä ei tehty 
eikä meillä ollut tietenkään 
mitään ruokavarastoja. Paikal-
lisetkin kolhoosilaiset ansait-
sivat työpäivältä vain noin 200 
grammaa viljaa. Jyviä jauhet-
tiin kivisellä käsimyllyllä. Sillä 
ei perheettä elätetä, elanto oli 
hankittava muualta.   
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Isäni ja tätini poika Aleksanteri 
sahasivat ja pilkkoivat kolhoo-
silaisille puita, Olga-serkkuni 
neuloi tilauksesta kyläläisille. 
Täti päätti hinnalla millä hy-
vänsä ostaa perinteisen inke-
rinsuomalaisten tulolähteen eli 
lehmän. Hän keräsi perheemme 
arvoesineet ja osti lehmän, josta 
tuli perheen varsinainen elättäjä. 
Kylässä ei ollut saunaa, hikoiltiin 
suuressa uunissa, jossa ensin oli 
valmistettu ruokaa. Ruokaa oli 
niukasti. Kerättiin pelloilta jää-
tyneitä perunoita, joita lisättiin 
leipätaikinaan. Kesällä oli kyllä 
pakko tehdä melkein palkatonta 
kolhoosityötä, koska sitä varten-
han meidät sinne oli tuotu.

” Kylässä ei ollut 
saunaa, hikoiltiin 

suuressa uunissa, jossa 
ensin oli valmistettu 

ruokaa”.

Ensi vaikutelmat elämästä näis-
sä oloissa olivat ankeita. Oli 
sellainen tunne kuin olisimme 
siirtyneet keskiaikaan. Paikka-
kunnalla ei ollut sähköä, kylän 
kaivoissa ei ollut vettä, kylässä 
ei ollut saunaa eikä lähettyvil-
lä myllyä.   
Keväällä kerättiin kolhoosin 
pellolta jäätyneitä perunoita, joi-
ta lisättiin leipätaikinaan. Ennen 
ruohon ilmestymistä kaivettiin 
voikukkien juuria lehmälle ra-
vinnoksi, mutta maitoa emme 
saaneet itse juoda, vaan se myy-
tiin asemalla matkustajille ja ra-
halla ostettiin muita halvempia 
ruokatarpeita. Kesällä kerättiin 
suolaheiniä, sieniä, marjoja. Jy-
viä, jos niitä oli, jauhettiin tun-

tikaupalla raskailla käsikivillä, 
sekin oli lasten työtä. Kylässä ei 
ollut sähköä, valonlähteenä oli-
vat tuikut, niiden valossa tehtiin 
läksyjä tai käsitöitä.

”Keväällä kerättiin 
kolhoosin pellolta 

jäätyneitä perunoita, 
joita lisättiin 

leipätaikinaan”.

Kouluun menin heti talviloman 
päätyttyä. En ollut sitä ennen 
käynyt venäläistä koulua enkä 
koskaan opetellut venäjää, se 
vaan tarttui ympäristöstä. Päin-
vastoin äitini muistutti aina kun 
yritin sanoa jotakin venäjäksi, 
että ”koton luajitaa suomee”. 
Nyt jouduin suomalaises-
ta koulusta venäläisen koulun 
kolmannelle luokalle. Onneksi 
opettaja käsitti tilanteen ja an-
toi meille sisareni ja serkkuni 
kanssa jonkun aikaa tukiope-
tusta. Varsinaista kiusaamista 
en kokenut, pientä vahingoniloa 
penkkinaapurini taholta silloin 
tällöin kylläkin kun hän sattui 
huomaamaan kirjoitusvirheeni. 
Seuraavana vuonna emme enää 
tukiopetusta tarvinneet.

1946 Viroon

Inkeriin emme pyrkineet, koska 
tiesimme, että saksalaiset olivat 
poissa ollessamme purkaneet 
uuden talomme rintaman tar-
peisiin. Tädin ja Olga-serkun 
talot olivat uusien asukkaiden 
käytössä ja käydessään siellä 
täti sai käskyn poistua koti-
kylästään 24 t. sisällä. Vuoden 

1946 kesänä perheemme muutti 
Viroon, mutta v.1949 oli sieltä-
kin lähdettävä Itä-Karjalaan. 
Lähdimme Kalininin alueelta 
omin luvin Viroon v.1946 ke-
sällä. Isä työskenteli Jarvamaan 
Sörandan kylässä maataloudessa 
ja minä aloitin opinnot Köisin 
(vironkielisessä) koulussa, jonka 
päätettyä v.1948 pääsin opiske-
lemaan Viljandin kaupunkiin 
sairaanhoitajan opistoon, jos-
ta valmistuin sairaanhoitajaksi 
v.1950.

1950 Karjalaan

Vuonna 1949 oli alkanut inke-
rinsuomalaisten pakkosiirto Vi-
rosta. Perheemme oli muuttanut 
Itä-Karjalan Rukajärven piirin 
Tiksan kylään. Isäni työsken-
teli metsätöissä ja sisareni Vee-
ra kävi koulua. Sain lähetteen 
sairaanhoitajan töihin Ruka-
järven sairaalaan, jossa työs-
kentelin 3 vuotta.   
Itä-Karjalassa oli pula lääkäreis-
tä, koska Petroskoin yliopistossa 
ei ollut lääketieteellistä osastoa. 
Tasavallasta lähetettiin lääke-
alan opiskelijoita Leningradiin 
sillä ehdolla, että he palaisivat 
töihin Karjalaan. Ilmoittauduin 
tähän ryhmään ja suorittiin 
sisäänpääsykokeet hyvin arvo-
sanoin. Mutta lautakunta, joka 
teki lopullisen hyväksymispää-
töksen, ilmoitti, ettei suoma-
laisia hyväksytä opiskelemaan 
Leningradiin. Halusin kuiten-
kin jatkaa opintoja ja suoritin 
samana vuonna sisäänpääsy-
tutkinnot Petroskoin yliopiston 
suomalais-ugrilaiselle osastolle. 
Suoritettuani tarvittavat lisäko-
keet jatkoin opiskelua Petros-
koin yliopistossa.
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Retki Sortavalaan
Vanhat valokuvamme muistut-
tavat meitä menneistä tapahtu-
mista. Jos olemme onnistuneet 
tallentamaan jonkun mielen-
kiintoisen hetken, voimme pa-
lata siihen yhä uudestaan ku-
vien välityksellä. Eräs tällainen 
muistiin painunut elämys oli 
kohdallani matka Sortavalaan 
1950-luvulla. Se ei ollut mi-
kään nykypäivän turistimatka, 
vaan siihen liittyi jopa pidätyk-
sen vaara.    
Kuvissa on ryhmä Petroskoin 
yliopiston suomalais-ugrilaisen 
osaston ylioppilaita, joita op-
pivuoden alussa maan tavan 
mukaan lähetettiin tavallisesti 
kuukaudeksi maalle sadonkor-
juutöihin. Tällä kertaa emme 
joutuneet Aunuksen pelloille, 
vaan Sortavalan seudulle Alattu-
nimisen rautatieaseman lähetty-
ville. Asemarakennuksen ovi ja 
ikkunat olivat kiinninaulattuja, 
eikä lähettyvillä näkynyt aino-
atakaan taloa. Matkamme jat-

kui kylätietä pitkin noin 5 km:n 
päähän joen rannalla sijanneelle 
vesimyllylle. Majoituimme ole-
tettavasti myllyn entisen omista-
jan jykevään ja tilavaan kaksiker-
roksiseen taloon. Rakennukset 
olivat säilyneet vahingoittumat-
tomina, mutta myllyä ei näissä 
oloissa enää tarvittu ja se seisoi 
tyhjillään. Paikka olisi kesällä 
ollut mitä ihanteellisin, mutta 
sateisen syksyn pitkinä pimei-
nä iltoina sähkövalon puuttu-
essa oli vaikeata keksiä mitään 
mielekästä tekemistä. Kun koit-
ti viikonloppu, joku ryhmästä 
ehdotti Sortavala-matkaa, jota 
suurin osa meistä mielellään 
kannatti. Ongelmana oli se, että 
oltiin rajaseudulla, johon inke-
rinsuomalaisilla ei siihen aikaan 
ollut mitään asiaa. Meidät oli 
ryhmänä komennettu töihin 
tiettyyn paikkaan, eikä meillä ol-
lut henkilökohtaisia lupia, jotka 
olisivat oikeuttaneet liikkumaan 
sen alueen ulkopuolella. Mutta 
elettiin Stalinin kuoleman jäl-
keistä ns. "suojasään" eli poliitti-

sen liennytyksen aikaa. Olimme 
nuoria ja toiveikkaita, joten pää-
timme käyttää tilaisuutta hyväk-
si ja tutustua Sortavalaan, kävi 
miten kävi.

”Olimme nuoria ja 
toiveikkaita”.

Syrjäisellä radalla juna kulki 
molempiin suuntiin vain kerran 
vuorokaudessa ja saapui Sor-
tavalaan keskiyön paikkeilla. 
Vastassa olivat tietenkin miliisit 
tarkastamassa passeja. Kerroim-
me heille ketä olimme ja mikä 
oli tarkoituksemme. Miliisit 
poistuivat neuvottelemaan pää-
miehensä kanssa. Meitä lienee 
ollut liian paljon ja emme olisi 
mahtuneet pienen asemaraken-
nuksen koppiin, joten meidät 
päätettiin sijoittaa kaupungin 
entiseen kansakoulurakennuk-
seen, joka siihen aikaan oli ns. 
neuvostoupseerien talona. Tämä 
4-kerroksinen upea rakennus oli 

Lilja Kuivanen 7. Vasemmalta sairaanhoitajien opiston päättäjäisissä Viljandissa vuonna 1950.
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valmistunut entisen Pitkänsil-
lan (myöhemmin Karjalansillan) 
viereen vuonna 1929 ja säilynyt 
sotien yli vahingoittumattoma-
na. Sen tilaavassa sisääntuloau-
lassa vietimme lopun yöstä.

Kun aamulla heräsimme eikä 
vartiomiehiä näkynyt, läh-
dimme kaupunkikierrokselle. 
Kukaan meistä ei ennestään 
tuntenut Sortavalaa, joten kier-
telimme katuja miten sattui 
pitkin ja poikin. Oli sunnun-
taiaamu ja kaupunki oli hiljai-
nen, eikä paikallisia asukkaita 
näkynyt. Perheemme oli vasta 
noin kymmenen vuotta sitten 
lähtenyt Suomesta. Nyt näillä 
tyhjillä Sortavalan kaduilla tuli 
sellainen tunne kuin olisin taas 
hetkeksi palannut Suomeen. 
Suurempia sodan jälkiä ei kau-
pungilla näkynyt, eikä uusi val-
tiovalta ollut ehtinyt muuttaa 
kaupungin yleisilmettä paitsi 
katujen nimiä ja muita kylttejä. 
Se oli edelleenkin suomalainen 
kaupunki katujen valaistuspyl-
väitä myöten, jotka kaartuivat 
jalkakäytävien yllä. Sellaisia ei 

siihen aikaan venäläisistä kau-
pungeista löytynyt.

”Sodan jälkiä ei 
kaupungilla näkynyt”.

Näin vaeltaen osuimme puistik-
koon, jossa meitä "tervehti" iki-
oma runonlaulajamme! Hänet 
kyllä tunnistimme, vaikka emme 
silloin tietäneetkään, että patsas 
oli Alpo Sailon ja Nina Strin-
kelin yhteistyönä syntynyt Petri 
Shemeikan kasvoista muotoil-
tu vanhan vakaan Väinämöisen 
hahmokuva, joka piteli kannelta 
polvillaan. Patsas valmistui siis 
saman taiteilijan johdolla, joka 
oli myös Helsinkiin pystytetyn 
Larin Parasken patsaan tekijä. 
Runonlaulajan hahmo huokui 
arvokkuutta ja rauhaa. Petri 
Shemeikka ei itse ollut runon-
laulaja, vaan metsästäjä ja hänel-
tä on tallennettu runsaasti met-
sästysloitsuja. Hän oli runonlau-
laja Iivana Shemeikan serkku 
ja vanhoilla päivillään hänen 
kasvonpiirteensä, pitkä tukka 

ja parta muistuttivat 
sitä mielikuvaa, joka 
ajan mittaan oli syn-
tynyt Väinämöisestä. 
Pronssinen patsas on 
2,5 metrin korkuinen, 
se paljastettiin vuoden 
1932 kesäkuussa, jol-
loin vietettiin Sorta-
valan 300-vuotisjuh-
lia. Patsas pystytettiin 
Kolmikulman puis-
toon Suomen pankin 
toimitalon edustalle, 
jossa se myöhemmin 
ilmestyneiden mat-
kaoppaiden mukaan 
edelleenkin sijaitsee. 

Löysimme näköalapaikan, joka 
lienee ollut noin 50 metriä me-
renpinnan yläpuolelle kohoava 
jylhä Kuhavuori, josta myöskin 
jäi kuva muistoksi.  
Sitten olikin paluumatkan aika. 
Se sujui rauhallisesti, eikä meiltä 
myöhemmin vaadittu selityksiä 
tämän omaehtoisen retken tii-
moilta. Puolen vuosisadan ku-
luttuakin iloitsen tästä muisto-
rikkaasta retkestä, joka on säily-
nyt elävänä mielessäni.

1956 Pietariin

Vuonna 1956 tuli kuluneeksi 
3 vuotta inkerinsuomalaisten 
vainoojan Stalinin kuolemasta. 
Inkerinsuomalaiset saivat mah-
dollisuuden palata Leningradin 
alueelle. Vaikka opintoni Petros-
koin yliopistossa olivatkin vielä 
kesken, päätin yrittää muuttoa 
sinne. Vuodesta 1956 tuli elä-
mäni murrosvuosi, jolloin myös 
paluu kotiseudulle tuli mah-
dolliseksi.    
Tapahtui sellainen ihme, että 
kun saavuin Leningradiin ja kä-
velin Venäjän vanhimman ylei-
sen kirjaston ovesta sisään ky-
symään, olisiko heillä töitä suo-
menkielentaitoiselle ylioppilaal-
le, siihen vastattiin kysymyksellä, 
milloin voisin aloittaa?   
Vastasin, että ensi maanantai-
na, sillä siinä vaiheessa minulla 
ei ollut vielä edes asuntoa. Sain 
työpaikan ulkomaisen kirjal-
lisuuden hankintaosastolta ja 
tehtäviini kuului mm. suoma-
laisen kirjallisuuden tilaaminen. 
Aloitin tietenkin heti ja loput 
yliopisto-opinnot hoituivat etä-
koulutuksena. Löysin vuokra-
asunnon ja seuraavana maa-
nantaina aloitin työni Venäjän 
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vanhimmassa yleisessä kirjastos-
sa. Nevskin ja Sadovaja–kadun 
risteyksessä sijaitsevassa kansal-
liskirjastossa työskentelin ulko-
maisen kirjallisuuden hankinta-
osastolla yli 30 vuotta – vuoteen 
1988 eli eläkkeelle siirtymiseeni 
asti. Tilasin suomalaista ja lääke-
tietelaista kirjallisuutta ja toimin 
tulkkina suomalaisen kirjasto-
väen vieraillessa Leningradissa. 
Vuonna 1957 solmin avioliiton 
Pekka Kuivasen kanssa ja seu-
raavana vuonna syntyi poikam-
me Aleksanteri. Avioliittomme 
päättyi myöhemmin eroon.

1990 Paluumuutto 
Suomeen
Kirjastotyöni luonteesta johtu-
en minulla oli hyvät mahdolli-
suudet seurata tapahtumia sekä 
NL:ssa että Suomessa. Kun 
Inkerin Liitto Inkerinmaalla 
v.1989 perustettiin olin mukana 
sen toiminnassa alusta alkaen. 
Opetin suomea, otin vastaan ja 
rekisteröin lahjoitettua suoma-
laista kirjallisuutta ym. Keväällä 
1990 olin Suomessa opettajille 
järjestetyillä kursseilla, jolloin 
presidentti Mauno Koiviston 

23.joulukuuta.2014 poisnukkunut Lilja on haudattu Malmin hautausmaalle Helsinkiin. 
Hänen on sukututkimuksensa mukaan Rikkinen suku on asunut 1660-l Karjalan kannaksen 
Äyräpäässä, josta Ruotsin vallan aikana lähtivät Ruotsin valloittamalle Inkerinmaalle ja 
asettuivat siellä Jöran nimisen esi-isän johdolla silloiseen Savelan/Törölän kylään nuolijoen 
yläjuoksun tuntumaan. Tuolla Törölän/Savelan kylässä äitini Nina os. Rikkinen eli Liljan 
pikkuserkku myös vielä syntyi ja siellä pelloilla ja hiekkateillä kävin vuosi takaperin Aleksan-
terin (Liljan pojan) kanssa maisemia katsomassa.

Liljan pitkäaikainen toive oli päästä Suomeen. Täällä hän koki olevansa viimeinkin omassa 
ympäristössään. Hän kertoi: paluu Suomeen oli pitkäaikainen toiveeni. Sen toteutuminen on 
ollut elämäni parhaimpia saavutuksia.

puhe oli tuoreessa muistis-
sa ja yleisenä puheenaiheena. 
Suhtauduin tietoon erittäin 
myönteisesti. Olin odottanut 
ja toivonut sitä koko tietoisen 
elämäni ajan.    
Olin keväällä 1990 saanut työ-
kutsun Helsingin yliopiston 
Slaavilaisen kirjaston johta-
jalta, joten kohdallani muutto 
Suomeen oli päätetty jo ennen 
virallisen paluumuuton alkua. 
Samana vuonna Tuutarissa 
vietetyn juhannusjuhlan jäl-
keen olin matkalla Helsinkiin 
ja heinäkuun alusta jo Slaavi-
laisen kirjaston palvelukses-
sa. Työympäristö oli tuttu ja 
vuokra-asuntokin järjestyi. Kä-
velin työhöni Helsingin katuja 
ja rantoja pitkin enkä pitkään 
uskonut tätä todeksi. Sama tun-
ne tavoitti kirjavarastossa, joka 
oli kuin peilikuva Leningradin 
työpaikastani, paitsi että siellä 
käsittelin suomalaista kirjalli-
suutta ja täällä venäjänkielistä. 
Molempia kieliä tunnen hallit-
sevani tasaveroisesti. Identiteet-
tiongelmia ei syntynyt, päin-
vastoin tunsin itseni Suomessa 
viimeinkin omassa ympäristös-
säni. Venäjällä sen sijaan tunsin 
itseni muukalaiseksi, koska elin 

venäläisen valtaväestön keskuu-
dessa ja suomalainen ympäristö 
puuttui. Työskentelin HYK:n 
Slaavilaisessa kirjastossa 8 
vuotta eläkkeelle siirtymisee-
ni asti vuoteen 1998. Samana 
vuonna kaikki perheemme jä-
senet saivat myös Suomen kan-
salaisuuden.

LOPPUSANAT

Elämäni on ollut ajoittain ras-
kasta, mutta vaihtelevaa. Olen 
olosuhteiden pakosta kiertänyt 
maailmaa jo lapsuudestani asti. 
Se on ollut myös avartavaa ja 
kehittävää. Äitini kuoli Kloo-
galla ollessani 8 vuotta. Isällä 
ei ollut paljoakaan kokemusta 
vanhemmuudesta koska äiti oli 
hoitanut perheen. Isäni tukeu-
tui vanhempaan sisareensa eikä 
tehnyt itsenäisiä päätöksiä. Näin 
me kiertelimme ympyrää tädin 
perheen mukana. Tästä opin, että 
on itsenäistyttävä ja vastattava 
tekemisistään. Silloin ei tarvitse 
ketään syyttää jos sattuu valitse-
maan väärin.

Lilja Kuivanen
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- Suatii par ostokynttilätä, sa-
noi isä tullessaan Kumpulasta 
veljensä luota jokin päivä en-
nen joulua.    
Elettiin vuotta 1942, neljättä 
sotajoulua, ellei lyhyttä rauhan 
aikaa oteta huomioon. Olin 
juuri täyttänyt kolme vuotta, 
sisareni Maija oli neljä ja puo-
livuotias, ja äiti odotti viimeisil-
lään kolmatta lasta, vaikken siitä 
silloin mitään ymmärtänyt. Isä 
oli päässyt ikänsä takia jo syk-
syllä 1941 Aunuksesta pitkälle 
viljelyslomalle ja sitten koko-
naan kotiin.    
Isän tulon luulen olevan varhai-
sin muistoni, vaikka olin vasta 
kaksivuotias. Olimme siskoni 
kanssa pihalla leikkimässä ja 
pelästyimme kovasti, kun isä 
pani kaasunaamarin päähänsä 
näyttääkseen sitä meille. Mut-
ta voi olla, että asia on kerrottu 

niin moneen kertaan, että olen 
sen omaksi muistoksikin otta-
nut. Mutta ne kaksi isoa valkois-
ta kynttilää ja palan välkkyvää 
sellofaania muistan varmasti. Ja 
alas lasketut pimennysverhot, 
himmeän karbidilampun tuvan 
pöydällä ja öljylamppujen hul-
muavat liekit, kun niitä joudut-
tiin kuljettamaan toisiin huonei-
siin. Pimeää piti olla kaikkialla.

”Pelästyimme 
kovasti, kun isä pani 

kaasunaamarin 
päähänsä näyttääkseen 

sitä meille”.

Vaikka maalaistaloista joudut-
tiin kaikkia elintarvikkeita luo-
vuttamaan, ruuasta ei ollut niin 

suurta pulaa kuin kaupungeissa. 
Kaikki muukin tavara alkoi kau-
poista loppua. Emme me siitä 
siskon kanssa mitään tienneet, 
sillä meille riitti leikittäjiä ja 
vaatteiden korjaajia siirtolaisis-
sa, jotka odottelivat perheineen 
asuntoa. Isä ja äiti näet hoitivat 
muiden töidensä ohessa ko-
tirintama-asioita.    
Ennen joulua yritettiin isossa 
tuvassa valaa joukolla kynttilöi-
tä ehkä lampaan talista, mutta 
muistan hämärästi katselleeni 
seuraavana päivänä peräpenkiltä, 
miten kuivatetut kynttilät vai-
voin paloivat hetken aikaa. Mi-
nua ei päästetty lähellekään, kun 
olin niin kova sörräämään tulta. 

Aattohämärissä tuotiin lähi-
metsästä iso kuusi, jonka vähi-
tellen annettiin sulaa jalassaan 
tuvan lattialla. Sulava vesi katosi 

KIRKKAITA MUISTOJA JOULUN TIENOOLTA 1942 
PIMENNETYSTÄ SUOMESTA
Raija Vihavainen

Ruskeasuon koulun väki 
lähdössä rekiajelulle 
talvella 1996.  
Kuva A-S. Salonen
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vanhan rakennuksen lattian ra-
koihin. Yli seitsemänkymmenen 
vuoden takaa muistan kuusen 
tuoksun yhä, ja sen vihreyden, 
joka näytti niin ihanalta tum-
mia hirsiseiniä vasten. Kun äiti 
vielä viipyi navetassa ja muu väki 
luultavasti kattoi vaatimatonta 
jouluruokaa pöytään, otti isä 
esille vielä sodassa olevalta Toi-
vo-veljeltään saamansa kynttilät. 
Pöydänjalalla olevasta laatikosta 
löytyi kalastajalankaa, josta hän 
arkisin kutoi verkkoja ja rysiä 
tuvan pöydän ääressä. Sillä hän 
kiinnitti kynttilät tukeviin ok-
siin. Sitten hän leikkasi sellofaa-
nista suikaletta kuusen oksille ja 
kaavaili pari tähteäkin. Jokunen 
vanha olkikoristekin oksille 
löytyi, ja äidin laatikosta pari 
lasipalloa. Mutta parasta olivat 
kynttilät, valkoiset, yksinker-
taiset, suorat kynttilät. Niiden 
annettiin palaa vain vähän aikaa 
kerrallaan, niidenhän piti riittää 
koko joulun ajaksi. Ja ainakin 
jouluillaksi, kun Kumpulan täti 
ja setä ja kaikki neljä poikaa tuli-
vat kylään. Täti aloitti kirkkaalla 
äänellään Kun maass’ on hanki. 

Tapanina tai joulun välipäi-
vinä valjastettiin Liisa ajoreen 
eteen. Liisa oli jo yli kaksikym-
menvuotias vaaleaharjainen 
hevonen, jolla isä oli nuoruus-
vuosinaan ajanut kilpaakin. Se 
pyrki yhä, kieltelyistä huolimat-
ta lennättämään kyydittäviään 
niin, että tierat lentelivät. Näin 
kävi, jos se näki vaikkapa järven 
jäällä pitkässä matkassa edellä 
menevän hevosen.   
– Mäntäsköhä myö, Liisa, Hon-
kalahteen, sanoi isä leppoisasti 
kuskipukille istahtaessaan, kun 
olimme lämpimästi reessä väl-
lyjen alla.

Honkalahdessa asui äidin sisko, 
minun kummitätini Anna, Ei-
nar-setä ja Mirja-serkku. Sinne 
Liisa osasi mennä ohjastamat-
takin pari kilometriä tuttua tal-
vitietä, joka kulki kaukaa Puu-
malasta järvien ja lampien yli 
ja kotimme Keinon pihan halki 
edelleen Mikkeliin.   

” Uunin vieressä oli 
rahi ja rahilla pieni 
pärevakka, jota täti 

pyysi meitä katsomaan”.

Rekimatkaa en muista, mutta si-
täkin selvemmin Honkalahteen 
sisälle tulon. Tupa oli tummahir-
sisempi kuin kotona, mutta iso 
uuni oli varmaan juuri valkaistu, 
kun se oli niin hienon näköinen. 
Uunin vieressä oli rahi ja rahilla 
pieni pärevakka, jota täti pyysi 
meitä katsomaan. Ja voi ihmettä! 
Vakassa makasi pieni vauva, jon-
ka täti varovasti nosti syliinsä.  
– Tää on kyllä meijä paras joulu-
lahja, sanoi täti, ja antoi meidän 
katsella kylliksemme.  
Pieniä ja vähäisiä meidän lasten 
joululahjat kai niinä aikoina oli-
vat, mutta sen verran kuitenkin 
oli pukki tuonut, että jonkinlai-
nen käsitys joululahjasta oli syn-
tynyt. Kummalliselta tädin lah-
ja minusta tuntui! Vasta paljon 
myöhemmin ymmärsin, miksi 
täti näytti niin onnelliselta. Hän 
oli Leenan syntyessä jo 46-vuo-
tias ja sai terveen tytön. Mir-
jasta ja Leenasta tulikin sitten 
lapsuusvuosiemme läheisimmät 
leikkikaverit. 

Kolmas kirkkaana mieleen jää-
nyt tapahtuma ajoittuu vuoden 
1943 alkuun. Meille oli jo talvi-

sodan jälkeen jäänyt äidin avuksi 
viipurilaistäti, joka viipyi sitten 
monta vuotta menetettyään toi-
senkin kerran kotinsa Viipurissa. 
Olimme varmasti Maijan kans-
sa jo monena päivänä itkeneet 
ja ihmetelleet äidin poissaoloa, 
vaikka täti meitä parhaansa 
mukaan hoitelikin. Isäkin oli 
lähtenyt Liisalla kaupunkiin.   
Nökötimme nenä ikkunassa 
kiinni penkillä polvillamme ja 
katselimme, kun pihaan lapi-
oitiin vähän leveämpää tietä.  
– Nyt pittää tyttöjen päälle 
laittaa puhast, ko tulloo isäntä 
talloo, sanoi täti, ja otti kaapista 
peräikkunan alta puhtaat esilii-
nat ja puki ne kiireisesti meille.  
– Mänkää nyt vaa ikkunaa kas-
somaa, koht hyö tulloot!   
Ja sieltä tuli Liisa, kaarsi pihaan 
varovasti isän pidellessä ohjaksia 
tiukalla – ja reessä istui äiti isoa 
kääröä pidellen! Ja vaikka kuin-
ka pinnistelen muistiani, kuva 
sammuu, ennen kuin äiti ehtii 
edes vauvan kanssa lämpimään 
tupaan pois tammikuun pak-
kasesta. Mutta isäntähän sieltä 
Keinoon tuli, veljeni Simo Ta-
pio, joksi hänet ristittiin Hon-
kalahden Leenan kanssa myö-
hemmin talvella. Sitä nimeä oli 
Kumpulan seitsenvuotias Matti- 
serkku kotona kovasti ihmetel-
lyt: - Miten voep nimeks tulla 
Simo Lapijo!  

” Vaikka kuinka 
pinnistelen muistiani, 

kuva sammuu, 
ennen kuin äiti ehtii 
edes vauvan kanssa 

lämpimään tupaan”.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen 
ohjelmatietoja 2016

Ilmoittajille

Tapahtumakalenteriin toivotut 
ilmoitukset tulee toimittaa toimi-
tussihteerille lehden kakkossivulla 
ilmoitettuun aineiston vastaanot-

topäivään mennessä.

Suomen Inkeri-liitto ry
Inkeri-iltapäivät 
Inkerikodissa, osoitteessa Käpylänkuja 1, Karjalatalon 2. kerros 
Bussit 52, 55, 55K, 56, 57, 65A, 69, 506, juna Pasilaan, tai 1 km kävelyä Käpylän asemalta
Ohjelman aikataulu: klo 13.30 kahvittelua pientä korvausta vastaan, klo 14.00 päivän aihe.
La 16.1.2016
Erna Leskinen: Eräs tarina Inkeristä työleirin kautta Suomeen.
    La 6.2.2016 
    Timo Laakso: 1. aihe: Suvun etsintä. 2. aihe: Mitä NL:ssa  
    tiedettiin Inkerinmaasta ja sen kansasta?
    La 5.3.2016
    Marjut Paulaharju: Samuli Paulaharju ja inkeriläinen  
    kansanperinne.
    Sukututkimuspäivät
    La – su 12. – 13.3.2016 klo 9 – 17 Inkerikodissa. 
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Hyvinkään Inkeri-kerho 
Kerhopäivät keväällä 2016

3.1. Matti Korpiaho, Kroatia
7.2.  Eero Pitkänen, Inkeriläisten taival Suomessa  
 sodan vuosina
6.3.  Kevätkokous sekä Irja ja Kimmo Loposen  
 juuret   
3.4.  Ohjelma vielä avoin
15.5.  Ohjelma vielä avoin
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

hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura
Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai alkaen 
kello 15 Luther kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.

Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo  
edellisessä kokouksessa.

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

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

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

Palvelupiste, Uudenmaankatu 1. Puh. 233 2565

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
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Joulun rauhaa

Taas tultiin jouluun, ja riemuita saa.

Kun vuosi on mennyt, käy uusi oven taa.

Näin pääsimme jouluun, on valkea maa.

Vaan ystävät rakkaat, on toivottavaa,

ett` jouluilon jälkeen vielä iloita voi,

ja tulevat päivät veis pelkomme pois.

Näin pääsimme jouluun, on valkea maa.

Vaan meillä niin paljon on toivottavaa.

Me pääsimme jouluun, se takaako sen,

että maailma kerran ois onnellinen.

Jos jouluilon jälkeen vielä iloita voi,

ei parempaa lahjaa nyt toivoa vois.

 

Joulun rauhaa, joulun rauhaa,

joulun rauhaa vaan.

  John Lennonin ja Yoko Onon yhdessä tekemä laulu


