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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

Vaikka kotimme taakse
jäi, jäi eteemme elämä
Karjalatalon edustalle keväällä
2015 pystytetty Evakkoäiti-patsas
on monella tavalla puhutteleva. Se
kuvaa sitkeyttä ja lannistamattomuutta. Se muistuttaa, että elämä
on mahdollista missä vain. Tulee
väistämättä verranneeksi karjalaisten (siis karjalansuomalaisten!)
ja inkerinsuomalaisten kohtaloa
viimeisten sadan vuoden aikana.
Molempien suomalaisryhmien historiassa on paljon yhteistä.
Olemme pakon edessä joutuneet
luopumaan kotiseuduistamme ja
aloittamaan elämän kaukana entisestä. Ryhmiä yhdistää kaiho, ja
halu päästä katsomaan vanhoja,
rakkaita maisemia.
Erojakin on. Inkerinsuomalaiset
joutuivat Venäjän vallankumouksen jälkeen noin 20 vuoden
aikana mielettömien vainojen ja
sortotoimien kohteiksi. Osa heistä ”evakuoitiin”, mutta se tapahtui
karkotuksina suuren Neuvostoliiton syrjäisille alueille. Syyksi
riitti suomalaisuus.
Sekä karjalaiset että inkerinsuomalaiset joutuivat 40-luvun taitteessa kokemaan sotien kurjuudet.
Erona oli se, että karjalaiset evakuoitiin omassa maassaan turvaan
sodan alta, kun taas sota-alueille
jääneet inkerinsuomalaiset olivat
motissa rintamien välissä, ja kärsivät kylmää ja nälkää. Heitä ei
oma valtio evakuoinut turvaan.
Inkerinsuomalaisista neuvoteltiin
usean valtion kesken, ja heistä

tuli siirtolaisia, jotka eivät
Suomen päättäjien silmissä
olleet kovin toivottuja maahanmuuttajia. 		
Sodan jälkeenkin inkerinsuomalaisten vainoaminen ja sorto passiin merkityn isänmaan toimesta
jatkui. (Oikeana isänmaanaan
inkerinsuomalaiset ovat aina pitäneet Suomea – siitäkin huolimatta,
että isänmaa on välillä hyljännyt
lapsensa.) Nyt on inkerinsuomalaisilla eri puolilla maailmaa yli 25
vuoden ajan ollut sellainen elämä,
jota on kannattanut odottaa.
Olen suurella kiinnostuksella
lukenut Matti Tainan jouluksi
julkaiseman kirjan Hyvästi Inkeri. (Kerron siitä toisaalla tässä
Inkeriläisten viestissä.) Sitä lukiessani mietin sananlaskua ”Tieto
lisää tuskaa”. Pitääkö se paikkansa
yleensä ja pitääkö minun kohdallani? Koin saaneeni kirjasta valtaisan määrän yksityiskohtaista tietoa
niin inkerinsuomalaisten Inkerin
aikaisista tavoista ja kulttuurista
kuin Hatsinan sotilasalueen sodasta. Olin vauvaikäisenä elänyt
samalla sotilasalueella, missä kirjankin henkilöt. Isäni oli vihkoon
kirjoitetuissa muistelmissaan kertonut asioita, joiden taustoja hän
ei ollut tiennyt. Matti Taina tiesi.
Jämptisti.
Lisäsikö tieto tuskaani? Päinvastoin. Se tuotti minulle iloa. Missä
tilanteessa sananlasku voisi pitää

paikkansa? Nykyinen elämänmeno on informaation jakamista.
Sitä tapahtuu koko ajan, reaaliaikaisesti, kaikkialta maailmasta,
varsinkin kuvallisesti television
välityksellä. Kurjuuksien kohtaaminen aiheuttaa tuskaa – ainakin
minulle. Tosin siihen myös turtuu.
Ihminen tulee välinpitämättömäksi tapahtumille, jotka eivät koske
hänen lähipiiriään tai ainakin hänen maanmiehiään.
Tieto saattaa myös helpottaa tuskaa. Epävarmuus kadonneesta on
kuulemma pahempaa kuin tiedon
saaminen siitä, että hän on lopullisesti poistunut elämästä. Tämän
ovat aika monet inkerinsuomalaiset itse kokeneet.
Lopuksi toiseen asiaan: Edellisessä numerossa pyysin tietoa erilaisista kokoontumisryhmistä. En ole
saanut vastauksia. Hyvät ystävät,
esiintulonne voisi auttaa lähellänne
olevia inkerinsuomalaisia etsijöitä
löytämään tiensä toimintaanne
mukaan! Voisitte myös rohkaista
eri tahoja järjestämään heille kokoontumismahdollisuuksia. - Ehkä ryhmät ovat olleet joulutauolla.
Jään odottamaan.

Alina-Sinikka Salonen
alinasinikka@gmail.com
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KIRJEITÄ KENTÄLTÄ

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.

Vuorelassa asuvan
Hilma Hariolan ja pj.
Alina-Sinikka Salosen
välillä käytiin seuraava
keskustelu.
Hyvä Alina-Sinikka!
Viimeisessä Inkeriläisten Viestissä (6/2015 toim. lisäys) kerroit pakolaisuudesta. Voin allekirjoittaa tuntemuksesi myös
omalta kohdaltani. Huomaan,
etten milloinkaan ole ollut vapaaehtoisesti kertomassa, missä ovat sukujuureni. Useasti
olen vieraille ihmisille sanonut:
”En ole mistään kotoisin.” Kun
viime kesänä siivosin kaappejani, löysin vanhan ainevihko4

ni ja sieltä aineen, jonka olin
kirjoittanut Kajaanin seminaarissa ainekirjoitustunnilla
v.1963. Silloin vielä kirjoitettiin aineita.

” Huomaan, etten
milloinkaan ole
ollut vapaaehtoisesti
kertomassa, missä ovat
sukujuureni. Useasti
olen vieraille ihmisille
sanonut: ”En ole
mistään kotoisin.”
En ole muistanut ko. tapausta, kunnes viime kesänä aloin
penkoa vanhoja papereitani.
Sieltä putkahti käsiini vihko.

Tämä on todellinen tapahtuma
lapsuudestani. 		
Sitä lukiessani kävi mielessäni
kuin hyökyaalto. Tätä asiaa pelkäsin nuoruudessa ja se on vaikuttanut tiedostamatta elämääni, että minua haukutaan ryssäksi. Ihmissuhteissani olen monen
mielestä ollut etäinen. Kun
viime keväänä kokoonnuimme
juhlimaan 50-vuotta sitten opettajiksi valmistumista, sanoi eräs:
”Sinulle on vanheneminen tehnyt hyvää. Olet huomattavasti
rennompi, kuin ennen.”
Olen kaivannut sellaista tilaisuutta, jossa me Suomessa varttuneet ja sodan jaloista tulleet,
voisimme keskustella ja jakaa
kokemuksia. Kiitos inkeriläisten
viestistä!

Terveisin Hilma Hariola

Akhilleen kantapää
Hilma Hariolan kouluaine
Pienen maalaiskylän kansakoulun pihalla on vilskettä ja vilinää. Lasten huudot kantautuvat
maantielle saakka. Kuulen ne:
kävely vaihtuu juoksuksi ja pian
olen pelin tiimellyksessä. Kyseessä on pesäpallon helpompi
versio. Miten rakastankaan tätä peliä ja tiedän olevani siinä
hyvä. Minuthan on hyväksytty
syöttäjäksi, koska olen melko
ketterä. 		
Pallo lentää ylitseni. Toisella
kertaa se lentää minua kohti.
Tällä kerralla olen vikkelämpi,
saan kopin. ”Palo tuli, kiljahdan
riemuissani. ”Enkä palanut”,
huutaa pesälle juossut poika. ”Paloitpas”, en halua antaa
periksi. Väittely jatkuu. ”Sinä
paloit”, huudan itku kurkussa.

Kohtalotoverini Hilma!
Sinun Akhilleen kantapää -aineesi toi mieleeni koulumuiston, jonka haluan jakaa kanssasi.
Olen aikuisena ymmärtänyt, miten fiksu minun luokanvalvojani, voim.op. Kerttu Ilanmaa, on
ollut. Harmittaa, että en tullut
koskaan kiittäneeksi häntä. Nyt
se ei enää ole mahdollista. (En
olekaan ennen kirjoittanut tätä
paperille, mutta muistan tapahtuman niin kuin se olisi ollut
eilen.)
Olin oppikoulun ensimmäisellä luokalla. Koulu oli hiljattain
alkanut. Voimistelutunti alkoi
nelimaalilla, mutta se keskeytyi,
kun rupesi satamaan. Opettaja

”Olet ryssä, ryssä”, sihahtaa poika. Seison typertyneenä, tuska
kouristaa sydäntäni. ”Olet ryssä”,
sanat kaikuvat korvissani. Illalla vuoteessa kyselen itseltäni:”
Miksi minua haukutaan? En ole
ryssä, vaikka olen inkeriläinen.
Vuosi vierähtää ja pääsen oppikouluun. Menossa on toinen
koulupäivä. Suuri luokka, jossa
ei ole yhtään tuttua kansakoulusta, tekee oloni epävarmaksi,
uudet toveritkin oudostuttavat.
Opettaja tulee luokkaan. Hän
on nuori ja kaunis. ”Nyt aivan
ensimmäiseksi haluan tietää
nimenne, syntymäaikanne ja
-paikan.” Säpsähdän, kuullessani nämä opettajan sanat. Oloni
tuntuu tukalalta, ahdistaa, on
kuuma. Minunhan pitää sanoa
olevani inkeriläinen. Suljen silmäni, käteni pusertuvat ristiin
pulpetin suojassa. Rukoilen:”

sanoi, että siirrytään luokkaan.
Hän otti esiin päiväkirjan. Siihen kirjoitettiin siihen aikaan (ja
vielä minun opettajana ollessanikin) etulehdelle kaikkien oppilaiden nimet ja erilaisia asioita
heidän taustastaan.
Opettaja sanoi, että koska ulkona sataa, niin hän täyttääkin
näitä tietoja yhdessä meidän
kanssamme. Meidän piti etukäteen jo miettiä valmiiksi tietyt
asiat, jotka hän sitten kirjoittaa.
En muista kaikkia, mutta ainakin syntymäaika ja –paikka sekä
äidin tyttönimi piti sanoa koko
luokan kuullen. Minä olin aivan
kauhuissani: mitä kaikki sanoisivat, kun kuulevat, että olen
syntynyt Inkerissä, ja että äitini

Rakas Jumala auta minua, jos
olet olemassa. Pudota vaikka
kivi luokkaan, ettei minun tarvitse sanoa olevani inkeriläinen.”
Ihmettä ei tapahdu. Kohta on
minun vuoroni. Nousen seisomaan, kyyneleet sumentavat
silmiäni ….Olen taas kansakoulussa ja pallokentällä. Kuulen
sanat: ”Olet ryssä!” Hätäisesti
sopertelen tarvittavat tiedot.
”Anteeksi, en kuullut, sano kovempaa”, opettaja pyytää. Vielä
tämä, haluaako hänkin kiusata minua. 		
Uhman vallassa vastaan. ”Inkerissä olen syntynyt.” ”Tämäpä sattui mukavasti, minäkin
tunnen muutaman inkeriläisen”
kuulen opettajan äänen. Pilvi
alkaa väistyä, lapsuuden painajainen alkaa hitaasti siirtyä pois.
”Olet inkeriläinen, et ryssä”,
toistelen mielessäni.

tyttönimi on Tarassu. Aika kului ja vuoroni tulisi kohta. Olen
varmaan vapissut jännityksestä. Minun vuoroni olisi kohta!
Huh! Juuri, kun minun vuoroni
olisi tullut, opettaja katsoi kelloa
ja sanoi, että kello soikin kohta
ja me voimme lähteä kotiin. Minä jatkan tämän sitten kotona
valmiiksi. – Aikuisena tosiaan
ymmärsin, että opettaja tiesi tilanteeni ja halusi säästää minut
häpeältä. Kiitos, Kerttu Ilanmaa!
Olit todella hyvä ihminen.

Ystävyydellä Alina-Sinikka
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HUONOJA JA HYVIÄ
MUISTOJA INKERISTÄ
Kirjeitä kentältä –palstalle
tuli kirje Ruotsista.
Muistelen miten iloisia me ja
poikamme olimme, kun sota
syttyi. Tiesimme pääsevämme
nyt vapaiksi Stalinin raudoita ja
kommunistien vallasta. Täytyy
kuitenkin sanoa, että omassa
kansassammekin oli mustia lampaita. Niitä, jotka tekivät pahaa.
Meidänkin perhe sai tämän tuta
kun äiti ei lähtenyt kolhoosiin
töihin vaan meni Pietariin. Siloin tulivat inkeriläiset miehet
kolhoosista hevosella ja rattailla
ja veivät meiltä kaikki huonekalut, niin ettei meillä jäänyt edes
millä istua. 		
Tämä sama ihminen vei talostamme puolet isovanhempien ja
isän veljen jouduttua Siperiaan.
Isä pääsi kotiin kuolemaan, koska hänellä oli keuhkotauti. Hän
kuoli kun minä olin neljän vanha.
Omaisuutemme vei Inkerin
kommunisti. Niin, että eivät ne
meikäläisetkään olleet aina hyviä

ihmisiä. Kun tilaisuus tuli ja virka nousi päähän,
niin silloin sai tavallinen ihminen
kärsiä ja varsinkin
kun meidän talo
oli iso ja heillä oli
kauppa ja meidän
taloa nimitettiin
Puotilaksi. Niin
silloin heitä tehtiin kulakeiksi.
Mutta meidän
pojissa oli hyviä
miehiä. Kun sota
tuli ja saksalaiset
tulivat kylään, niin
silloin alkoi uusi ajatus meidän
pojissa, että mennään armeijaan
ja taistellaan vapauden puolesta.
Veljeni Viktor oli ensin Saksan
armeijassa ja sitten Suomen
armeijassa. Hänestä tehtiin vakooja, koska hänellä osasi hyvin
venäjää. Hän kävi monta kertaa
partiotehtävissä Venäjän puolella. Viimeisellä paluumatkalla
hän kulki vahingossa väärää pol-

kua ja astui omaan miinaan. Hänen toverinsa kuoli heti, mutta
veljeni eli vuorokauden kenttäsairaalassa. 		
Veljeni ja hänen toverinsa on
haudattu Lappeenrannan sankarihautausmaalle. Kiitos teille urhoolliset Inkerin pojat – Viktor
Hynninen, Antti Läsä ja kaikki
muut Inkerin pojat – levätkää
rauhassa.

Kunnioittaen Kalervo Hynninen perheineen Ruotsista

KOKOUSKUTSU
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina, maaliskuun 19. päivänä 2016 klo 14.00
Karjalatalolla Inkeri kodissa, Käpylänkuja 1, 00610 HELSINKI.
Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Hallitus
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HYVÄSTI INKERI
Alina-Sinikka Salonen

Istumassa Matti ja Eeva Taina sekä Helena Mullo.
Seisomassa Eevan sisko Katri Korpelainen, Väinö, Vihtori ja Reino Taina. Kuva on otettu tammikuussa 1946.

Inkeriläisen Matti Pietarinpoika Tainan perheen elämä Inkerissä ja
Suomessa, Stalinin saappaan alla ja toisen maailmansodan jaloissa – Matti
Tainalta jouluksi 2015 ilmestynyt kirja
Kirja tuotiin minulle painotuoreena aivan joulun alla. Teos
painaa 950 g. Siinä on 561 inkeriläisen Tainan perheen vaiheita
käsittelevää sivua. Lisäksi on 15
sivua pientä tekstiä alaviitteitä,
kirjallisuutta ja muita lähteitä.
Kirjailija kuvailee osuvasti teostaan näin: ”Äijäni Matti Tainan ja hänen perheensä

elämää seurataan läpi Venäjän
vallankumouksen, Stalinin vainojen ja toisen maailmansodan.
Kirjassa kerrotaan inkeriläisten
Suomeen siirtymisestä ja tänne
kotoutumisesta sekä punaisen
Valpon, kommunistien ja Neuvostoliiton inkeriläisiin Suomessa kohdistuneista uhkailuista ja
ajojahdeista ja paoista Ruotsiin.

Inkeriläisten kovan kohtalon
lisäksi kirjassa käydään läpi heidän elämäänsä vaikuttaneet laajemmat poliittiset ja sotilaalliset
tapahtumat. Lukijalle selviää
myös Neuvostoliiton ja Stalinin
inkerinsuomalaisiin kohdistunut
kansanmurha sekä teloitukset,
karkotukset ja pakkotyöleirituomiot ja Inkerin luterilaisen
7

kirkon lakkauttaminen. Hyvästi Inkeri -kirja on kunnianosoitus rohkeille isovanhemmilleni Matille ja Eevalle sekä
sitkeille inkerinsuomalaisille ja
heidän heimokulttuurilleen.”
Minä puolestani kerron
kirjasta henkilökohtaisena lukukokemuksena. 		
Olen kiitollinen, että tällainen kirja on tehty. Kirjoittajan
tavoitteena on ilmiselvästi antaa
Tainan perheen kautta täsmällistä
ja yksityiskohtaista tietoa inkeriläisten historiasta. Inkerin Tainat,
ovat asuneet lähellä minun Inkerin kotiani. Kartasta linnuntietä
mitattuna Venjoen Saklinan ja
Liisilän Sablinan välimatka on
alle 30 kilometriä. Olen saanut
kirjasta suunnattoman paljon
omia varhaisvuosiani valaisevaa
tietoa.
Kirja alkaa romanttisesti ja komeasti suurista häistä, jotka pidettiin joulukuun 14. päivä armon vuonna 1817. Pitopaikka
oli Venäjän keisarin ja Suomen
suuriruhtinaan Aleksanteri I:n
hallitsemassa Suomen suuriruhtinaskunnassa Luumäen Tainan
talossa. ”Aurinko paistoi, pakkanen paukkui ja lunta oli pyryttänyt jo puolisääreen. Parinkymmenen tilhen ja muutaman
taviokuurnan parvi napsi pihamaan pihlajista kuuran valkoiseksi kirjomia marjoja.”
Lukijaa tullaan hemmottelemaan monilla upeilla luontokuvauksilla. 		
”Kynttilöillä ja kuusenhavuilla
koristelluilta pitopöydiltä hääväki sai syödäkseen hernerokkaa, ruisleipää, voita, suolakalaa,
palvattua lampaan- ja sianlihaa,
ohraryynipuuroa ja tuorejuustoa. Jälkiruoaksi oli makeaa ru8

Kolme ja puolivuotias kirjailijan isä Reino Taina kotitalonsa Juhalsimon
edessä juhannuksena vuonna 1937.
sinasoppaa. Juomina oli maitoa,
piimää ja olutta sekä ryyppylaseista tarjottavaa paloviinaa.
Virren veisuun ja juhlapuheiden jälkeen tanssittiin viulupelimannin ja klaneetinsoittajan
tahdittamana poloneesi ja sitten
polskaa niin, että lankkulattia
tömisi ja hiki valui”.
Myös ruuista ja ruokailuista kerrotaan kirjassa monenlaisissa olosuhteissa. Myöhemmin myös siitä, kun ruoasta oli
suuri puute. 		
Häiden sulhanen oli Heikki
Sakarinpoika Taina, joka otti
vaimokseen Kristiina Heikintyttären. Iso ja vauras Tainan talo
oli Luumäen 131 talosta kuudenneksi suurin. Myöhemmin
koko Himottulan kylää alettiin
kutsua Tainaksi.

Häiden lisäksi kirjan ensimmäisessä luvussa käydään takautuvasti läpi Tainan suvun
miespolvia Suomen puolella
aina 1600-luvun alkuun saakka.
Sitten kerrotaan, että Heikille ja
Kristiinalle syntyi kolme poikaa,
Malakias, Mooses ja Daavid.
Heikki eli häiden jälkeen vain 8
vuotta. Tainan talo jäi ajan tavan
mukaan Heikin veljelle Antille
ja tämän jälkeläisille.
Tästä johtuen kerrotaan
suvun mieshenkilöistä, jotka
lähtivät Venäjälle ja päätyivät
Inkerinmaalle. Lähdön syynä
saattoi olla sopivien vaimokandidaattien tai työmahdollisuuksien puute. Suvun kaksi
ensimmäistä lähtijää 1823 ja
1830, olivat Heikin veljenpoikia. Malakias Heikinpoika lähti serkkujensa jälkeen vuonna

Matti-isän sylissä on Vihtori, Eeva-äidin ja isän välissä seisoo Väinö.
Reino syntyy pari vuotta myöhemmin. Kuva on otettu 1932 kolhoosin
perustamisen jälkeen.

1838. Vuoden 1840 paikkeilla
Venäjälle lähti myös Malakiaksen veli Mooses.
Asiatietoja, ajankohtia ja
päivämääriä on kautta kirjan
etsitty monipuolisesti useista lähteistä, mikä antaa lukijalle turvallisen tunteen tietojen paikkansa
pitävyydestä.
Toisessa luvussa perehdytään
Inkerin ja Suomen historiaan ja
ihmisten liikkumiseen maiden
välillä. Kolmannessa taas Malakias kiertää Venäjällä ja päätyy
vuosien jälkeen inkeriläiskylään.
”Se tuntui Malakiaksesta heti
tutulta ja kodikkaalta – suomalaiselta. Mies ilahtui lisää, kun
häntä tervehdittiin ja puhu-

teltiin lähes samalla murteella
ja ystävällinen inkeriläisisäntä
vieläpä pyysi hänet saunaan ja
yöksi karjalaistaloonsa.” Seuraavana päivänä ”suomenmaakkoinen” ryhtyi kaivamaan taloon
kaivoa. 		
Malakiaksesta tuli inkeriläiskylissä tunnettu ja pidetty mies.
Kesti kuitenkin 20 vuotta, ennen kuin hän 39-vuotiaana
löysi Keski-Inkerin Ruussovan
kylästä vaimoksi Katriina Juhanintytär Temosen, ja kotitalon hänen mukanaan. Heidät
vihittiin avioliittoon Venjoen
kirkossa vuonna 1858. Pariskunta sai 1859 ainoan lapsensa, Pietari Malakiaksenpoika Tainan. 		

Malakiaksen Mooses-veljen lisäksi Inkeriin oli tullut serkkuja
ja muita sukulaisia. Veljekset
asuivat parin tunnin hevoskyydin päässä toisistaan. Sukulaiset
ja muutkin Luumäeltä tulleet
seurustelivat paljon keskenään.
Myös rautatieyhteydet kehittyivät 1860-luvulta alkaen, joten liikenne Pietarin Suomenaseman, Viipurin ja vaikkapa
Luumäen välillä oli mahdollinen. 			
Inkerissä asuvia sukulaisia
kohtasi suuri suru, kun laajalti
tunnettu ja kunnioitettu kansanmies Malakias Heikinpoika
Taina kuoli 49-vuotiaana tammikuussa 1869.		
Runsaan nimistön vuoksi
ensimmäisten lukujen, varsinkin
kahden ensimmäisen, lukeminen
oli haastava urakka. Tarvitsin
apuvälineiksi kynän ja paperia.
Tein jonkinlaista sukupuuta, jotta
ymmärsin henkilöiden välisiä sukulaissuhteita. Myös Inkerin kartta
oli erinomainen apuväline. Annan
lukijalle vinkin: Jos alkuun pääseminen tuntuu vaikealta, niin voit
aloittaa lukemisen kolmannesta
luvusta tai neljännestä, jonka nimi on Kylä Inkereenjoen varrella.
Ensimmäisiin lukuihin voit palata
myöhemmin. Kirjassa on kaikkiaan
33 lukua, joten luettavaa riittää.
Neljännessä luvussa kerrotaan,
että Malakiaksen ja Katriinan
ainoa poika Pietari oli isänsä
tapaan kelpo miehen maineessa. Aviopuolison löytämisessä
poika oli nopeampi kuin isänsä.
Pietari tapasi tulevan puolisonsa
jo 25-vuotiaana. Rakastunutta
miestä ei haitannut, vaikka Saara
Matintytär oli vanhuuttaan kuolleen miehen leski ja 36-vuotias.
Pietari muutti lapsuuden Ruus9

tapahtui. Karkotuksilta Siperiaan he välttyivät
Matin neuvokkuuden ansiosta.
Sota odotti kaikkia, jotka asuivat
lähellä Hatsinan
kaupunkia ja
saksalaisten tukikohtaa.
Olen kirjailija
Matti Tainalle
suuresti kiitollinen siitä, että
hän on selvittänyt
lukuisia sodankäyntiin liittyviä
yksit yiskohtia.
Minulla on isäni
vaatimattomat
”muistelmat”. Tämä kirja täyttää
niissä olevia aukkokohtia. Löydän
Serkukset vuonna 1947. Vasemmalla takana Arvo Mullo,
kirjasta kaivattuja
oikealla Väinö Taina. Edessä vasemmalla Juho Myllärinen ja
päivämääriä ja sooikealla Vihtori Taina.
dan etenemisen kuvauksia. Löydän
sovasta kolmen kilometrin pää- selityksiä monille asioille. Uskon,
hän Saklinan kylään, ja hänestä että tämä on kiinnostavaa luettuli samalla Närjän talon isäntä. tavaa myös historiasta kiinnosOnko Pietari kirjan päähen- tuneille. En tarkoituksella selosta
kilö? Malta vielä hetki! Pietari päähenkilön Matti Pietarinpoika
ja Saara saivat kaikkiaan viisi Tainan ja hänen vaimonsa Eevan
lasta, mutta kolme heistä kuoli ja lastensa vaiheita. Ne on syytä
pieninä. Vain kaksi eli aikuisek- lukea kirjasta.
si: Matti ja Anna. Pietari-isäkin
kuoli Venäjällä Saklinan kylässä Kirjan kirjoittaja on nuorempi
56-vuotiaana vuonna 1915.
Matti Taina, Reinon poika. Hän
on 1957 syntynyt helsinkiläinen,
Kirjan päähenkilöiksi pääsivät joka on saanut kipinän historiMatti Pietarinpoika Taina ja hä- aan inkeriläiseltä isältään, joka
nen perheensä - Eeva-vaimo ja vei poikiaan usein museoihin.
heidän lapsensa Väinö, Vihtori Matti Pietarinpoika on hänen
ja Reino (1934–). Matin perhe äijänsä, eli isoisänsä. Matti itse
joutui kokemaan kaiken sen, mi- kertoo näin: ”Isäni, mummoni
tä Leningradin reuna-alueilla ja Eevan ja setäni Väinön kanssa
muuallakin Inkeriä inkeriläisille koetut Inkerin matkat ja heil10

tä ja muilta sukulaisiltani sekä
inkeriläisiltä kuulemani tarinat tarunhohtoisesta Inkeristä
ja elämästä siellä ovat saaneet
minut tutkimaan Inkerinmaan
historiaa, ihmisten kohtaloita
ja kirjoittamaan läheisteni ja
muiden inkerinsuomalaisten
tarinan – esikoiskirjani.”
Tainat siis jäivät 1940–50
luvuilla koetusta jatkuvasta pelosta huolimatta Suomeen, eivätkä
lähteneet ”kotiin karkotettaviksi”.
Hyvä niin, sillä muuten meillä ei
olisi luettavana tätä mielenkiintoista ja jännittävää kirjaa Tainan perheen ja samalla Hatsinan
alueella eläneiden inkeriläisten
jännittävistä vaiheista.

Hyvästi Inkeri -kirjaa saa suoraan tekijältä hintaan 25,00 € +
mahdolliset postikulut.
Matti Taina
040 8620436
mattitaina57@gmail.com
Ramsinniementie 14 A 17,
00980 Helsinki
Ostaminen kirjakaupoista ja netistä
on myös mahdollista: mm. Verkkokauppa BoD.fi, Adlibris, Prisma.fi,
Suomalainen kirjakauppa.

NEKROLOGI

INKERIN KIRKON PIISPA
LEINO HASSINEN MUISTOLLE

Teologian tohtori Leino Hassinen 30.6.1924 – 16.11.2015
vihittiin papiksi tammikuun
alussa 1949 Tampereella. Hänen pappisuraansa Suomessa
sisältyi opiskelijapapin kausi
Teknillisessä korkeakoulussa,
kirkollisen Kotimaa-lehden päätoimittajuus ja seurakuntatyötä
Vihdin seurakunnassa, viimeksi
kirkkoherrana.
Hän jäi eläkkeelle aikana, joka
enteili suuria muutoksia Neuvostoliitossa. Se innoitti hänet
palvelemaan 1980 luvun lopulla
Viron luterilaisen kirkon Inkerin rovastikunnassa diakonien
kouluttajana ja samalla kirkollisen järjestyksen uudelleen organisoinnissa Neuvostoliiton
uskontopolitiikan muuttuessa
sallivammaksi. Viron valtion itsenäistyttyä tuli ajankohtaiseksi
rekisteröidä Inkerin rovastikunta omaksi kirkoksi Venäjällä
vuoden 1992 alusta. Seurakunnissa jo tutuksi tullut opettaja
ja pappi, Leino Hassinen, tuli
valituksi kevään 1993 kirkolliskokouksessa Keltossa Inkerin
kirkon ensimmäiseksi neuvostovallan jälkeiseksi piispaksi. Toimikausi oli kirkolliskokouksessa
määritelty kolmivuotiseksi.
Koko 1990 luvun aika, etenkin
alkupuoli oli Venäjällä varsin
anarkistista aikaa. Uudelleen
syntyneen ja rekisteröidyn kirkon oli saavutettava kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustet-

Inkerin ev.lut. kirkon ja Inkeriläisten sivistyssäätiön hyväksi tehtyä työtä
suuresti arvostaen ja Leino Hassisen henkilöä lämmöllä muistaen.

Suomen Inkeri-liitto ry
Inkeriläisten sivistyssäätiö

tu asema ja seurakuntalaisten
varaukseton luottamus. Tässä
”henkien taistelussa” Leino Hassisen piispuus ja ominaisuudet
tulivat vahvoina ja korostetusti
esille. Hänen jykevä olemuksensa, järkähtämättömyytensä
ja erinomaiset puhujan lahjansa
synnyttivät vakautta ja turvallisuutta. Ne loivat – kaaoksen
keskelläkin – edellytyksiä kirkon
järjestäytymiselle ja ulkomaisen
avun koordinoidulle suuntaamiselle kirkon jälleenrakentamisessa.
Piispa Hassinen ei ollut ainoastaan taitava, tilanteiden mukaan
elävä kirkon johtaja, vaan myös
lämminsydäminen sielunhoitaja, jolta liikeni aikaa ja huomiota
myös yksittäisten seurakuntalaisten murheille ja kysymyksille.
Leino Hassinen loi myös rakentavat yhteydet Suomen in-

keriläisjärjestöihin. Hän kuului
Inkeriläisten sivistyssäätiön
hallintoneuvostoon 1998–2004,
toimien koko tämän ajan myös
hallintoneuvoston puheenjohtajana ja sai säätiön ansiomerkin
1993.
Merkittävä vaikuttaja ja paimen
on poistunut keskuudestamme
iankaikkisuuteen. Hänen työnsä
ja olemuksensa jää vaikuttamaan
vuosikausiksi, ja yhteiset muistot elävät. Kirjasta ”Sinä vaiennat äänet” siteeraan katkelman
Leino Hassisen omaa tekstiä rukouksen: ”Jeesus Kristus, Vapahtajani. Missä Sinä olet, siellä
yö loistaa niin kuin päivä. Siellä
yö kaikkoaa, ja aamu sarastaa.”
Piispa Hassisen työtoveri
Inkerin kirkon emeritus
pääsihteeri
Isto Pihkala
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MENNEEN VUODEN MUISTOJA
Kuvat A-S Salonen ellei toisin mainita

Rakveren kesäjuhlat kesäkuussa 2015
Anatoli Schultz ja vaimonsa Kaja
grillaamassa herkkuja.

Raija Mäkelä-Eskola on
ensimmäistä kertaa Viron juhlilla.

Leila Salo ja Outi Mäkelä tanssivat, vaikka hameet eivät hulmuakaan.

iloisia
Toivo Flink ja Viktor Pajunen ovat
tapaamisesta.
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SenioriFoorumin luento 5.11.2015
(Toivo Flink luennoimassa)

en Inkeri-liiton toimintaa
A-S Salonen esittelee Suom
n SenioriFoorumia.
Osmo Kuikanmäelle enne

Toivo Flink ja Matti Amnell seurus
televat Agricolan kirkon
kryptassa ennen SenioriFoorumin
luentoa.

Inkeri soi –konsertti 14.11.2015
Suomessa asuva Irja-serkku tuo terveisiä myös Viron
sukulaisilta. Kuva: Outi Mäkelä

Juulia Tokola ja Mira-äitinsä aut
tavat monissa
tilanteissa. Kuva Anneli Mylläri

Viktor Hyyrösen tyttärenpojat Peter ja Paul soittivat
ja lauloivat hienosti. Kuva : Juulia Hyyrynen
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KATRI JA KAHDET KENGÄT
Päivi Taussi

Essee on julkaistu alun perin Kymen Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Etelä-Saimaassa ja Itä-Savossa 31.10.2015.
paivi.taussi@kymensanomat.fi
paivi.taussi@kaakonviestinta.fi

PAKOLAISUUS
Mummoni historia alkoi vaivata minua liian myöhään. Kuva hänen maanvaihdostaan on syntynyt
kertomusten sirpaleista, kuvittelusta ja niukoista faktoista.
Katri käveli Suomeen. Hänellä oli mukanaan se,
mitä hän pystyi kantamaan. Kenkiä oli kahdet,
toiset jalassa ja toiset olkapäällä. Sukka oli
ehkä mennyt rikki, ja se saattoi harmittaa häntä enemmän kuin kantapäähän tullut hiertymä. 		
Takana oli Venäjän vallankumous.
Takana oli entinen elämä, joka oli
muuttunut mahdottomaksi Pohjois-Inkerin Lempaalassa. Katrilla oli seurassaan Matti-veli,
kenties myös Pekka-veli. Veljien
rinnalla hän näytti pikkutytöltä. Silti: 160 senttiä pituutta ja
ikää sen verran, että melkein aikuisesta kelpaisi.
Pelotti. Ei, kyllä asiat järjestyisivät.
Mummoni historia alkoi vaivata minua liian myöhään. Minulle kävi niin
kuin monelle muullekin: vanhempien ja
isovanhempien tarina ei kiinnosta tarpeeksi silloin, kun he vielä olisivat vastaamassa. Kaikesta ei
kaikkina aikoina ole edes rohjettu puhua.
En ole varma, sujuiko Katrin maanvaihto ihan
noin. Kuva on syntynyt kertomusten sirpaleista, kuvittelusta ja turhan vähän dokumenteista.
Jotain tiedän, faktojakin. Katri syntyi 29.11.1900
Lempaalassa. Tosin ainakin yhdessä henkilötodistuksessa on toinen päivämäärä. Hän meni
naimisiin Kotkassa tapaninpäivänä 1928. Kotkan
seurakunnan jäseneksi hänet merkittiin muutamaa
päivää myöhemmin, siirrettynä Inkerin pakolaisseurakunnasta. Mutta sitä ennen hän oli asunut
maassa jo vuosia, ymmärtääkseni. Maahanmuuton
ajankohtaa en tiedä, mutta suurimmillaan Inkeristä tulleiden pakolaisten määrä oli vuonna 1920,
noin 8 200.
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Juuri nyt eletään toisen maailmansodan jälkeisiä
suurimpia kansainvaelluksia. Tornion
kautta Suomeen pyrkivillä, toisia reittejä maahamme saapuvilla ja Euroopan muissa maissa paikkaansa
etsivillä ihmisillä on varmasti
erilaisia syitä ratkaisuilleen.
Jollakulla heistäkin voi olla
yhdet jalkineet jalassa ja vaihtopari olkapäällä.
Entisen, tutun elämän hylkääminen ja toisenlaisiin oloihin lähteminen vaativat rohkeutta. Voi olla, että ratkaisuun ajaa sisäinen tai ulkoinen
pakko. Matkalaukun pakkaamiseen voivat ajaa sota, vainot,
väkivallan uhka, elannon vähyys,
henkilökohtaiset jännitteet tai rakkaus, uusi työ, uteliaisuus ja maailman näkemisen halu. 		
Mutta vaikka pakko olisi millainen, ratkaisu ja sen toteuttaminen kysyvät päättäväisyyttä ja
uskallusta.
Katri ei lähtenyt tulevan aviomiehensä eikä vanhempiensa kanssa. Hänen päätöksensä oli nuoren naisen valinta oman elämän järjestämiseksi. 			
Kaikki Katrin perheenjäsenet eivät tehneet
samanlaista ratkaisua. Eivät he kyllä saaneet
jäädä kotiseudulleenkaan. Stalinin vainot alkoivat vuonna 1929, ja sen jälkeen Suomeen
tuli useita satoja inkeriläisiä salareittejä pitkin.
Neuvostoliiton maatalouden kollektivisoinnin
yhteydessä 1920- ja 1930-luvuilla puolet inkerinsuomalaista – noin 60 000 henkeä – vangittiin ja karkotettiin Inkeristä.	

Siirrettävien joukossa oli myös Katrin omaisia.
Yksi hänen sisaristaan kuoli matkalla Siperiaan,
ja hänet survottiin suohon. Sittemmin sukua vietiin sinne ja tänne.

”Matkalaukun pakkaamiseen voivat
ajaa sota, vainot, väkivallan uhka,
elannon vähyys, henkilökohtaiset
jännitteet tai rakkaus, uusi työ,
uteliaisuus ja maailman näkemisen
halu”.
Yhteydet eivät katkenneet lopullisesti. ”Sisko
rakas”, alkaa Katrin saama kirje, joka päivätty Keski-Aasiassa joulukuun lopussa vuonna 1937. ”Ensin lausun sydämelliset kiitokset
kirjeestäsi, jonka sain eilen illalla pitkästä aikaa, on siis kulunut jo lähes kahdeksan vuotta
kun viimeiset tiedot sain....” 		
Kellastunut kirje kertoo työstä valtion maatilalla
eli sovhoosissa, kuumuudesta, pumpulin kasvattamisen raskaudesta, sulhasille menneestä tyttärestä ja muiden oman kylän ihmisien kuulumisista.
Sisko lähettää Kotkaan toivotuksia niin Katrin
perheelle kuin muillekin. ”Sano terveisiä Ryöti
Marille, jos milloin näet häntä, jos hän on viellä
Kotkassa”, sisko kirjoittaa.
Myös Katrin aviomies Juho tuli Inkeristä Suomeen. Mutta ymmärtääkseni mummo ja pappa
tutustuivat toisiinsa vasta täällä, vaikka he olivat
kotoisin naapuripitäjistä. 			
Juhon nuoruudesta tiedän yhtä vähän kuin Katrinkin. Aluksi Neuvosto-Venäjän ja Suomen välinen raja ei ollut aivan tiukka. Juho kävi aika ajoin
entisessä kodissaan. Viimeinen lähtö oli dramaattinen. Viranomaiset olivat saaneet tietää hänen
vierailustaan, ja Juho pakeni ikkunasta ja eksytti
takaa-ajajat soita pitkin juoksemalla, sillä ne hän
tunsi kuin omat taskunsa. Lompakko hävisi sille
tielle.
Paremmin kuin Katrin tulon Suomeen tiedän
Keski-Aasiasta terveisiä saaneen Marin tulon. Mari Ryötin tytär Saara Peltola julkaisi vuonna 2001
kirjan Aleksanterinkatu 1. Se on monitahoinen

kertomus yhden kotkalaistalon asukkaista.
Peltola kertoo myös siitä, kuinka hänen vanhempansa pakenivat samaisesta Lempaalasta heinäkuussa 1929. Vangitsemisuhan alainen nuori mies
paljasti eräänä iltana tytölle lähtöaikeensa ja kysyi
tyttöä mukaan. Tyttö epäröi, mutta seuraavana
päivänä hän oli valmis seuraamaan rakastamaansa
miestä. Marilla oli kolme pukua päällekkäin, taskussa virsikirja ja rippikoulutodistus.
Marin matka onkin ollut minulle eräänlainen korviketarina, toisinto isovanhempieni historiasta.
Inkeriläiset pitivät yhtä, Kotkassa ja koko
Suomessa. Oli urheilukilpailuja ja kulttuuriharrastuksia, oli paikallisia ja valtakunnallisia
rientoja. Mummolla ja papalla oli jokunenkin
kirja, jossa on leima ”Kotkan Inkeri-kerho”.
Mummo ja pappa pitivät tärkeänä kuulua johonkin entiseen, vaikka samalla jo kuuluivat johonkin uuteen. Niin kotouduttiin.
Niin nytkin tulijoilla on omat jalkapallopelinsä,
rukoushetkensä ja vaalittavat perinteensä.
Katrista tuli tavallinen suomalainen mummo.
Hän kävi kirkossa ja leipoi pullaa. Hän istui papan moottoripyörän kyydissä huivi hulmuten, kun
meidän perhe ajoi autolla. Silti mielessä säilyi se,
mistä hän oli lähtenyt. Kun hän 1960-luvulla pääsi käymään Leningradissa, hän uhmasi määräyksiä
ja meni salaa sukulaisten kanssa katsomaan vanhan kodin paikkaa.

” Viimeinen lähtö oli dramaattinen.”
Katrista tuli myös Suomen kansalainen, niin
kuin tuli Juhostakin. Vielä etsin päivämäärät
milloin, ja selvitän, jos mahdollista, reitit Inkerinmaalta Suomeen ja pakolaisseurakunnasta
Kotkaan. Kyllä kaksista kengistä on jäänyt jälkiä,
moneen suuntaan. 			
Katrin päätös oli nuoren naisen valinta oman elämän järjestämiseksi.

”Hän uhmasi määräyksiä ja meni
salaa sukulaisten kanssa katsomaan
vanhan kodin paikkaa”.
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LYHYESTI
Matkoja
1. Suomen Inkeri-liiton ohjelmassa mainitaan lähimaiden kesäjuhlat 2016. Liitto tekee matkan ainakin Viron
Narvan juhliin. Tästä tarkempia tietoja seuraavassa Inkeriläisten viestissä, joka ilmestyy 21.3. alkavalla viikolla.
2. Liiton jäsenen alullepanema matka Venäjälle
KELTTO – PIETARI – TERIJOKI – VIIPURI ti 14.6. – la
18.6.2016
Hinta: 465 €/hlö/40 h mukaan, 560 €/hlö/20 h mukaan
+ ryhmäviisumi 75 €/hlö. Pidätämme oikeuden hinnan
muutokseen valuuttakurssien sekä viisumimaksujen
muuttuessa. Tarjous on laskettu vuoden 2015 hinnoilla.
Ilmoittautumiset: Puolakan Valmismatkat p. 05-5444 950.
Lisätietoja Pirkko Koso: sähköpostitse pirkko.koso@pp1.
inet.fi tai puhelimella 040 844 6965.
Oikaisu Viestin 6/2015 sivulle 19.
Sivun alalaidassa ollut kauniisti kehystetty teksti oli alun
alkaen kuulunut Viestissä 3/2015 julkaistuun Synnöve
Excellin kirjoittamaan artikkeliin ”Sukututkimukseni ja
miten löysin Lilja kuivasen”. Tekstissä olleet viittaukset
sukuun ja sukumatkoihin olivat siis Synnöve Excellin. –
Pahoittelen virhettä. A-S Salonen

Uusi kirja
Taina Matti. Hyvästi Inkeri. Inkeriläisen Matti Pietarinpoika Tainan perheen elämä Inkerissä ja Suomessa,
Stalinin saappaan alla ja toisen maailmansodan jaloissa.
Books on Demand, Helsinki. Norderstedt, Saksa 2015.
Tässä Inkeriläisten viestissä on kirjasta tietoa useammassa kohdassa.
Osto-ohjeet:
Suoraan tekijältä hintaan 25,00 € + mahdolliset postikulut.
Matti Taina, p. 040 8620436
mattitaina57@gmail.com
Ramsinniementie 14 A 17, 00980 Helsinki
Ostaminen kirjakaupoista ja netistä: mm. Verkkokauppa
BoD.fi, Adlibris, Prisma.fi, Suomalainen kirjakauppa.

Inkeri soi –konsertti
14.11.2015
Suomen Inkeri-liitto kiittää kaikkia ohjelman suorittajia ja taustavaikuttajia työpanoksestanne sekä kaikkia, jotka annoitte
taloudellista tukea!

Ilmi Inkeri Sarojärvi (os.
Huuhka)
S. 24.05.1932 Lempaalassa
K. 13.11.2015 Hyvinkäällä

Siunaus toimitettu läheisten läsnä
ollessa.
”Me muistamme silmäsi
kirkkahat,
me muistamme muistosi hyvän.
Jätit meille muiston niin valoisan,
niin kauniin, rakkaan ja syvän”.
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Lupaamme, että antinne koituu teidän
hyväksenne.
Alina-Sinikka Salonen
Viktor Hyyrönen

INKERIN LASKIAINEN eli LIUKUPÄIVÄN MENOJA
Taisto Raudalainen (lähde Lilja Kuivasen kirjan Inkerin vuotuisjuhlat)

Kansa vertailee kahta tärkeää
talvijuhlaa sananlaskussa: ”Aatto
joulusta paras, iltapuol laskiaisest”. Laskiaistiistain iltapäivänä
alkoi mäenlasku. ”Pitkien pellavien” laskeminen oli Inkerissä yleisemmin säilynyt tapa.
Mäenlasku oli kansan keskeisiä
huveja, mutta sillä oli syvempääkin merkitystä.
Seuraavat esimerkit on tallentanut Skuoritsassa syntynyt opettaja ja Inkerin kansanperinteen
kerääjä Antti Hämäläinen:
Keltossa huudettiin mäkeä laskettaessa seuraavanlaisia toivotuksia: ”Hei-hei-hei-hei, pitkää
valoista, vahvaa pellavasta ja virokasta liinaa. Niin pitkää pellavaa kuin tämä mäki”.
Länsi-Inkerissä Soikkolassa toivotettiin: ”Liuvvu-liuvvu laskiaine! - Liinat pitkät liukujalle, matalaiset makkaajalle, pienet penkil
istujalle!”
Hatsinan tienoilla koristeltiin
myös hiilikoukkuja kirjavilla
nauhoilla ja tehtiin oljista ”laskijaisukko”, jota kuljetettiin muka-

na. Mitä pitemmälle kelkka lipui,
sitä pitemmiksi uskottiin pellavien kasvavan.
A. Hämäläisen mukaan laskiaisen vieton tarkoituksena ei
ollut ainoastaan hyvän pellavan kasvattaminen, vaan koko
tulevan kesän maataloussadon
turvaaminen. Mäenlaskussa
huudettiin taloon paitsi ”pitkiä
pellavia ja hienoja hamppuja myös
nauriita kuin lautasia, räätiköitä
kuin nurkanpäitä, rukiita isoja,
niin kuin pässin sarvia! - lampaat olkoot villaisia kuin tappurakuontaloita! - Lehmät lypsäkööt
maitoa niin kuin ves’ virtajaa!”
Näennäisen huvittelun takana
olikin maalaisväestön ympärivuotinen huoli toimeentulostaan
ja tulevan kesän satoon yritettiin
vaikuttaa jo tässä vaiheessa talvea
loitsumaisin menoin. Siitä huolimatta laskiainen oli iloinen juhla.
Hietamäen Hamusissa laskiainen oli riemukas juhla. Vaikka
mäkeä ei ollut, valjastettiin hevonen ja kelkat pistettiin peräkanaa ja köytetiin vahvalla köydellä kiinni. 		

”Ko tul’ käännös, ni monta kertaa toiset lensiit sinne hankee. Yks
suutari ainaki ol’, ja se istui perimäisess kelkass.” Myös vanhempi
väki tuli mukaan laskiaisajolle, jolloin suutari oli aina naisen sylissä. 		
Nuoret saattoivat lähteä hevosilla
ajelemaan naapurikyliin. Tavallisesti tytöt ja pojat kerääntyivät
eri rekeen.
Suuressa-Puutostissa nuoret
koristelivat laskiaisena valjaat
värillisillä papereilla ja oljilla.
Myös hevosen pää koristeltiin.
Suutari sijottettiin satulan päälle
ja köytettiin jaloista kiinni. Kädet
hajallaan se näytti kuin olisi ajanut hevosta. 		
Laulu kuului aina laskiaisviettoon, sillä: ”ken ei laula laskiaisen,
se ei laula sinä kesänkää!”.
Mainittakoon vielä, että Inkerin
sinikeltainen ristilippumme palasi vuoden 1989 laskiaisjuhlissa,
kun Inkerin Liiton aktiivi nosti
sen ensimmäistä kertaa salkoon
Skuoritsassa!
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MATKAN VARRELTA

Inkerinsuomalaisen muistelmia
Reino Jaakkimainen

MUUTAMME
KARKKILAAN
Karkkilassa käydessä Isä kiinnitti huomionsa siellä olleeseen isoon Hagfors-nimiseen
valimoon. Hän pistäytyi siellä
toimistossa ja kuuli, että heillä
oli huutava pula työvoimasta sotatuotanto osastolla. He
mielellään hyväksyisivät meidät
kaikki, mutta inkeriläisinä me
tarvitsisimme siirtolupasinetin meidän väliaikaisissa henkilöllisyystodistuksissa valtion
poliisilta, Valpolta.
Äiti ei ollut tyytyväinen siitä
suuresta työkuormasta mikä
hänellä oli Ylitalossa. Vaikka me
muut hyväksyimme maatyön,
mieluummin – jos mahdollista
– olisimme tehdastyössä. Se antaisi enemmän henkilökohtaista
vapautta ja suuremmassa paikassa parempia mahdollisuuksia
tavata ihmisiä, muita inkeriläisiä. 			
Mutta miten me voisimme
saada sen tärkeän luvan poliisilta? Mikä olisi hyväksyttävä
syy muuttoon poliisin mielestä?
Lisaksi paikallinen poliisipäällikkö oli Ylitalon sukulaisia.
Vaikka meille maatöissä rahapalkka ei ollut kovin tärkeätä,
koska meidän ruoka oli ilmaista (osana palkkaa) ja rahalla ei
paljon mitään voinut saada,
muualla se oli edelleen tärkeä18

tä, mm ’musta pörssin’ ruokaa
ostamisessa. Isa hoksasi tämän.
Meidän palkkaamme oli ilmeisen alhainen, luultavasti oikeutetusti, mutta se voisi näyttää
syrjäisille huonolta. Se tulisi
olemaan meidän syy muuttoon.
Isä keräsi meidän kaikkien henkilötodistukset ja läksi tapamaan poliisipäällikköä. Tämä
sattui olemaan poissa ja hänen
apulaisensa oli vastuussa. Isä selosti miksi hän oli siellä. ”Kuinka paljon saatte palkkaa?” Kysyi apulainen. Isä antoi hänelle
numeron. ”Pahuus vieköön, tuo
on aivan liian vähän!” huudahti apulainen, ”Antakaa minulle
paperinne.” Mies säpsähti kun
sai viisi henkilötodistusta, empi
hiukan ja sitten painoi leimansa niihin kaikkiin.	

”Pahuus vieköön, tuo
on aivan liian vähän!”
Isällä oli paha tunne kertoessaan Niilolle, että muuttaisimme
pois. Niilo kohteli meitä hyvin,
oli kohtuullinen pomo ja kerta
kaikkiaan oikeudenmukainen
kunnon mies. Isä kiitti häntä
työn ja olopaikan antamisesta ja
oli pahoillaan että meidän piti
muuttaa. Isa sanoi Niilolle, että
muuttopäätös perustui siihen,
että Isä oli vakuuttunut tehdas-

Jatkoa
Inkeriläisten
viestissä 11/2007
aloitetuille
muistelmille.

työn olevan meille sopivampaa.
Me rauhoittelimme itseämme
ajatuksella, että vuoden sadonkorjuutyöt ainakin olivat nyt
tehty loppuun.
Muutimme Karkkilaan lokakuun 19, 1943. Hogforssintehdas järjesti meille etukäteen talon mäen päällä, lähellä tehdasta.
Me jaoimme sen erään suomalaisen keski-ikäisen poikamiehen kanssa, joka myös työskenteli tehtaassa. Hän oli jostain
syystä vapaa asepalveluksesta.
Hän vaikutti hyvin sivistyneeltä
ja kertoi meille paljon Suomesta;
asioita, joita me tosiaan tarvitsimme tietää. (Meidän siirtokuumeessa Virosta ei kenelläkään siirtovirkailijoista ollut
aikaa antaa meille edes perustietoja Suomesta. Siinä tilanteessa
missä me kaikki olimme silloin,
tämä varmaan katsottiin toisarvoiseksi verrattuna muihin välttämättömiin asioihin.)
Äiti pysyi kotona, Isä, Jussi ja
Matti kävivät tehtaalla, minä
koulua. Karkkilassa oli paljon
muitakin inkeriläisiä. Vanhemmillamme ja pojilla oli nyt hyvä
tilaisuus tutustua muihin ja käydä tapaamassa toinen toisiaan.
Vapa-aikana oli tilaisuus käydä kirkossa, elokuvissa, ostoksilla, jne.
Tahtomattaan aiheutimme lisää vaikeuksia Niilon taloudelle. Pari viikkoa jätettyämme

Ylitalon, Anja, yli 20-vuotias
orpotyttö, Ylitalon piika, kävi
meillä vierailulla Karkkilassa,
juuri kun olimme saaneet asiat
paikoilleen. Hän oli niin paljon
täynnä ihailua meidän uudesta
elämäntyylistä ja vapauksista,
että hänkin päätti jättää Ylitalon ja tulla töihin Hogforssiin.
Tämä komean näköinen ystävällinen tyttö sai oman asuntonsa,
säännölliset työtunnit ja seuraelämää, mitä hän ei ennen voinut uneksiakaan. Hän pistäytyi
meillä silloin talloin, joka kerta
kiittäen meitä ylenpalttisesti
esimerkillämme näyttämällä
hänelle miten päästä irti kahleista, mitä hän ei ennen meitä
osannut itse tehdä.
Kuulin myöhemmin, että Niilon
vaikeudet vain lisääntyivät. Hänen veljensä Mauri meni naimisiin naapuritalon tytön kanssa,
jonka isä oli kaatunut sodassa.
Koska kartanolla puuttui miesvoima tykkänään, katsoi Mauri
velvollisuudekseen muuttaa tytön kotiin.

syömään hyvää päivällistä kaikkine hienouksineen. Kai jännitykseni näkyi käytöksestäni ja
olin huomaavinani, että hekin
olivat hiukan kireällä. Korviketta juodessamme olohuoneessa
Niilo kävi asiaan. ”Varmaan ihmettelet miksi kutsuimme sinut
meille vierailulle. Käynkin suoraan asiaan. Asia on se, mikä on
ollut huolenamme jo pitemmän
aikaa. Kuten tiedät meillä ei ole
lapsia. Maurin mentyä morsiamensa taloon, ei ole ketään jäljellä perimässa kartanoamme
meidän jälkeen. Siksi tarjoamme ottaa sinut ottopojaksemme,
että kun aika tulee, olet valmis
johtamaan asioita ja perimaan
tämän kartanon. Tiedän, että
kaikki tämä on jotain odottamatonta. Ota niin paljon aikaa
kuin vain haluat, juttele vanhempiesi ja veljesi kanssa.”

YLLÄTTÄVÄ KUTSU

”Korviketta
juodessamme
olohuoneessa Niilo kävi
asiaan.”

Pari vuotta myöhemmin, kesällä 1945, sain yllättävän kutsun
tulla vierailemaan päivällisille
Niilon ja hänen vaimonsa luo.
Minä olin ainoa kutsuttu. En
voinut mitenkään käsittää miksi ainoastaan minut oli kutsuttu. Oliko silla mitään tekemistä
koulunkäymiseni kanssa? Isä
ja äiti ihmettelivät sitä myös.
Määrättynä päivänä hyppäsin
polkupyorälle ja poljin Uusikylään. Vaihdettuamme kohteliaat
kyselyt, kuten miten vanhempaamme voivat, miten menee
minulla koulussa, istuuduimme

Tämä oli minulle kuin salaman
isku. Ikään kuin tuhannet ajatukset yrittivät tunkeutua aivoihini samanaikaisesti. Mutta yksi, pääasia, iski heti tietooni. En
minkäänlaisilla eduilla tahansa
jättäisi omia vanhempiani enkä
veljiäni. Mutta miten vastata
tähän? He odottavat harkittua
vastausta. Olisiko pikainen vastaus semmoista? Toisaalta, oli
turhaa pitkittää asiaa. En epäillyt hetkeäkään. Vastukseni täytyisi olla selvä ’ei’. Ajattelin vain
miten voisin ilmaista ajatukseni
sopivasti, loukkaamatta heitä.

”Jo täällä ollessani tiesin, että
olette rehellisiä, kunnon ihmisiä, eikä sen vuoksi minulla olisi
vaikeaa elää ja toimia kanssanne.
Ymmärrän mitä tarjoatte minulle, melkein tuntemattomalle
pojalle. Se on suuri asia ja vaatii
vakavaa harkintaa. Päätökseeni kuitenkin eniten vaikuttavat
tunteelliset asiat, läheiset yhteiset perhekokemuksemme.
Taistelimme elämisemme puolesta rintamaoloissa vasta kolme
vuotta sitten. Me selvisimme
monista pahoista tilanteista suureksi osaksi siksi, että autoimme
toisiamme. Vanhempani silloin
pelastivat henkeni useamman
kerran. Tämä yhteenkuuluvaisuuden tunne on vieläkin minulle hyvin voimakasta. Valitettavasti olen 17-vuotiaana vieläkin
hieman epäkypsä poika, enkä
pysty erkanemaan heistä. Tarjouksenne osoittaa luottamusta
minuun. Kuinka toivoisin, että
tilanne olisi sellainen, että voisin
sen täyttää. Kiitän teitä tarjouksesta. En koskaan unohda tätä
hetkeä. Toivon teille kaikkea parasta tulevaisuudessa. Te ansaitsette sen.” Näin pettymyksen
vilahduksen heidän kasvoillaan.
Oli aika palata kotiin. Puristimme kättä ja minä poistuin.

”Me selvisimme monista
pahoista tilanteista
suureksi osaksi siksi,
että autoimme
toisiamme.”
Kotiin tultuani kerroin vanhemmilleni mitä oli tapahtunut. He
myös yllättyivät ja olivat hyvin
pahoillaan Niilon huolista ja
19

niistä vaikeuksista hänen edessään. Se kunnon mies ansaitsi
parempaa. Mitä taas päätökseeni olla hyväksymättä Niilon tarjousta tulee, siitä isä ei sanonut
mitään. Vanhempani pitivät kai
sitä, aivan oikein, itsestään selvänä. Niilon tapaus ei varmaan ollut epätavallista pienessä maassa, niin pitkässä monivuotisessa
sodassa. Emme kukaan silloin
tienneet, että Neuvostoliiton
kansalaisuus olisi ollut varmaankin esteenä, jos olisinkin hyväksynyt Niilon tarjouksen.

TAKAISIN
KOULUPOJAKSI
Asetuin pulpettiini lokakuun 1.
päivänä, 1943 ja katselin ympärilleni luokkatovereita. Toisen
luokan oppilaat olivat sekoituksia pikkulapsen kasvoja ja ikäisiäni. Ikä vaihteli 10-16 vuoden
välillä, mutta jopa noin kolmasosa oli vain pari vuotta minua
nuorempia. Siis en ollut ihan
mahdottomasti vanhempi muita, vaikka elämänkokemukseni
tekivätkin minut harvinaiseksi.
Tuntui tosiaan oudolta kaiken
kokemaani jälkeen istua jälleen
pulpetissa. Oli kuin äkkiä astunut taaksepäin ajassa ja ne kaksi sotavuotta Inkerin ja tämän
koulun välissä olisivat epätodellista, pitkäaikaista painajaisunta.
Oli kuin nyt saisin palata takasin siihen, mitä oli vielä jäljellä
lapsuudestani. 		
Takasin Inkerissä, jos olisi rauhanaika, menisin nyt 9-teen
luokkaan. 10-nen luokan jälkeen
olisin voinut mennä yliopistoon.
Täällä Suomessa seitsemän
luokkaa (2-8) erotti minulta
pääsyn yliopistoon; viisi enem20

män kuin rauhanajan Inkerissä. Jos pärjäisin hyvin, toivoin,
että voisin hyppiä luokkien yli.
Mutta, kaikkein tärkeintä, olin
kiitollinen tästä uudesta mahdollisuudesta jatkaa opiskelua;
paatin tehdä kaiken parhaani
onnistuakseni.

” Menin laulutunnille
ja siellä ei ollut ketään
muuta.”
Luokassa oli 35 poikaa ja tyttöä,
niiden mukana – yllätyksekseni
– Pauli Salin-, ystäväni Uusikylästä. Neljännes oppilaista oli
Karkkilasta, loput maatalouskylistä. Toisella luokalla oli 30 oppituntia viikossa 12-sta aineessa:
Uskonto, Suomenkieli, Ruotsinkieli, Saksankieli, Historia,
Maantiede, Luonnonhistoria,
Matematiikka, Kaunokirjoitus,
Piirustus, Voimistelu ja Laulu
(vapaaehtoinen). Lankesin heti ansaan. Menin laulutunnille
ja siellä ei ollut ketään muuta.
Ihmettelin, missä muut olivat,
sitten mietin että se että olin
uusi oppilas jotensakin vaikutti
tähän. Vasta myöhemmin sain
kuulla, että Laulu oli vapaaehtoista ja toiset oppilaat olivat
päättäneet olla pois. Suomessa
puhuttiin ’laulavasta Inkeristä’.
Tämän inkeriläisen laulusta ei
ollut kehumista. Opettaja, kirkon kanttori, laulatti minut ja
antoi kyvystäni arvosanan 5 (4
oli heikko, ts. ei hyväksyttävä).
Tämä arvosana jäisi vielä minulle koulun paastotodistukseen. Myöhemmin, viidennellä
luokalla kanttori avuliaasti antoi minulle vapaita yksityislaulutunteja. Hänen avullaan yritin

kovasti oppia säätämään ääntäni ja arvosanani aikanaan nousi
8-ksi. Yllätyksekseni huomasin,
että jopa nautin laulamisesta;
tiesin myös etten tule koskaan
olemaan hyvä siinä.
Opin jo Inkerissä ’oikean’ suomenkielen, ts. kirjakielen, käytön. Suomenkielen ymmärtämisessä ei ollut mitään vaikeuksia,
mutta Inkeri murteeni, mikä
muistuttaa Karjalan Kanneksen
murretta, silloin talloin pulpahti
esiin. Eikä kestänyt pitkään kun
jouduin kommelluksiin. Uskonnon tunnilla opettaja kysyi
minulta mitä tarjottiin alttarilla pyhää ehtoollista nauttiessa.
Sanoin ”viinaa ja leipää”, luullen
että viini ja viina olivat samaa.
Koko luokka purskahti nauruun. Jopa opettajakaan ei voinut pidättyä siitä. Tästä tiesin,
että olin pahasti vaarassa. Kun
nyt ymmärsin kuinka hassulta
se kuulosti muille, mikäs siinä,
yhdyin itsekin mukaan nauruun.

”Uskonnon tunnilla
opettaja kysyi minulta
mitä tarjottiin alttarilla
pyhää ehtoollista
nauttiessa. Sanoin
”viinaa ja leipää”
Aina eivät munaukseni olleet naurettavia, vaikka olisivat
voineet olla. Menin parturille
tukkaa leikkauttamaan. Pyysin
häntä ’keritsemään hiukseni’.
Ilkeällä äänellä parturi julisti minulle, ettei hän kerinnyt
lampaita, vaan ainoastaan leikkasi miesten tukat. Yllätyin tämänlaisesta reaktiosta ja sitten

vastasin: ”Olen tottunut ihmisiin jolla on hyvät tavat ja jonkinlaista huumorintajua, mutta
sinulla ei ole kumpaakaan, niin
menenpä asialleni muualle”. En
enää koskaan mennyt takasin
sille parturille ja eikä tietääkseni kukaan muukaan Karkkilan
inkeriläisistä. 		
Suomessa, kuten muuallakin,
on monenlaisia murteita ja katukieliä, ts. Inkerin murre ei ole
suinkaan ainoa suomenkielinen murre. Minun täytyi oppia
erottamaan paikallisen murre
kirjakielestä. Olin jo joutunut
menettämään pinnoja ainekirjoituksessa mm. käyttämällä
kuulemiani kielitapoja. Yksi
niistä oli yleisessä käytössä ollut
tapa käyttää lauseessa subjektiivin kera verbiä passiivisessa
muodossa, esim. ”Me tultiin kotiin koulusta.”

”En enää koskaan
mennyt takasin sille
parturille ja eikä
tietääkseni kukaan
muukaan Karkkilan
inkeriläisistä”.
Totuin pian koulun rutiineihin.
Erikoisesti aamuhartaus hetki
oli minulle vaikuttava tilaisuus.
Koko koulu kerääntyi urheiluhalliin, missä rehtori, tai hänen
sijaisensa, ilmoitti oppilaille
välttämättömistä kouluasioista ja lausui lyhyen rukouksen,
jonka jälkeen laulettiin sopiva
virsi. Taustani oli niin erilainen
kuin kenenkään muun ja joskus tunsin jonkinlaista kateutta
heidän elämänsä ’tavallisuudesta’. Sittenkin tilaisuus antoi

minullekin tunteen yhteenkuuluvaisuudesta ja –kuulumisesta;
juuri sen jota pahasti tarvitsin.
Se toi minulle selvän hyvänolon
tunteen.

ja aukaisi toisenkin puolen ovea.
Äkkiä luokka hiljeni, opettajan
kasvot punastuivat ja tyttöparkaa nolotti. Liiallisella avuliaisuudellakin on rajansa.

”Tällöin solmittiin
ystävyyssuhteita”.

”Äkkiä luokka
hiljeni, opettajan
kasvot punastuivat ja
tyttöparkaa nolotti”.

Välitunneilla useat kulkivat pareittain ympäri koulua sorapolkua pitkin. Toiset mylläsivät sisäänkäynnin edessä olleella ruohokentällä. Tällöin solmittiin ystävyyssuhteita. Puolestani, opin
tuntemaan hyvin luokkatoverini
Heikki Sainion ja myöhemmin
kesällä kolmasluokkalaisen,
Reijo Koijarven. Seurustelimme keskenään silloin tällöin
koulun ulkopuolellakin. (Yli
puolisataa vuotta myöhemmin
Reijo ja minä olemme vieläkin
yhteyksissä ja ystäviä. Menetin
yhteyden Heikkiin.)
Muistuu mieleeni pieni episodi,
mikä koski sisko-veli sisarusten
luokan nuorinta 10-vuotiasta
tyttöä. Kooltaan pieniä, he istuivat vierekkäin riviensä etupulpeteissa. Kumpikin oli ahkera, vakava oppilas ja luokan parhaita.
(Kumpikin sai kirjapalkinnot:
poika toisen luokan päättyessä,
tyttö kolmannen.) Siihen aikaan oppilaat käyttäytyivät hyvin ja kunnioittivat opettajiansa.
Kaikki istuivat, tai yrittivät istua,
selkä suorana ja nousivat ylös
vastatessaan opettajalle. Eräänä
aamuna sisar näki paikaltaan,
kaksipuolisen oven avatulta
puolelta (ainoa osa tavallisesti auki), tanakan ruotsinkielen
naisopettajan lähestyvän ovea.
Ollakseen mieliksi opettajalle,
sisar pompahti nopeasti pystyyn
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja 2016
+ kaikki tiedossa olevat kesäjuhlat

Inkeri-iltapäivät Inkerikodissa
Karjalatalon 2. kerros, Käpylänkuja 1, alle 1 km kävelyä
Käpylän asemalta tai
bussit 52, 55, 55K, 56, 57, 65A, 69, 506

Ilmoittajille
Tapahtumakalenteriin toivotut
ilmoitukset tulee toimittaa toimitussihteerille lehden kakkossivulle
ilmoitettuun aineiston vastaanottopäivään mennessä.

Narvaan on suunnitteilla. Siitä tarkempaa tietoa
Viestissä no 2 (ilmestyy viikolla 12) ja netissä.

*********************************
Klo 13.30 kahvittelua pientä korvausta vastaan, klo
14.00 päivän aihe.
La 6.2.2016
			
			
La 5.3.2016
			
La 9.4.2016
			

Timo Laakso: 1. aihe: Suvun etsintä.
2. aihe: Mitä NL:ssa tiedettiin
Inkerinmaasta ja sen kansasta?
Marjut Paulaharju: Samuli Paulaharju
ja inkeriläinen kansanperinne.
Silvo Hietanen: Inkerin pakolaiset
Venäjän vallankumouksen jälkeen

Sukututkimuspäivät
La – su 12. – 13.3.2016 klo 9 – 17
Suosittu sukututkimusviikonloppu jälleen Inkerikodissa.
Muista myös uusi sähköpostiosoite:
suomeninkeriliitto.sukututkim@gmail.com
Uusi osoite on myös Inkeriläisten viestin sivulla 2.
Osoitteessa on vastaamassa useita sukututkimukseen
perehtyneitä henkilöitä, mm. Pekka Wikberg ja Risto
Toivonen.

Kesäjuhlat 2016
Suomi: Hyvinkää, la 16.7.
Venäjä: Siestarjoki (Systerpek) juhannuksena, 25.6.
Viro, Narva 18. – 19.6. Suomen Inkeri-liiton matka
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Hyvinkään Inkeri-kerho
Kerhopäivät keväällä 2016
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 13 Luther kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo
edellisessä kokouksessa.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa
Maria Lahti, p. 0400 841 741
maria.lahti.nikkari@gmail.com

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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Leikkimielinen sanatesti. Alla on kaksi ryhmää sanoja.
Molemmissa on inkerinmurteen sanan edessä numero, suomalaisen sanan edessä kirjain.
Yhdistä oikea inkerin sana suomen sanaan.

Ryhmä 1				Ryhmä 2
1. sliuhki		
F juusto			
11. pulkka
2. titska		
I pippuri			
12. tsukuna
3. uksus		
J leipomo 		
13. vitsina
4. kolpasa
G silli 			
14. läsivä		
5. sienvoi		
A kerma			
15. sydänkuu
6. siiru		
C etikka 			
16. kuurakuu
7. selti		
H sinappi			
17. kirpitsa
8. kartitsa
B tulitikku 		
18. ohtjanka
9. pertsu		
D makkara		
19. purlakka
10. pekarno
E auringonkukkaöljy
20. vonkka

G tiili
H maitomuija
I paimen
J mutka
F marraskuu
E tammikuu
C etikka
B rautapata
A ranskanleipä
D sairas

Oikeat vastaukset löytyvät Hyvästi Inkeri -kirjasta.

Katso kuvaa vasemmalla. Mitä inkeriläisiä hahmoja
nämä Inkerin liiton ihmiset (Venäjällä) ovat kerhossaan askarrelleet? Tällaisesta hahmosta kerrotaan
Hyvästi Inkeri -kirjan sivulla 40. Onko sinulla itselläsi
kuvia näistä? Oletko itse askarrellut joskus näitä? Jos
haluat, voit lähettää kertomuksesi: alinasinikka@
gmail.com tai 2. sivulla oleviin Suomen Inkeri-liiton
osoitteisiin.
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