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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

RAKENNAMME SILLAN 
SUOMEEN

Kirjoitan tätä pari päivää Vi-
ron kansallispäivän jälkeen� 
Edessäni on Eestin Inkerin 
suomalaisten liiton ensimmäi-
nen lehti INKERI 1/89� Kun 
sain sen käsiini, luin sen siltä 
istumalta kokonaan läpi� Sen 
sisältö meni luihin ja ytimiin� 
Tuo ajankohta, helmikuu 
1989 tuntuu olevan mielet-
tömän kaukana, vaikka siitä 
on kulunut vasta 27 vuotta� 
Tämä ehkä johtuu siitä, että 
muutos oli järisyttävän suuri� 
Kunnioitan kaikkia teitä, jotka 
olette tuon loikan joutuneet ja 
päässeet tekemään� 

Tallinnassa oli kansallis-
päivän jälkeisenä päivänä, 
25� helmikuuta 1989 koolla 

”Eestin Inkeri-Suo-
malaisten Liiton pe-
rustamisen konverentsi� 
Liiton tarkoituksena on 
koordinoida seurojen työ-
tä ja yhteisyrityksiä, hoitaa 
seurojen ja yksityisjäsenten 
juridisia kysymyksiä, hoitaa 
yhteyttä Suomeen ja kehittää 
heimokansojemme yhteis-
työtä mitä monipuolisim-
milla aloilla ja kansanjär-
jestöjen tasolla”�   
Samana päivänä oli Tallinnan 
Juhanneksen kirkossa siunat-
tu Inkerin liiton lippu, jolloin 
kirkko oli ollut täynnä väkeä� 
Pastori Voldemar Ilja oli sa-
nonut: ”Tänään me saamme 
tässä Jumalan huoneessa py-
hittää teidän ristilippunne, 

mitä te olette joutunut 
pitämään salassa 70 
vuotta, joka ihmiselä-
mässä on pitkä aika�”  
Asioiden kehitykseen 
kerrotaan vaikuttaneen 
18� tammikuuta jul-
kaistu Viron sosialisti-
sen Neuvostotasavallan 
kielilaki� Sen 25� py-
kälän mukaan ”voivat 
Viron SNT:ssa kan-
salliskulttuuriyhdis-
tykset sisimmäisissä 
asiainhoidossa käyt-
tää omaa äidinkieltä, 
valmistaa omakielisiä 
painotuotteita, asia-
papereita ja kaavoja”�  

Olen seurannut Suomessa 
suhtautumista omaan kieleen 
tärkeältä näköalapaikalta� 
Aloitin työn Kouluhallituk-
sen oppimateriaalitoimistos-
sa koulukirjojen ennakko-
tarkastusta (!) suorittavana 
ylitarkastajana vuonna 1979� 
Silloin koululaitoksessamme 
hyväksyttiin vain yleiskieli-
set oppimateriaalit� Opettaja 
sai puhuakin vain yleiskiel-
tä, murteet eivät olleet ar-
vossaan�    
Kuurojen kouluissa ei käy-
tetty viittomakieltä� Kuulo-
vammaisten, kuten heitä pi-
an alettiin kutsua, piti oppia 
ymmärtämään ja puhumaan 
siten, että he seurasivat tois-
ten puhetta huulilta ”lukien”� 
Jos perhe oli kaksikielinen, 
heille neuvottiin, että lapsen 
pitää oppia yksi kieli kunnol-
la, muuten hänen kielitajunsa 
ei kehity� Perheen pitäisi vali-
ta, mitä kieltä lapselle alettiin 
puhua�     
Sitten noin 1980-luvun puo-
livälissä näkemykset kei-
kahtivat päälaelleen: viitto-
makielestä tuli kuulovam-
maisten koulun ”virallinen” 
opetuskieli� Lapsen puheen 
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kehityksen kannalta olikin 
hyväksi, jos molemmat van-
hemmat puhuivat hänelle 
omaa äidinkieltään� Lapsi 
oppi erinomaisesti kaksi kiel-
tä rinnakkain� Murteidenkin 
käyttö nähtiin kielen ”rik-
kautena”� Saamelaiset saivat 
oman aapisen� Kouluhallitus 
alkoi kustantaa ja valmistaa 
oppimateriaaleja erilaisille 
vähemmistöille� 

Tuntuu uskomattomalta, 
että vapaamielinen suhtautu-
minen omaan kieleen oli sa-
malla vuosikymmenellä löytä-
nyt tiensä myös sosialistiseen 
maahan! Alina-Sinikka Salonen  

alinasinikka@gmail.com

Inkerinsuomalaisuuden kai-
kinpuolinen vapautuminen 
1990-luvun taitteessa oli in-
nostanut myös suomalaisia 
sillanrakentamiseen�  Muutos-
vaiheesta mieleen jääneitä ko-
kemuksia halutaan nyt jakaa 
muillekin� Tässäkin Viestissä 
eräs ”sillanrakentaja” kertoo 
kokemuksistaan� Inkeriläi-
syyden ”ylösnoususta” iloittiin 
maarajojen molemmin puolin�

Kun palaan tähän päivään, 
mieleeni pyrkii huoli: häviää-
kö yhdenmukaistumisen myö-
tä myös erilaisuuteen liittyvä 
rikkaus? Uskon, että huoli on 
aiheeton� Inkeriläisyys on yh-
teistä, sen alkuperä on Inkerin 

maattomassa maassa, omassa 
kielessä ja kulttuurissa� Vaik-
ka Suomen inkeriläiset olivat 
naapurimaille alkuvuosina 
eräänlainen esikuva, kunkin 
maan inkerinsuomalaiset ovat 
löytäneet heille luontevan ta-
van perinteiden säilyttämi-
seen� Erilaisuuden rikkaus on 
tallella! Siihen on tullut myös 
uusi ulottuvuus: olemme kes-
kenämme tasa-arvoisia�

Alla olevassa kuvassa on löytämisen riemua. Siinä olen raidallisessa villatakissani ensimmäistä kertaa 
suuressa inkeriläisten tapahtumassa, Rakveren 15. laulujuhlilla kesäkuussa 2005. Keskellä pyörähtelee 
serkkuni Niina Petruhina. Kuvan on ottanut sisareni Anneli Mylläri.  
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KIRJEITÄ KENTÄLTÄ

Kirjoitus pohjasi Lilja Kuivasen 
kirjaan Inkerin vuotuisjuhlat� 
Kertomuksen luettuaan Aino ja 
Juhani Malkki antoivat arvo-
kasta lisätietoa Skuoritsan kylis-
tä ja ensimmäisistä ”uuden ajan” 
laskiaisjuhlista�    
Juhani kertoi, että hänen kotinsa 
oli Skuoritsassa Ala-Purskovan 
kylässä, vastapäätä Inkerin kan-
sanperinteen kerääjän Antti 
Hämäläisen kotia� Antti oli siis 
syntynyt Ala-Purskovalla, jossa 
asui paljon Malkkeja�    
Juhani kertoi myös, että ensim-
mäiset ”uuden ajan” laskiaisjuh-
lat vuonna 1989 vietettiin juuri 
tässä kylässä, ja että lipun olivat 
nostaneet kaksi henkilöä: van-
hin Anna Pumalainen ja nuo-
rin Tanja Araktseeva. Tyttö on 
Juhanin siskon Lempin nuorin 
lapsi eli Juhani on Tanjan eno�  
Albert Kirjanen oli ollut järjes-
tämässä tilaisuutta, ja ottanut 
vastuun Inkerin lipun nostami-
sesta ensimäistä kertaa� Onneksi 
kaikki oli mennyt hyvin�

Juhanin Aino-puoliso vielä täy-
dentää, että Malkkilan kylän 
toinen nimi oli Tynelä� 1890-lu-

vun loppupuolella Skuoritsan 
seurakunnassa Malkkilan kyläs-
sä paloi 4-5 taloa� Viranomaiset 
eivät antaneet lupaa jälleenra-
kentamiseen samalle paikalle� 
Oli määrätty rakentamaan talot 
Ala-Purskovan kylän päähän� 
Tätä kylän osaa alettiin nimittää 
Malkkilaksi� Vanhoissa kartois-
sa kylän nimi on� Uudemmissa 
kartoissa on vain Ala-Purskova� 
Juhanin suku on kotoisin Malk-
kilan kylästä, joka sijaitsi metsän 
reunassa Skuoritsan kirkkoa 
vastapäätä, toisella puolella In-
kereenjokea�

Terveisin Juhani & Aino

Toimittajaa asia kiinnosti niin 
paljon, että kysyin kylien histori-
asta Aleksei Krjukovilta. Kuten 
vastauksesta näkyy, kaikki kolme 
olivat varsin yksimielisiä:

Hei Alina!

Selityksiä Malkkilan kylästä: 
Molemmat versiot ovat oikeita� 
Malkkilan kylä oli olemassa ja 
on olemassa paraikaakin, aivan 
yhdessä Ala-Purskovan kanssa, 

niin että sitä sanotaan toisinaan 
Malkkilan otsaksi�

Itse asiassa Malkkila ja Ala-
Purskova sijaitsevat saman tien 
varrella, ilman väliä - mutta sa-
malla Ala-Purskova ja Malkkila 
olivat kuitenkin eri kylät� Malk-
kila pitää olla kaikissa Skuorit-
san kyläluetteloissa, ja paikalli-
nen väki tietää Malkkilan kylän, 
vaikka tietää että se on yhdessä 
Ala-Purskovan kanssa�

Malkkilan kylän toinen nimi on 
Tynilä, mutta sitä nimeä ei käy-
tetä, se on vain kirkonkirjoissa�

Malkkilan kylä sijaitsi ennen 
vanhaan toisella paikalla, kau-
empana Ala-Purskovasta,

mutta joskus 1800-luvulla se 
paloi, sen jälkeen se rakennettiin 
uudestaan Ala-Purskovan kylän 
otsaan� Malkkeja asui Malk-
kilassa, eli se kohta, jossa oli 
Malkkien talot, olikin Malkkila� 
Nykyään virallisesti se on yhtä 
Ala-Purskovaa�

Aleksi

Edellisessä Inkeriläisten viestissä (1/2016) 
kerrottiin Inkerin laskiaisesta. 
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ÄITINI TARINA
Erna Leskinen Inkeri-iltapäivässä 16�1�2016

Ensimmäinen sukuseuran löy-
tämä merkintä Leskisen suvusta 
on vuodelta 1698� Kirjoihin on 
silloin merkitty Yrjö Mikaelin-
poika Leskinen, talollinen Inke-
rinmaan Kuttosilta� Maininta 
”talollinen” jatkuu 1900 luvul-
le asti�     
Aloitan äitini, Ida Maria Björk-
lundin (os� Leskinen) tarinan 
hänen perheestään� Äidin isä oli 
Tahvana Juhaninpoika Leskinen, 
syntynyt 1883� Äitini äiti Anna 
Raikkerus oli syntynyt 1887 
Inkerin Tielisin kylässä� Heille 
syntyi 6 lasta, joista äitini oli 
toiseksi vanhin�    
Äiti syntyi Inkerin Hietamäessä 
21�9�1915 perheen toisena lap-
sena� Anna-äiti kuoli 42-vuoti-
aana Hietamäessä 1929�  Hänen 
kuolemansa aikoihin vanhin 
lapsista oli jo lähtenyt kotoa� 
Vastuu kodista ja sisaruksista jäi 
äidilleni, kun hän oli 14 vuoden 
ikäinen�

Elettiin Stalinin sortovuosia, 
jotka koettelivat eniten talon-
poikaisväestöä� Isoisäni solmi 
uuden avioliiton, josta syn-
tyi vielä kolme lasta� Uudella 
puolisolla oli heikko terveys� 
Voi vain kuvitella mikä taakka 
on laskettu äitini nuorille har-
tioille� Hyvin vähän äiti näitä 
aikoja muisteli� Sen hän kertoi, 
että nälkää nähtiin� Isoisä oli 
kekseliäs mies� Hän esimerkik-
si teki täysinäisistä peruna- ja 
viljasäkeistä lapsille liukumäen, 
koska kaikki ruoka takavarikoi-
tiin mielivaltaisesti� Siten sel-
vittiin taas kevääseen�   
Koululaitos toimi jotenkuten� 
Yksi siskoista pantiin Kolppa-
nan seminaariin� Myös äiti olisi 
halunnut käsityöoppiin, mutta 
se oli turha ajatus, koska häntä 
tarvittiin kotona� Muistan hä-
nen joskus muistelleen, miten 
hän pyörtyi navetta-askareissa 
kantaessaan painavia ämpäreitä� 

Hän ei niitä aikoja mielellään 
muistellut, enkä tullut kysyneek-
si� Tuntui siltä, että kertominen 
oli hänelle hyvin vaikeaa�

”Äiti olisi halunnut 
käsityöoppiin, mutta 
se oli turha ajatus, 

koska häntä tarvittiin 
kotona”.

Vuonna1941 saksalaiset marssi-
vat Inkeriin� Alkoi Leningradin 
piiritys� Hietamäki oli otollinen 
paikka� Asukkaat ajettiin pois 
kodeistaan, kuka minnekin, la-
toihin ja kellareihin� Leskisen 
talosta tehtiin päämaja� Äitini 
joutui saksalaisten piiaksi� Iso-
isä, joka oli jo iäkäs ja heikossa 
kunnossa, kantoi vettä sotilail-
le ja hevosille talvipakkasella� 
Hän sairastui ja kuoli keuhko-

Olen päässyt äidin syliin. Minun 
trendikampaukseni on täihäädön ansiota.Isoisäni rakentama talo, alkuperäisen näköisenä. Kuva on otettu 2012.
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kuumeeseen� Isoisän uusi perhe 
– vaimo ja 3 alle 10-vuotiasta 
lasta – pakkosiirrettiin Viron 
leirin kautta Pohjanmaalle ja 
palautettiin myöhemmin takai-
sin� He joutuivat jonnekin Kes-
kivenäjälle�    
Äidin nuorin sisko, joka oli vielä 
Hietamäessä, kertoi, että saksa-
laiset olivat saavuttaneet syksyllä 
1941 sotavoiton, jota piti juhlia� 
Kylältä koottiin juhliin mu-
kaan nuoret naiset, äiti mukana� 
Anni-täti onnistui pakenemaan 
metsään� Tapauksen jälkeen hän 
huomasi, että äitini alkoi pyöris-
tyä� Minähän se sieltä tein tulo-
ani tietämättömänä, mikä meitä 
odotti�

Saksa halusi siviilit pois tieltä� 
Se tarvitsi työvoimaa, ja junaan 
lastattiin ne, jotka vielä olivat 
paikalla� Äitini on kertonut, et-
tä kovan nälkätalven vuoksi hän 
meni sinne, missä oli tietoa ruu-
asta� Tätini siirtyi Viron kautta 
Loimaan karanteenileirille ja 
sieltä Tampereen lentokoneteh-
taalle� Hänen sulhasensa Juho 
Ritari taisteli Inkeriläispatal-
joonassa� Täti alkoi suunnitella 
pakoa Ruotsiin� Sen he toteutti-
vatkin sodan loputtua Raumal-
ta kalastajaveneellä ja päätyivät 
Alingsåsiin� Äiti ja Anni-täti 
löysivät toisensa 50luvun alus-
sa� Yhteys säilyy yhä, nyt jo 
toisessa polvessa�   
Äiti vietiin pakkotöihin Saksan 
Puolasta valtaamalle alueelle 
Marienburgiin Katznasen ky-
lään� Nykyään se on taas Puo-
laa, ja tunnetaan nimellä Mal-
bork Katszynos� Siellä oli eri 
kansallisuuksia pakkotöissä� Yöt 
pidettiin ovet suljettuina, ja päi-
vällä veivät vartijat vangit pel-
loille� Äitini teki raskasta työtä 

syntymääni asti 18�6�1942� Syn-
nytettyään hän joutui taas heti 
pelloille� Molemmat olimme 
pelkkää luuta ja nahkaa�

Äiti kertoi että sotilaat säälivät 
ja antoivat minulle herkkupa-
loja� Ehkä se oli pelastukseni, 
että jäin henkiin� Tuvassa, jos-
sa majailimme, oli puolalais-
mummo ruuanlaittajana ja hän 
piti minusta huolta� Eräs pieni 
episodi jäi mieleeni äidin ker-
tomana� Naisvangit toimittivat 
koiran virkaa� Sotaherroja kävi 
metsästämässä kartanon mail-
la� Naisvangeista tehtiin ketju, 
jonka tehtävänä oli ajaa ketut 
peltoaukiolle, Herrojen saalis-
tettavaksi�

”Äiti kertoi että sotilaat 
säälivät ja antoivat 

minulle herkkupaloja”.

Saksa ja Suomi tekivät sopimuk-
sen Inkeriläisten kohtalon pa-
rantamisesta ja siirrosta    
Suomeen, oltiinhan aseveljiä� 
Meidän Saksassa olomme kes-
ti kevääseen 1944� Pääsimme 
lähtemään Suomeen viimei-
sellä kuljetuksella Gottenlan-
dilla Hankoon� Olin 2vuotias, 
minulla on muistikuva, että 
istuin kuorma-auton lavalla 
auton vararenkaan sisällä� Äiti-
ni mukaan niin oli tapahtunut 
matkalla Jokioisten Minki-
öön, josta meitä käytiin valit-
semassa taloihin�    
Äiti kelpasi karjakoksi Ypä-
jän Palikkalan Nissilän taloon� 
Meidät sijoitettiin renkipirtin 
nurkkaan� Nukuimme päästä 
vedettävässä puusängyssä� Äiti 
hoiti suurta karjaa, ja minä toi-

min talon lasten leikkikaluna� 
Heidän suurin huvinsa oli tuu-
pata minut nokkosiin� Kukaan ei 
välittänyt� Hain turvaa navetalta� 
Yleensä istuskelin tienposkessa 
ja sopottelin jotain siansaksaa� 
Naapurin emäntä huomasi ah-
dinkoni ja tuli kysymään, voisiko 
hän ottaa Ernan heille kasvatik-
si poikansa leikkikaveriksi� Äiti 
katsoi parhaaksi suostua�   
Huhut kiersivät että ”ryssät” pa-
lautetaan� Jälkeenpäin kiukuis-
sani ihmettelin äidille, miksi hän 
antoi minut pois� Hän totesi, 
että jos inkeriläiset olisi väkisin 
viety, minulla olisi ollut mahdol-
lisuus jäädä Suomeen, koska olin 
Saksassa syntynyt, enkä ollut sa-
massa paikassa hänen kanssaan� 
Meillä oli suojelusenkeli, Ypä-
jän silloinen kirkkoherra Aarne 
Salminen� Hän oli merkinnyt 
inkeriläiset omaan paikkaansa 
kirkonkirjojen päällyspaperien 
sisään� Tämä oli siltä varalta, et-
tä Supo tulisi kyselemään� Asia 
valkeni minulle myöhemmin�

”Kiukuissani ihmettelin 
äidille, miksi hän antoi 

minut pois”.

Siispä eräänä päivänä naapurin 
emäntä vei minut käsirattaissa 
uuteen kotiin� Tiesin, että äiti oli 
lähellä, mutta usein itkin itseni 
uneen� Kasvattiäitini osoittautui 
ymmärtämättömäksi ihmiseksi� 
Hän puhui pahoja puheita äi-
distä, että siellä se pitää miehiä 
navetalla, ja nyt on taas käynyt 
hullusti� Niinhän siellä kävikin, 
mutta vain yksi mies�   
Valitettavasti hän oli mies, joka 
ei tuntenut vastuuta, vaan hylkä-
si kaksoispoikansa ja heidän äi-
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tinsä� Sen verran hänellä oli vas-
tuuta, että tunnusti poikansa ja 
antoi heille nimensä ennen kuin 
häipyi paikkakunnalta� Nissilän 
talon emännällä oli sydän pai-
kallaan� Hän hommasi äidille 
synnyttämisen ajaksi paikan 
Toijalan pappilasta�

Kun pojat hiukan varttuivat, 
äiti pääsi Ypäjän kunnallisko-
din karjakoksi� Huhut velloivat 
yhä, että inkeriläiset palau-
tetaan� Äiti pelkäsi� Kunnal-
liskodin johtaja seurasi äidin 
vaikeuksia� Hänen hoitaessaan 
karjaa pojat olivat oman on-
nensa nojassa, vain 2vuotiaita� 
Eräänkin kerran he olivat saa-
neet höyhentyynyn hajalle, ja 
siitäkös sotku syntyi�   
Johtajalla oli suhteita saaristoon, 
lapseton kalastajapariskunta� 
He olivat toivoneet lasta, mut-
ta eivät olleet saaneet� He olivat 
valmiit ottamaan toisen pojista� 

Pitkään harkittuaan äiti suostui� 
En tiedä, kuka teki valinnan, äi-
ti vai uudet vanhemmat� Taloon 
jäi Matti, ja äiti palasi takaisin 
Nissilään Pekan kanssa�   
Nyt äiti eleli taas renkituvan nur-
kassa� Minun tilallani oli Pekka, 
minä olin edelleen naapurissa 
”ryssän äpärä” ja Nissilän lapsil-
la oli uusi leikkikalu�   
Huhut velloivat yhä ja tuli tie-
to, että Matin naapurissa oli 
lapseton pariskunta, jotka myös 
haluaisivat pojan� Erään yön 
päätöksenä ja emännän myötä-
vaikutuksella äiti lähti viemään 
Pekkaa uuteen kotiin� Voin vain 
kuvitella miltä hänestä tuntui 
palata� Yksin� Myöhemmin pojat 
adoptoitiin� Asiasta ei koskaan 
puhuttu� Tiesin kyllä jotain, olin 
jo sen verran vanhempi�

Nissilän emännän avulla äiti 
sai työtä Turusta saaristolasten 
koulukodista� Ehkä äiti toivoi, 

että jonain päivänä tulee uusi-
na oppilaina hänen poikansa� 
Äiti kävi kasvattikodissani pu-
humassa, josko Erna pantaisiin 
oppikouluun� Otan osaa kului-
hin, äiti ehdotti� Vastaus kuului: 
” Vie kakaras, jos kerran koulut-
taa tahdot!” Heiltä olisi mennyt 
ilmainen piika� Äiti lähti nu-
jerrettuna, haaveillen saavansa 
asiansa kuntoon ja ottavansa 
minut luokseen� Katselin äidin 
loittonevaa selkää ja päätin, että 
pois täytyy päästä�   
Sain kansakoulun loppuun ja 
lähdin kasvattikodista, joka ei 
ollut antanut unohtaa, kuka olin, 
mistä tulin�  ”Äitis jälkiä kuljet”� 
En tuntenut ikävää�  
Kahta ihmistä muistelen läm-
möllä: alakoulun opettajaa Oili 
Myllymäkeä ja kasvatti-isääni, 
joka rakasti minua aidosti ja hy-
väksyvästi� Valitettavasti hän oli 
kasvattiäitini alistama�

Äiti tutustui mieheen, jo-
hon luotti ja rakastui� Hän 
solmi hyvässä uskossa avio-
liiton, joka oli täysi fiasko� 
Se päättyi onneksi vaikeuk-
sien kautta eroon�   
Sillä aikaa minä olin alkanut 
elää omaa elämääni� Perustin 
perheen, sain 4 lasta, ja kaikki 
oli päällisin puolin hyvin� Äiti eli 
omaa elämäänsä, kävi töissä ja 
toimitti mamman virkaa lapsil-
leni, josta olen kiitollinen� Jotain 
oli, mitä hän kaipasi, ja mistä ei 
koskaan puhuttu�   
Itselleni tuli ero ylipääsemättö-
mien vaikeuksien kautta� Lapset 
lensivät pesästä, kävin töissä� Äi-
ti vietti tyytyväisiä eläkepäiviään 
omassa aravayksiössään, jonka 
hän sitkeällä säästämisellä oli 
onnistunut hankkimaan�
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Kului kymmeniä vuosia� Elet-
tiin vuotta 1992, äiti Turussa ja 
minä Loimaalla, jonne olin avio-
liiton myötä asettunut� Olin tal-
vilomalla, kun puhelin soi� Äiti 
soitti ja kertoi saaneensa kirjeen 
Pekalta ja kysyi: ”Tiedätkö kuka 
hän on?”  ”Sinun poikasi”, vas-
tasin� ”Mistä tiedät?” hän kysyi� 
”Olen ottanut selvää, mutta en 
ole uskaltanut ottaa yhteyttä”, 
totesin� Pelkäsin sekoittavani 
monen ihmisen elämän� Vuosia 
kaipasin omaa sukua oman per-
heen lisäksi�

”Jotain oli, mitä hän 
kaipasi, ja mistä ei 
koskaan puhuttu”.

Äiti kertoi: ”Pekka kirjoitti, 
että on selvittänyt biologisen 
äitinsä Punaisen ristin kautta, 
ja pyysi anteeksi, jos on erehty-
nyt� Hän lupasi soittaa ja tulla 
käymään� Voisitko tulla tänne 
tuekseni?”, pyysi äiti� ”Totta 
kai tulen”, vastasin�   
Unettoman yön jälkeen minulle 
nousi suojelunhalu äitiä koh-
taan� Aamulla soitin ja kysyin 
Pekalta, mikä on tämän kaiken 
takana� Äiti on tarpeeksi kärsi-
nyt, en halua enää hänelle mie-
lipahaa� Vastaus kuului, että he 
haluavat tutustua omaan äitiin-
sä, kun se vielä on mahdollista� 
Jos teille vaan sopii� Kyllä, kyllä, 
lauloi sydämeni� Tervetuloa! - 
Minäkin olin heille yllätys!

Se jälleennäkeminen oli syväs-
ti liikuttava� Äidin ovikello soi, 
avasin oven� Siellä seisoi Pekan 
perhe� Totesimme, että taidam-
me olla sukua, nenästä pää-
tellen�     

Meillä oli elämää suurempi il-
ta� Vanhempi poikanikin tuli 
morsiamensa kanssa� Heidän 
mennessään naimisiin seuraa-
vana keväänä oli suku kasvanut 
huomattavasti�    
Seuraavana aamuna äiti oli ai-
van shokissa� ”Olen huono äi-
ti� Olen huono äiti”, hän hoki 
ja mittaili lattiaa edestakaisin� 
”Mutta tiedätkö mitä, yhtään 
päivää ei ole kulunut, etten olisi 
heitä muistanut�”   
Myöhemmin oli Matin perheen 
vierailu samoissa lämpimissä 
tunnelmissa� Yhtäkkiä äiti sai 
kaksi poikaa ja kolme lastenlas-
ta lisää� 

MEIDÄN – ÄIDIN 
JA TYTTÄREN  – 
YHTEINEN MATKA 
SAARISTOON

Meri on rasvatyyni� Yhteysalus 
liukuu verkkaisesti kohti ulko-
saaristoa� ”Se tietää myrskyä 
huomiseksi”, ajattelee nainen 
ruokasalin ikkunan ääressä� Ja 
hän muistaa�

Meri oli tyyni myös liki 50 vuotta 
sitten. Kuin maailma olisi hetkeksi 
pysähtynyt. Sitä se naisen kohdalla 
olikin. Elettiin 1940-luvun lop-
pupuolta. Sota oli saatu taisteltua 
rintamalla. Aseet olivat vaienneet. 
Naisen sota oli vielä kesken, kuten 
niin monen muunkin. Tilalle oli 
astunut uusi pelko. Ja se oli hänen, 
vain hänen omansa. Pellavapäi-
nen poika nojasi hänen polveensa 
hiljaisena. Muuten niin iloinen 
kaveri vaistosi, että nyt on jotain 
erikoista tekeillä. Niin kuin olikin.  
Seuraavana päivänä nainen pa-

lasi samaa reittiä takaisin. Yksin. 
Oli myrsky, sen hän muisti, ei 
muuta, ja sen rautakouran, joka 
puristi rintaa. Käsi nousi silittä-
mään pientä päätä, turhaan. Sen 
hän oli silloin jättänyt sinne, jonne 
hän nyt matkusti.

”Äiti olemme kohta perillä, Pek-
ka odottaa� Onhan kaikki ok?” 
On aika palata nykyhetkeen� 
Äiti nyökkää ja tarttuu tytär-
tään käsivarteen kuin hukkuva� 
He siirtyvät yhteysaluksen kan-
nelle� Alus lipuu poukamaan� 
Nyt näkyy jo taloja, laituri ja 
ihmisiä pienenä pisteenä� ”Nyt 
näkyy Pekan talo� Tuonne minä 
hänet jätin, en uskonut koskaan 
palaavani�”    
Viimeinen lause tulee kuiskauk-
sena, ja käsi hamuilee nenäliinaa 
taskusta, kun suuret kyyneleet 
nousevat silmiin� Itku jää sisälle 
kuten niin monesti näiden vuo-
sien aikana� ”Älä äiti itke, tänään 
on ilon päivä� Näet molemmat 
poikasi jälleen� No onhan sii-
tä pikkuisen aikaa, ei enempää 
kuin 50 vuotta�” Äiti ja tytär kat-
sovat toisiaan hymyillen� Äidin 
käsi kiertyy tiukempaan tyttären 
käsivarresta�

Äiti kuoli 10.2.1997 
onnellisen tietoisena 
lapsistaan ja uusista 

lapsenlapsistaan. 
Toissa kesänä vietimme 

perhejuhlan äidin 
100-vuotissyntymäpäivän 

kunniaksi.
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MONIKULTTUURINEN INKERI
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Andrei Kalinitchevin tuore väitöskirja 
”Suomalaiset venäläisessä sulatusuunissa. 
Rajaseudun inkerinsuomalainen yhteisö 
murroksessa 1850–1900” tarkistettiin 
Turun yliopistolla 19. helmikuuta. 

Väitöskirja ei ole ainoa 44-vuotiaan Kalinitche-
vin Inkeri-tutkimus� Takana on toistakymmentä 
tieteellistä artikkelia muun muassa Inkeriläis-
väestön ikärakenteesta, aluehistoriasta, etnisten 
ryhmien vuorovaikutuksesta Inkeristä, muutto-
liikkeestä ja Inkerin ja Suomen välisestä tiiviistä 
yhteydestä väestön osalta� Kalinitchevin artikke-
leita on julkaistu suomeksi muun muassa suku-
tutkimusseuran Genos-julkaisussa� Myös tuore 
väitöskirja on kirjoitettu suomeksi�    
- Synnyin itse Leningradissa, mutta vietin lap-
suuteni kesät Karjalan kannaksella ja kiinnostuin 
siten paikallisesta historiasta ja kotiseutuhistorias-
ta� Erikoisalani on Inkerin ja inkerinsuomalaisten 
historia sekä etnisyyden ja yhteisöjen tutkimus�

Vähemmistöjen historia

Kalinitchev kertoo pitävänsä vähemmistöjen 
historian tutkimusta tärkeänä, koska on usei-
ta vähemmistöjä, joihin ei ole kiinnitetty tar-
peeksi tieteellistä huomiota�    
- Minua kiinnostaa erityisesti Inkeri ja sen mo-
nikansallinen väestö ja etninen vuorovaikutus� Se 
miten venäläiset, suomensuomalaiset, inkerinsuo-
malaiset ja inkeroiset ovat tulleet hämmästyttä-
vän hyvin toimeen vuosien varrella� Heidän yh-
teiselossaan ei ollut kitkaa�     
Kalinitchev muutti Suomeen yleisen historian 
jatko-opiskelijaksi noin 25 vuotta sitten suori-
tettuaan maisterin opinnot Pietarin yliopiston 
Historian tiedekunnassa� Lisensiaatintutkielma 
valmistui 1998 ja nyt kädessä on siis tuore väitös-
kirja ja sitä myöten tohtorin paperit�   
Väitös pohtii Suomen suomalaisten ja Inkerin suo-
malaisten kohtaloita� Tutkimuksen keskiössä olivat Kalinitchev Andrei



11

aluksi vain inkerinsuomalaiset yhteisöt, mutta kun 
tutkimusvaiheessa esille nousi näiden tiivis yhteys 
Suomen suomalaisten kanssa, laajeni väitös kä-
sittämään myös Suomen suomalaisten kohtaloita 
Inkerissä�

”Eri uskonto ja äidinkieli eivät 
haitanneet kanssakäymistä.”

Yhteisöllistä yhteiseloa

Väitöskirja kertoo, että inkerinsuomalainen eli 
monikulttuurisessa ympäristössä� Hän tuli toi-
meen hyvin venäläisten, inkeroisten ja karjalaisten 
kanssa� Eri uskonto ja äidinkieli eivät haitanneet 
kanssakäymistä� Inkerinsuomalaiset työskente-
livät yhdessä tehtailla, kävivät kauppaa ja olivat 
hyviä naapureita� Perhekunnat ottivat mielellään 
venäläisiä ottolapsia kasvatettavaksi� Siitä tuli jo-
pa tuottoisa elinkeino, koska valtio maksoi jokai-
sesta lapsesta korvausta� Näistä suomalaistuneista 
venäläisistä tuli inkerinsuomalaisten yhteisöjen 
jäseniä� Vähemmistökansat tekivät yhteistyötä al-
keisopetuksessa, jossa merkittäväksi tekijäksi nousi 
evankelis-luterilainen kirkko�    
Kalinitchev sanoo 1800-luvun Inkerin olleen 
todella kansainvälinen alue� Suomalaisten ja ve-
näläisten ohella alueella asui neljäkymmentä 
eri kansallisuutta�      
‒ Vertailu Suomen kyläyhteisöihin osoittaa, että 
Suomessa kyläkuntien toiminta heikkeni merkit-
tävästi isojaon ja uusjaon edetessä� Inkerissä suo-
malaiset yhteisöt eivät joutuneet vastaavanlaiseen 
murrokseen, vaan ne jatkoivat kehitystään vapau-
tusreformin jälkeen yhtenäisinä kokonaisuuksi-
na, joiden jäseniä yhdistivät tiivis taloudellinen, 
oikeudellinen, yhteiskunnallinen ja sosiaalinen 
vuorovaikutus, Kalinitchev kertoo�   
Hän toteaa nykyajan olevan individualismin aikaa, 
kun taas 1800-luvun Inkeriläisille yhteisöllisyys oli 
erityisen tärkeää�

Suvaitsevaisuus

Nykypäivän euroopassa puhutaan paljon monikult-
tuurisuudesta ja kotouttamisesta� Voisiko suvait-
sevasta Inkeristä ottaa tässä asiassa mallia:   

- Kyllä, vaikkakin Inkerin tapaus on vähän erilai-
nen, koska Inkeri oli suomalaista seutua� Suomen 
suomalaisten oli helppo muuttaa Inkeriin koska 
kaikki puhuivat samaa kieltä ja olivat peräisin 
varsin samanlaisesta kulttuurista� Tiedostettiin, 
että ollaan samaa syntyperää ja juuret ovat yhtei-
set� Inkeriin muutti 1800-luvulla kuitenkin myös 
saksalaisia, puolalaisia ja Baltian maiden asukkaita� 
Asia voidaan siis tulkita niin, että muidenkin kuin 
suomalaisten oli helppo tulla Inkeriin, Kalinitchev 
pohtii�

Jatkotutkimus

Kysymys siitä miten nykypäivän venäläiset nä-
kevät inkeriläisyyden on Kalinitchevin mie-
lestä vaikea� Moni asiaan vihkiytymätön ei 
edes tiedä mikä Inkeri on�    
- Mitä kauemmas historiassa edetään, sitä vähem-
män venäjänkansalaisilla on tietoa Inkerin historias-
ta� Tieto tavallaan haihtuu miesmuistista�   
Kalinitchevin mielestä nykyaikana pitäi-
si panostaa valistukseen, joka takaisi, ett-
eivät historian tapahtumat unohdu�   
- On tärkeää ymmärtää, että suomalaisilla ja venä-
läisillä on ollut yhteistä historiaa, hän toteaa� 

”On tärkeää ymmärtää, että 
suomalaisilla ja venäläisillä on 
ollut yhteistä historiaa”, Andrei 

Kalinitchev toteaa. 

Kalinitchev suunnitteleekin tekevänsä myös ve-
näjän kielelle teoksen inkeriläisyydestä, jotta In-
keri saisi sekä tiedemiesten että yleisön huomiota� 
Myös varsinainen tutkimus saa jatkoa�  
- Jatkotutkimuksessa perehdyn tarkemmin 
Suomen ja Inkerin kansojen väliseen yhteis-
toimintaan ja Inkerin suomalaisuuteen� Tar-
koituksena on muun muassa tutkia Inkerin 
kirkonkirjoja, joita on tutkittu varsin vähän� 
 
 
Kalinitchevin runsaasti valokuvin kuvitettua väi-
töskirjaa voi tilata suoraan tutkijalta sähköpostitse os-
oitteesta andkal@utu.fi. Hinta 25 euroa + postikulut.
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YHTEENVETO SUKUTUTKIMUKSEN OSOITTEISTA 
Alina-Sinikka Salonen 

Suomen Inkeri-liitolla on omia etsintäkanavia
Syksyllä 2015 on avattu osoite suomeninkeriliitto.sukututkim@gmail.com. Sinne voi lähettää kysymyksiä inkeriläisistä ihmisistä ja 
suvuista. Sivuista vastaavat Pekka Wikberg ja Risto Toivonen. Niitä seuraa myös muutama muu asiantuntija.

Inkeriläisten viestissä no 2 – 2016 aloitetaan ETSITÄÄN HENKILÖITÄ -palsta.

Sukututkimuspäivät
Sukututkimuspäivät jatkuvat pari kertaa vuodessa Suomen Inkeri-liiton tiloissa Karjalatalon 2. kerroksessa, osoitteessa 
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki. Ajankohdat ilmoitetaan sekä Inkeriläisten viestissä että Suomen Inkeri-liiton sivuilla osoitteessa 
www.inkeriliitto.fi

Osoitteita sukututkijan avuksi 
(Luettelot on poimittu vuonna 2015 ilmestyneistä Inkeriläisten viesteistä.)

• Suomen kansallisarkisto: Inkerin Liiton kokoelma, EK/VALPO 1920 – 1940 -luku, SUPO 1949-
• Maahanmuuttovirasto
• Siirtolaisuusinstituutti
• Petroskoin aineisto: Kansallisarkisto, yliopisto, Tiedeakatemia, Karjalan Inkerin suomalaisten Liitto, Valtion 

kansallisuusasioiden komitea, Kansalliskirjasto
• Viron Inkerinsuomalaisten Liitto
• Virolainen muu arkistoaineisto: Tarton yliopisto, Riigi arhiv /valtionarkisto
• Svenska Riksarkivet: Utlänningskommissionens arkiv
• Stadsarkivet i Borås: SIR:s och andra ingermanländska organisationers arkivmaterial i Föreningsarkivet
• Föreningsarkiv i olika städer: De lokala ingermandländska föreningarnas arkivmaterial
• Säpos arkiv
• Pietarin Inkerin Liiton ja Inkerinmaan inkerinsuomalaisten yhdistysten aineistot
• Venäjän arkistot Moskovan, Pietarin, Petroskoin ja Venäjän lukuisissa aluearkistoissa, väestönsiirtoihin ja karkotuksiin 

liittyvää tietoa 1920 – 1940-luvuilta
• Kasahstanin arkistot: Väestönsiirtoihin ja karkotuksiin liittyvää aineistoa 1930 -luvulta.
• Inkeriläisten viesti 2 – 2015 (Toivo Flink)

Inkeriläisten ja suomalaisten seurakuntien vapaasti netissä tutkittavat kirkonkirjat
• http://digihakemisto.appspot.com
• Suomen sukututkimusseuran historiankirjahakemisto
• http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi
• Arkistolaitoksen sivut www.arkisto.fi
• Käyttölupahakemus 100 vuotta nuoremman aineiston tutkimiseksi
• www.arkisto.fi/uploads/Aineistot/Lomakkeet/Kirkonkirjat/kayttolupahakemus_kirkonkirjat_15052012_suojattu.pdf
• Mormonikirkon hakemistoja https://familysearch.org
• Inkeriläisten viesti 3 – 2015 (Pekka Wikberg) 

• Baltia-kirjasto www.tuglas.fi/baltia_kirjasto
• Kansan arkisto www.kansanarkisto.fi
• Työväen arkisto www.tyark.fi
• Suomen Sukututkimusseura www.genealogia.fi
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• Yllä olevasta osoitteesta löytyi mm. tietoa aloittelijoille.
• Maakunta-arkistot
• Hämeenlinna http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/hameenlinnan-maakunta-arkisto/
• Joensuu http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/joensuun-maakunta-arkisto/
• Jyväskylä http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/jyvaskylan-maakunta-arkisto/
• Mikkeli http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/mikkelin-maakunta-arkisto/
• Oulu http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/oulun-maakunta-arkisto/
• Turku http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/turun-maakunta-arkisto/
• Vaasa http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/vaasan-maakunta-arkisto/
• Sota-arkisto http://www.arkisto.fi/fi/aineistot/sodat-ja-puolustushallinto/
• Inkeriläisten viesti 6 – 2015 (Alina-Sinikka Salonen)

Anna Vilonen (os. Hytti), Pukkilassa asuva 91-vuotias inkeriläinen on osoittanut huolta 1940-luvun sodissa 
katkaistun yhteisen historiamme puolesta. Hän on omalta osaltaan valmis kertomaan oman värikkään 
tarinansa. Sekä DVD-kuvaaja että lehtimies on löytynyt. Teiltä lukijoilta Anna kysyy: Tunnetteko ketään hänen 
kotipaikoiltaan? Hän haluaisi olla yhteydessä ihmisiin, jotka ovat sodan aikana ja ennen sitä asuneet Pietarhovin 
lähiympäristössä, esimerkiksi Teppolan tai Papinkonnun kylässä, mutta myös kaikkien lähikylien asukkaat 
kiinnostavat häntä. Hänen yhteystietonsa ovat p. 040 5265 303, osoite Harjulantie 5, 07560 Pukkila. Ottakaa 
Annaan yhteyttä!

Alina-Sinikka Salonen kertoo: Olen juuri lukenut koskettavan omaelämäkerran Elämä Yhden kortin varassa. 
Tietääkö kukaan kirjailija Maria Ripatista (os. Heimonen) tai hänen omaisistaan?  
Vastaukset alinasinikka@gmail.com tai p. 040 7437 042.
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MUMMOT PELKÄSIVÄT ETTEIVÄT OPI MITÄÄN 
– RIPPIKOULUN OPETTAJANA TOKSOVASSA 1992.
Heikki Laukkanen

Vaimoni Marja-Liisan (os. Räikkönen) suvun Inkerin haaran kantaisät, Petteri Räikkösen pojat Paavo, 
Robert ja Pekka Bernhard suorittivat Kolppanan seminaarin Pietarin eteläpuolella. Vielä 1900-luvun alussa 
Paavon poika Otto kävi tuon seminaarin. Siellä saatiin pätevyys kanttorin, urkurin ja opettajan toimiin. 
Otto ja hänen vaimonsa Klaudia toimivat Toksovan Koivukylän koulun opettajina, Otto myös tämän seu-
rakunnan kanttorina. Heidän poikansa Pauli oli vaimoni isä. Siitä juontuu kiinnostukseni Inkerin kirkon 
toimintaan.

Itä-blokin maat vapautuivat 1990 luvun alus-
sa� Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991�   
Maahan pääsy muuttui merkittävästi ja kirkollinen työ 
alkoi uudella tavalla� Se oli ollut hyvin rajoitettua Neu-
vostoliiton aikana, nyt se pääsi toimimaan vapaasti� 
Neuvostoaikana Toksovan kirkko oli muutettu nuori-
son kokoontumispaikaksi�  Se oli kärsinyt paljon tuona 
aikana� Vuoden 1991 jälkeen seurakuntaelämä alkoi 
uudelleen Toksovassa� Kirkon Ulkomaanapu toimi 
muun muassa siellä seurakuntaelämän rakentamisek-
si� Vähän kerrallaan Toksovan kirkkokin kunnostettiin 
Kirkon Ulkomaanavun tuella�

Tuossa vaiheessa, maaliskuussa 1992, meillä Suo-
men papeilla oli vielä kuusipäiväinen työviikko� Sen 
rinnalle kehitettiin ns� virikevapaa, jonka sai viettää 
kerran vuodessa� Silloin Suomesta autettiin paljon 

naapurimaiden uudelleen alkanutta seurakuntaelä-
mää� Kirkollisia yhteyksiä luotiin Viroon ja Venäjälle�  
Toksovan seurakunnan pastori Ants Punt, joka oli 
pääammatiltaan veturin kuljettaja, oli Alppilan seu-
rakunnassa vierailemassa� Hän oli väsynyt ja tarvitsi 
apua seurakuntatyöhön� Siihen aikaan Toksovassa ei 
ollut muita työntekijöitä kuin osa-aikainen kantto-
ri Aleksandr� Seurakuntalaiset hoitivat seurakunnan 
asioita, mm� siivouksen�

Tiesin vaimoni suvun yhteydet Toksovaan ja sik-
si päätin lähteä virikevapaalleni juuri Toksovaan� 
Siellä haluttiin aloittaa vapautumisen jälkeen toi-
nen rippikoulu� 13�3�1992 astuin Pietarin junaan 
Helsingissä� Päätin samalla kirjoittaa päiväkirjaa� 
En osannut venäjää, mutta inkeriläiset puhui-
vat suomea ja auttoivat kaikin tavoin�   

Molemmat rippikouluryhmät valmiina konfirmoitaviksi. Edessä istuu artikkelin tummapartainen 
kirjoittaja. (Kirjoittajan kokoelmasta)
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Edellisenä syksynä olin käynyt vaimoni kanssa tu-
tustumassa Toksovaan  ja Ants Punt oli tuttu jo siltä 
käynniltä� Hän oli Suomen asemalla vastassa� Hän vei 
minut hotelli Trapetsajaan   (hyppyrimäki)� Alueella 
pidettiin meilläkin uutisoidut Kaukalovan kisat aika-
naan� Majoituin hotelliin�

Sunnuntaina pidimme kirkossa jumalanpal-
veluksen Antsin ja kanttori Aleksandrin kans-
sa� Seurakuntalaisten kanssa keskustelles-
sa sain kuulla paljon heidän kokemuksistaan 
neuvostoajalla� Elämä ei ollut ollut helppoa�  
Rippikoulun alkaessa oli pakkasaamu ja ”kylmä 
oli varma seuralainen joka paikassa�” Kirkkosalis-
sa oli jonkinlainen lämmitys ja siellä voi olla sisä-
vaatteilla� Vanhat ihmiset kunnioittivat mielestäni 
liikaa pappia, mutta on hyvä syödä ja olla tois-
ten joukossa� Niin sain oppia tuntemaan ihmisiä� 
Mummot pelkäsivät, etteivät opi enää mitään – en 
opi minäkään, ukko� Toivottavasti saivat selvää�   
Rakentajat, kanttori ja minä saimme kirkossa ruokaa� 
Sen laadusta kertoo seuraava esimerkki� Kun tarjol-
la oli hernekeittoa, lautasellani oli kolme hernettä ja 
lientä niin, että siinä olisi voinut uida� Tsajukupin alla 
pidin käsiä niin, että se lämmitti�

Illansuussa alkoi toinen rippikouluryhmä, jossa 
oli paljon työssä käyviä� Siinä ryhmässä kaikki ei-
vät osanneet suomea� Niinpä silloin tarvittiin paljon 
tulkitsemista puolin ja toisin� Nimet ja syntymäajat 
kerättiin kirkonkirjoja varten talteen� Eräs ”mum-
mo” sanoi, että hän on syntynyt vuonna 1944� Mi-
nä väitin että hän ei ymmärtänyt, mistä oli kyse� 
Meinasin sanoa, että et voi olla niin nuori� Onnek-
si pidin suuni kiinni� Olin syntynyt samana vuon-
na, mutta elämä oli kohdellut häntä toisella tavalla�  
Kävimme läpi jumalanpalveluksen kulkua� Puhuimme 
paljon Raamatusta ja Jumalasta� Heiltä puuttui vuosi-
kymmenien ajalta kaikki kristillinen perustietous, kun 
he eivät olleet saaneet opetusta� Ei voinut sanoa, että 
niin kuin… Mitään ei voinut perustaa ennen opittuun!

Sekä aamu- että iltaryhmän kanssa perehdyimme 
käskyihin� Tutkimme myös innolla virsien sisältöä� Vir-
sien runo- ja kuvakieli ei ole aina helposti selitettävissä� 
Mutta Bonhoefferin vankilassa kirjoittama virsi Hy-
vyyden voimaan oli heille erittäin mieluinen�   
Toisena päivänä perehdyimme uskontunnustuk-
seen� Kerroin Raamatun tapahtumista eri asioi-

ta� Myöhemmin puhuin Isä meidän -rukouksesta� 
Pohdimme erityisesti, mitä merkitsee ”anna meille 
anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme…” 
Mitenkähän tämä toteutuu heidän omien koke-
mustensa kanssa neuvostovallan alla tapahtuneit-
ten vainojen ja vaikeuksien käsittelyssä?   
Rippikoululaisia oli yhteensä 60� He olivat innokkaita 
oppimaan� Joukossa oli venäläisiäkin, eivätkä he osan-
neet suomea� Siksi tarvitsin jatkuvaa tulkitsemista sekä 
suomeksi että venäjäksi� Inkeriläiset eivät tosin halun-
neet tulkitsemista� Minun piti jatkuvasti toistaa, että 
myös venäläisten täytyy ymmärtää� Muutenhan he 
jäävät ulkopuolisiksi�

21.3. oli konfirmaatioharjoitus. Se oli vaikuttava 
näky: 64 rippikoululaista yhdessä! Vanhin heistä oli 
syntynyt vuonna 1916� Kuva näistä ihmisistä syöpyi 
pysyvästi mieleeni� Isä meidän -rukousta ja uskon-
tunnustusta kerrattiin pa finski ja pa ruski� Ants Punt 
monisti rippikoulutodistukset�

Kävin Pietarissa kanttorin kotona� Hän sanoi olevan-
sa hyvin surullinen, kun tämä loppuu, mutta meillä oli 
yhdessä hyvin hauskaa� Näin hän kuolisi nauruun� Pie-
tarin matkalla ostin yhden neilikan kullekin rippikou-
lulaiselle� Tulin heidän kanssaan yksin Toksovan kir-
kolle� Kukkapaketti oli hyvin suuri� Eräs rouva tarjou-
tui bussissa pitämään paketin sylissään, koska minulla 
ei ollut istumapaikkaa� Hän puhui venäjää� Minua oli 
Toksovassa vastassa inkeriläinen Valtteri� Menin hä-
nen luokseen saunomaan ja hänen vaimonsa kanssa 
kirjoitin rippikoulutodistukset valmiiksi�   
Sunnuntaina 22�3� tulin ajoissa kirkolle� Sinne tuli pal-
jon väkeä, yli 400 henkeä täytti kirkon� Puheensorinaa 
riitti� Vanhat mummot olivat siivonneet paikan juh-
lakuntoon� Rippikoululaisten jono oli pitkä, kun saa-
vuimme sisälle� Ääneni meinasi pettää, kun siunasin 
Antsin kanssa jokaisen vuorollaan� Oppilaiden ryhmä 
oli tullut laulamaan ja musiikin opettaja soitti viulua�

Olin ollut tämän ajan ”kirkon rottana”, sillä päivät 
olivat menneet pääosin kirkolla tai seurakuntalaisten 
kanssa liikkuessa� Kirkko on kuin koti monelle� Siel-
lä koetaan paljon aamusta iltaan ja siellä syödäänkin� 
Lähtiessä tuntui samalta kuin olisin lähtenyt leiriltä� 
Lähtöaamuna kuului vielä kukonlaulu läheltä� Sain 
ajaa autolla Pietariin Suomen asemalle� Minusta tun-
tui hyvältä, että selvisin Pietarin liikenteessä� Virike-
vapaa oli ollut virikkeitä ja ajatuksia antava�
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TUHANSIEN SUHTEIDEN SOLMIJA 
Timo Laakso

Inkeri-iltapäivässä 6.2.2016 sukututkijana tunnettu Timo Laakso kertoi 
työstään ja sen sisällöllisestä ja maantieteellisestä laajuudesta. Tässä on hänen 

itsensä tekemä lyhyt koonta esityksestä.

Suomen itäraja oli pitkään paksu, ja Neuvostolii-
tonkin piti olla ikuinen� Rajan ylittivät turistit ja 
ammattiystävät, mutta sukulaisten etsiminen ra-
jan yli oli vaikeaa� Neuvostoliiton Punainen Risti 
näyttää auttaneen vain satunnaisesti� Moskovassa 
määrättiin, kuka saa löytää sukulaisiaan, kuka ei� 
Kansojen ei sallittukaan olla veljiä keskenään�

Glasnostin ja perestroikan myötä Neuvosto-
liitosta kuului kummia� Uskaliaimmat ottivat 
1987 yhteyttä Suomen Pelastusarmeijaan, jonka 
Sotahuuto-lehteen alkoi tulla Neuvostoliitossa 
asuvien lähettämiä etsintäilmoituksia� Ilmoittau-
duin vapaaehtoiseksi avustajaksi: olin tehnyt su-
kututkimuksia jo pikkupojasta saakka, tunsin tie-
tolähteet, osasin venäjää ja oli into auttaa� Kaikki 
tuntui siihen aikaan niin jännittävän eksoottiselta� 
Ensimmäiset etsintäpyynnöt koskivat inkeriläisiä, 
Venäjän karjalaisia, loikkareita sekä Kronstadtin 
pakolaisia� Vuonna 1992 Suomi-Inkeri-seura 
perusti oman etsintäpalvelunsa, ja tiedustelujen 
määrä moninkertaistui� 2002 ryhdyin Venäjän 
televisiossa esitettävän Zhdi Menja –ohjelman 
avustajaksi, ja sen jälkeen etsintätapauksia olen 
käsitellyt tuhansia� Nykyisin suurin osa sukulais-
etsinnästä koskee muita kuin suomalaisia� Yhtei-
nen nimittäjä on Neuvostoliitto, ja viime aikoina 
olen etsinyt II maailmansodan aikaisia venäläisiä, 
puolalaisia, ukrainalaisia ja valkovenäläisiä natsi-
Saksan pakkotyöläisiä, joista suuri osa pakeni so-
dan jälkeen Yhdysvaltoihin, Englantiin, Kanadaan, 
Australiaan� 

Vuoteen 2010 etsintä oli kaiken ajan vie-
vä harrastus – elantoni sain muualta� Vuonna 
2011 perustin Finnpoisk Tmi –nimisen yri-
tyksen, jonka yhtenä toimialana on kadon-

neiden sukulaisten etsintä�    
Löydettyjen määrää en ole tarkkaan laskenut, 
mutta 3000 lienee lähellä oikeaa� Pelkästään Ve-
näjän televisiolle olen löytänyt noin 2000, ja luku 
on suurempi, jos lasketaan mukana ne, jotka ar-
velen löytäneeni, mutta jotka eivät vastaa viestei-
hin� Olen ollut tekemässä noin 45 televisio-ohjel-
maa Venäjän ykköskanavalle�    
Olen nähnyt Suomen ja Neuvostoliiton historiaa 
ainutlaatuiselta yksilötasolta� Olen löytänyt van-
hempia lapsilleen, sisaruksia, ja serkkuja jo melkein 
määrättömän paljouden� Muutamalle olen käynyt 
kertomassa heidän todellisen henkilöllisyytensä, 

Kuva: Anneli Mylläri
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olen tavannut kuolemaantuomittuja ja vain sattu-
malta pelastuneita, olen tavannut Stalinin vainojen 
uhreja, jotka joutuivat antamaan 30 vuotta elämäs-
tään vankileirien saaristolle�

Uskomattomia kohtaloita olisi kerrottavana pal-
jon, ja olen parhaani mukaan yrittänyt tallettaa 
kaikki muistiinpanot ja kaiken kirjeenvaihdon� Ar-
kistoa on kolme täyttä varastollista� Suomessa olen 
ollut julkisuudessa tarkoituksellisen säästeliäästi: 
kyse on kuitenkin yksityisten ihmisten yksityisis-
tä asioista� Aiheita toki olisi Iijokea suuremmalle 
teossarjalle� Toinen syy Suomen mediahiljaisuu-
teen on se, että jos etsintäpyyntö tulee Venäjältä, 
sukulaiset yhdistän kymmeniä kertoja helpommin 
kuin jos ihmisiä lähdettäisiin etsimään entisestä 
Neuvostoliitosta 70 vuotta vanhoin tiedoin� Lop-
putulos olisi kuitenkin sama� 

Suomalaisten kohtalo Neuvostoliitossa on ollut 
traaginen – mutta ei poikkeuksellinen� Minulla 
itselläni ei ole venäjänsuomalaisia juuria, enkä 
ennen 1980-luvun puoliväliä tiennyt juuri mitään 
venäjänsuomalaisista� Media vaikeni lähes täysin, 
ja vasta myöhemmin olen tajunnut, että olen elä-
nyt lapsuuteni, nuoruuteni ja työikäni venäjänsuo-
malaisten jälkeläisten keskuudessa� Asiasta vain ei 
koskaan puhuttu�

Työ jatkuu� Toivottavasti edes osalla löydöistäni 
on pysyvä arvo� Ensi vuonna vietän 30-vuotistai-
teilijajuhlaa� Taidettahan tämä vähän muistuttaa� 

Finnpoisk Tmi
Timo Laakso
posti@finnpoisk�fi
www�finnpoisk�fi

SANALEIKIN TULOKSET
Leikkimielisen sanatestin (edellisen Viestin takakansi) oikeat sanaparit ovat:

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

Saman sivun alalaidassa olevat hahmot olivat olkisuutareita.

Olkisuutareista kerrotaan Hyvästi Inkeri –kirjan sivulla 40 seuraavasti: ”Arvo Mullon 
isä Teppo Mullo oli taitava tekemään perinteisiä inkeriläisiä olkisuutareita. Teppo val-
misti niitä kuivista oljista letittämällä koko kylän tarpeisiin, useimmiten jouluksi ja 
laskiaiseksi. Puolimetrinen, seisovaa ihmishahmoa muistuttava olkisuutari asetettiin 
kurkihirrelle istumaan tai keinutuoliin kiikkumaan tai sitten kunniapaikalle isännän 
nurkkaan kököttämään. Olkisuutarin uskottiin edustavan vaikutusvaltaista haltijaa, 
joka oli yhteydessä pellon kasvuun. Kaksi Teppo Mullon valmistamaa olkisuutaria on 
säilynyt Suomen Kansallismuseon kokoelmiin.”

Kuvasta: Inkerin olkisuutarit ovat löytäneet tiensä myös Suomen kansallismuseoon.
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KANSANUSKON KIVISET MUISTOT 
– KIVIRAUNIOT OSANA INKERINMAAN VÄESTÖN USKOMUSMAAILMAA
Timo Muhonen & Vyacheslav Mizin

Timo Muhonen on arkeologi ja tekee Turun yliopistossa väitöstutkimustaan erityisesti 
Suomen ja Karjalan rautakauden ja historiallisen ajan kiviröykkiöihin liittyen. 

Vyacheslav Mizin on pietarilainen tutkija ja Venäjän Maantieteellisen seuran jäsen.

Vanhaa Inkeriä ei voi täysin ymmärtää tuntemat-
ta sen kansanuskoa, sitä, minkälaisiin yliluonnol-
lisiin voimiin alueen väestö uskoi niinä satoina 
vuosina, jotka edelsivät toista maailmansotaa� Ky-
se on myös siitä, miten nämä uskomukset näkyi-
vät konkreettisessa mielessä� Kaikki 1900-luvulla 
syntyneet inkeriläiset tietävät tietysti kertoa, että 
ihmiset tunnustivat luterilaista tai ortodoksis-
ta uskoa, kävivät kirkoissa ja rukoushuoneissa ja 
elivät kristillisten sakramenttien piirissä� Heille 
tuntemattomammat uskomukset kuten vaikkapa 
käsitykset haltijoista olivat vähitellen hävinneet 
ennen heidän aikaansa tai häviämässä vanhan 
kansan siirtyessä kirkkomaiden ja kalmistojen 
multiin� Tämä ja monet muut käsitykset yliluon-
nollisesta olivat eläneet kauan, sillä uskonnolliset 
muutokset ovat usein ennemminkin maltillisia ja 
hitaita kuin radikaaleja ja välittömiä�

On tärkeää huomata, ettei kyse ollut kansan nä-
kökulmasta vastakkainasettelusta eli kristillisen ja 
ei-kristillisen maailmankatsomuksen törmäämi-
sestä tai yhteensopimattomuudesta� Itse asiassa 
rahvas tuskin aiemmin teki tai ainakaan piti jat-
kuvasti mielessään tällaista jaottelua, joka on ollut 
akateemisille piireille monesti luonteenomaista 
toimintaa ja analyyttinen tapa lähestyä uskon-
nollisia ilmiöitä� Kansanusko merkitsi sen piirissä 
eläneille sitä, että uskottiin erilaisiin yliluonnolli-
siin olentoihin ja voimiin yhtä aikaa ja tavallaan 
tasaveroisesti, olivatpa ne sitten kristillisiä tai pe-
rua vanhasta etnisestä uskonnosta� Niinpä samat 
ihmiset, jotka uhrasivat haltijoille aina tilanteen 
vaatiessa, kävivät kirkossa kuulemassa Jumalan 
sanaa ja luultavasti hahmottivat itsensä ilman 
muuta hyviksi kristityiksi� Se sama uskonto, joka 

heidän mielestään oli ongelmatonta, oli kuitenkin 
kirkonmiehille puolipakanallista harhaoppia, joka 
tuli kitkeä kansasta vaikka väkisin� Tämä koskee 
ennen muuta luterilaisen papiston suhtautumista, 
sillä – kuten usein on todettu – ortodoksisen kir-
kon lähestymistapa oli suvaitsevampi ja sen sie-
lunpaimenet jopa osallistuivat moniin kansanjuh-
liin, joissa heidän luterilaiset virkaveljensä olisivat 
nähneet ennen muuta tuomittavia pakanallisia 
piirteitä� Niinpä Inkerinmaan ortodoksit säilyt-
tivät pitkään mm� tavan uhrata eläimiä ja käydä 
pohjaltaan ei-kristillisillä uhripaikoilla�

Inkerinmaan väestön kansanusko oli rikasta, ku-
ten se oli myös lähinaapureilla virolaisilla ja kar-
jalaisilla� Se näyttäytyi konkreettisesti esimerkiksi 
pyhissä lehdoissa, suurten puiden ja kivenjärkä-
leiden katveessa sekä lähteiden reunoilla� Näiden 
lisäksi ihmiset tunsivat kivirauniot paikkoina, 
joiden luona oli hyvä aika ajoin käydä uskomuk-
sellisissa merkeissä� Näissä paikoissa saattoi ol-
la yhteydessä erilaisiin yliluonnollisiin voimiin, 
olivatpa nämä sitten ortodoksisia pyhimyksiä 
tai vanhaan, jo esikristilliseltä ajalta peräisin 
olevaan uskoon kuuluvia jumalhahmoja ja hal-
tijoita� Usein kävi niin, että ikiaikaiset yliluon-
nolliset olennot korvautuivat ajan saatossa uu-
silla� Niinpä monet alunperin vanhaan uskoon 
liittyneistä pyhistä paikoista olivat päätyneet 
vaikkapa Pyhän Eliaan huomaan, jonka praas-
niekkana väki kerääntyi niille suurin joukoin� 
Koska etenkin Inkerin pyhät lehdot ovat saa-
neet osakseen paljon tutkimuksellista huomiota, 
jätämme ne tässä yhteydessä vähemmälle ja kes-
kitymme yhteen harvemmin käsitellyistä aiheista 
– kiviröykkiöihin� Kaikkia tunnettuja tapauksia ei 
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tässä yhteydessä voi käsitellä, mutta seuraava kat-
saus tarjonnee riittävästi tietoa näiden kivirauni-
oiden tunnetuksi tekemisen kannalta�

Yksi ensimmäisiä pyhiä röykkiöitä koskevia tie-
toja on vuodelta 1684� Tällöin Narvan superin-
tendentti Johannes Gezelius nuorempi kehotti 
luterilaisia pappeja pitämään tarkoin huolta sii-
tä, etteivät ortodoksisesta kirkosta ruotsinvallan 
aikana (1600-luvulla) erotetut inkerikot ja vat-
jalaiset ottaisi osaa ortodoksien pyhiin lehtoihin 
ja kiviraunioiden luo vieviin ”pyhiinvaelluksiin”� 
Huoli osui aikaan, jolloin Inkerinmaan asukkaita 
pyrittiin voimakkaasti luterilaistamaan� Samalle 
vuosisadalle osuu maininta siitä, että Tuutarin 
lehdoissa palvottiin kiviä ja pölkkyjä ja uhrattiin� 
Tämä voi viitata röykkiöihin� Olivatko asialla täs-
sä tapauksessa ortodoksit vai luterilaiset, ei käy 
tässä yhteydessä ilmi� Kyse voi olla myös kum-
mistakin�

Sekä ”venäjän-” että ”suomenuskoiset” mainitaan 
sen sijaan Vanhassa Tuutarissa, käsikirjoituksessa, 
joka on laadittu Inkerissä 1800-luvun alkupuo-
lella� Lainaamme seuraavassa kyseistä tekstiä sel-
laisena, kuin se on aikanaan kirjoitettu� Teksti on 
hyvin ymmärrettävissä tänäkin päivänä:

”Serebethan seuracunnas 5 eli 6 virsta kirkolda oli 
yxi pieni corkia metzistö, jota cutzuit eli nimitettjt 
Uckola. Siinä kasvoi myös vähän kataij. Sitä pitjt 
nijn pyhänä, ettej uskaldanet yhtä lehte puusta otta. 
Sinne viet. myös ensimäiset hedelmät uutisista leh-
mistä ja vaimoista. Joka vuosi Pietarin amuna piti 

viemän kiven eli pienembi 3 kive männes, sinne 
vietin ruoca ja juoma, caettin eli laatoivat raunion, 
ja se kivivuori oli jo niin suuri kuin 2xi suurta tu-
pa. Tätä palveljt ingerikot ja osa suomalaisi. Mutta 
nyt jo liki 30 vuotta andoi provasti Castegren sen 
hävittä ja raunion levittä�”

Ukkolan pyhässä lehdossa sijaitsevaan röykkiöön 
kannettiin siis joka vuosi Pietarin päivän saras-
tuksen jälkeen kiviä, näin kasvattaen raunion ko-
koa entisestään� Melkoinen kivikasa kyseessä on 
ollutkin, kun kokoa oli kertynyt kahden suuren 
tuvan verran� Lehtoon vietiin myös ensimmäi-
set uuden sadon tuotteet ja ensimmäinen maito 
lehmän poikimisen jälkeen sekä rintamaito äidin 
juuri synnytettyä� Nämä kiviä pehmeämmät annit 
oli tarkoitettu niille yliluonnollisille olennoille, 
jotka olivat taanneet maan, eläinten ja ihmisten 
hedelmällisyyden� Kyseiset olennot olivat siksi oi-
keutettuja ensimmäiseen osaan toimiensa tuotos-
ta� Luterilainen sielunpaimen ei tietenkään voinut 
muuta kuin käsittää tällaiset tavat räikeästi kris-
tinuskon vastaisiksi, joten hän määräsi metsistön 
hävitettäväksi – etenkin, kun osa hänen omista 
seurakuntalaisistaan osallistui lehdossa tapahtu-
viin menoihin� Samalla kauan kokoa kasvaneen 
raunion kivet viskottiin pitkin ja poikin�

Toinen tämän artikkelin kirjoittajista, V� Mizin, 
on yrittänyt paikantaa Ukkolan lehtoa 2000-lu-
vulla� Lehto sijaitsi aikanaan mahdollisesti Mu-
hovitsyn kylän lähellä, paikalla, jota nykyään 
kutsutaan Kayutovin metsäksi� Tästä paikasta 
kilometrin verran etelään on Mustaksi metsäksi 

Röykkiö Mustassa metsässä. Valokuva: V. Mizin 2014. Lähikuva Mustan metsän kivirauniosta. Valokuva: V. 
Mizin 2014.
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kutsuttu paikka, jonka keskeltä Mizin on löytänyt 
pienehkön röykkiön� Se on halkaisijaltaan kah-
den metrin kokoinen ja koostuu pienistä, suu-
rin piirtein yhdenkokoisista kivistä� Röykkiön 
korkeus on vain parikymmentä senttiä� Se liittyy 
mahdollisesti tapaperinteeseen, jonka mukaan 
kiviä tuotiin tietylle erityiselle paikalle� Tämä 
pieni raunio on ehkä koottu syvälle metsän kät-
köön sen jälkeen, kun Ukkolan lehto oli tuhottu 
ja tapaa jatkettiin piilossa toisaalla�

Ortodoksit ja luterilaiset ovat molemmat mu-
kana myös seuraavassa kertomuksessa, jonka 
perussisältöä ei käy kiistäminen� Jälkimmäiset 
eivät kuitenkaan olleet tällä kertaa mukana uh-
raushommissa, vaan päinvastoin tarinan mukaan 
halveksivat moista� Itseoppinut kansakoulun-
opettaja Henrik Laitinen kirjoitti 1866, että

”Kanitsan seurakunnassa, Serepetan lähinaapurit 
Inkerinmaalla, Venäläinen väestö [=ortodoksit] 
Korlovan kyläläiset Laurinpäällyksen maalla ai-
na juhannusjuhla aikana uhrasivat ruokiansa ja 
juhla herkkuja eräälle suurelle kivirauniolle, vaan 
kerta meni sinne suomalainen [=luterilainen] mies 
salasin puolin söi herkut ja viimein teki tarpeensa 
raunion harjalle, sitte vasta Venäläiset luopuivat 
uhraamasta�”

Pyhistä kiviraunioista on tietoja vielä niinkin 
myöhään kuin 1900-luvun alkupuoliskolta� 
Tällöin tallennettiin eri yhteyksissä vatjalaisten 
kiviröykkiöihin, čivirõukkoihin, liittyneitä tapo-
ja ja uskomuksia� Etenkin virolaisten kansatie-
teilijöiden panos oli tässä suhteessa merkittävä� 
He saivat selville, että čivirõukkoja sijaitsi mo-
nien vatjalaiskylien laitamilla, jossa ne toimivat 
uhripaikkoina� Eniten tietoja saatiin kahden 
lähekkäin sijaitsevan kylän, Matin ja Korvettu-
lan, röykkiöistä� Koska ensin mainittuun näyttää 
liittyvän monisanaisempaa informaatiota, saa se 
toimia esimerkkinä čivirõukoista�

Matin kylän čivirõukkoon vietiin võraa eli veroa 
– uhreja� Paul Ariste kirjoitti vuonna 1965, että 
joku vanhus saattoi käydä uhraamassa vielä tuol-
loin, vaikka kieltäisikin asian� Vanhat uskomuk-
set ovatkin tunnetusti sitkeähenkisiä� Joka ta-
pauksessa 1900-luvun alussa oli aivan tavallista, 

Ukkolan lehdon mahdollinen paikka. Valokuva: V. Mizin 2008.

että tähän kiviraunioon käytiin viemässä esimer-
kiksi rahaa tai suolaa onnettomuuden kohdatessa 
tai sairauden sattuessa� Ennen kuin uhri heitet-
tiin kivien sekaan, kosketeltiin sillä kipeää koh-
taa� Näin sairaus saatiin siirrettyä uhriin ja päätyi 
sen mukana röykkiöön� Röykkiön läheisyydessä 
ei saanut kirota, riitelystä puhumattakaan, sillä 
tällöin kivien alla asuvat yliluonnolliset olennot 
olisivat voineet vihastua� Ariste jatkaa:

”Pelättiin rauniossa olevia haltijoita, jotka voi-
vat kostaa loukkaamisen. Eräs isäntä oli potkais-
sut jalkansa kiveen ja kironnut. Seuraavana yönä 
hän oli saanut halvauksen. Isäntä tuotiin puhtaissa 
alusvaatteissa rauniolle. Hän pyysi rauniolta te-
konsa anteeksi ja parani pian. Kun vuonna 1942 
kielimestari Petra Boranov vei minut rauniolle, 
hän sanoi ollessamme aikeissa poistua: ”Heitä rahaa 
kivelle. Muuten sairastut.” En pelännyt sairautta, 
mutta heitin kuitenkin raunioon saksalaisen alu-
miinilantin. (...) Rauniota kutsuttiin myös palvõõ 
rõukoksi – rukousraunioksi. Vatjalainen sana palvõ 
tarkoittaa pakanallista rukousta. Raunioilla käy-
tiin rukoilemassa kristillisessäkin merkityksessä – 
rissimäzä. ”Ristimässä” voitiin käydä päivälläkin, 
mutta ”palvomassa” oltiin tavallisesti yöllä�”
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Nämä mainitut kiviraunion asujaimet olivat ei-
kristillisiä yliluonnollisia olentoja, paikanhalti-
joita, joita siis käytiin rukoilemassa aina tarpeen 
tullen� Ne olivat tarkkoja kielenkäytön lisäksi 
reviiristään, eivätkä päästäneet röykkiön luona 
vierailleita vahingoittumattomina pois ilman so-
pivaksi katsomaansa uhria� Haltijat eivät kuiten-
kaan olleet ainoita röykkiöön liitettyjä olentoja, 
sillä Inkerin kansanuskon kristillinen osanenkin 
on kertomuksessa nähtävissä – aivan kuten niin 
monessa muussakin vanhassa Inkerinmaan py-
hässä paikassa�

Matin kylän čivirõukko tuhottiin neuvostoai-
kana� Tämä on valitettavaa, ja sama kohtalo on 

kohdannut jos ei kaikkia niin ainakin hyvin mo-
nia muita vastaavia pyhiä kiviraunioita� Matin 
kylän asukkaat muistivat kuitenkin vielä vuonna 
2015 ”paikan, jossa oli kiviä, joiden luo paikalliset 
tulivat”� Ariste kertoo, että čivirõukoista puhut-
tiin muissakin vatjalaiskylissä, vaikka nämä kivi-
rauniot olikin hänen mukaansa tuhottu vuoteen 
1965 mennessä� Ne hävisivät maanviljelyksen 
kehittyessä, ja oma osansa asiassa oli varmasti 
ylipäätään sillä kulttuurin suurella muutoksella, 
jonka Inkerin vanhat vatjalaiset vielä ehtoopäi-
villään näkivät�

Lopuksi esitämme vetoomuksen kaikille In-
keriläisten viestin lukijoille, joiden korviin on 
kantautunut perimätietoa Inkerin vanhasta kan-
sanuskosta� Otamme mielihyvin vastaan kaikkea 
tietoa, joka liittyy tähän Inkerinmaan kiinnos-
tavaan menneisyyden osaan� Tietoja voi lähet-
tää osoitteella Timo Muhonen, Satojoentie 32, 
21510 Hevonpää� Niitä voi toimittaa myös säh-
köpostitse osoitteella tiilmu@utu�fi�

Matin kylän čivirõukko. Vain osa sen kivistä on näkyvissä, 
sillä paikka on kesän kasvillisuuden peittämä. Pyhät paikat 
piti kansanuskon mukaan pitää täysin koskemattomina, 
mikäli halusi pysyä terveenä. Valokuva on otettu virolaisten 
tutkijoiden kansatieteellisellä retkellä 1942, keskellä toista 
maailmansotaa. Valokuva: I. Talve.

Mäki, jolla Matin kylän kiviröykkiö sijaitsi.  
Valokuva: V. Mizin 2015.
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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

Klo 13.30 kahvittelua pientä korvausta vastaan, klo 14.00 päi-
vän aihe.

La 9.4.2016 Dosentti Silvo Hietanen: Inkerin pa 
   kolaiset Venäjän vallankumouksen  
   jälkeen

Kevätretki Oitin leirille ja inkeriläisiä 
työllistäneeseen Mommilan kartanoon  
lauantaina 14.5.
Suomen Inkeri-liitto järjestää yhteistyössä Hausjärvi-seuran 
kanssa koko päivän kestävän retken.  

Ohjelmaan on suunnitteilla
• Oitin palokunnantaloon ja työväentaloon tutustuminen

• Mommilan kartanon isännän, Alfred Kordelinin, muisto-
patsaaseen ja hänen aikaansaannoksiinsa tutustuminen: 
Mommilan kirkko ja hautausmaa sekä kansakoulu

• Vierailu Myllärien suvun pitkäaikaiseen työpaikkaan (Teu-
ron sivutila) - nykyinen isäntä esittelee paikkoja ja muiste-
lee inkeriläisten sijoittumista kartanon tiluksille 1943-44.

Lähtö on todennäköisesti klo 8 Mikonkadun turistipysäkiltä 
Casinon vastapäätä ja paluu samaan paikkaan n. klo 20. Arvio 
matkan + ruokailun hinnasta on 50 – 60 €. Tarkkoja tietoja 
annetaan matkalle ilmoittautuneille sitä mukaa kuin ne täs-
mentyvät. Ilmoittautuminen: Alina-Sinikka Salonen, mieluiten 
s.postilla alinasinikka@gmail.com tai tekstiviestinä p. 040 
7437 042. Mukaan voi tulla myös omalla autolla, jolloin sovitaan 
tapaamispaikasta Oitissa.

************************************** 
Kesäjuhlat 2016
Suomi: Hyvinkää, la 16.7.  

Hyvinkääläiset ilmoittavat ohjelmasta Viestissä no 3, 
joka ilmestyy viikolla 21.

Venäjä: Siestarjoki (Systerpek) juhannuksena, 25.6.

Viro, Narva 18. – 19.6. 

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

Hyvinkään Inkeri-kerho 
Kerhopäivät keväällä 2016

3.4.   "Kytäjän kartanon historiaa", Solveig Crusell 
15.5.   Aihe 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 koko-
uksessa.

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

maria.lahti.nikkari@gmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura järjestää  
40-vuotisen toimintansa juhlan.

Lahdessa toukokuun 3. päivänä 2016  
alkaen klo 14.00

Osoitteessa Joutjärven kirkko Ilmarisentie 1, 15150 LAHTI,
TERVETULOA

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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SUOMEN INKERI-LIITON MATKA NARVAAN 18. - 20.6.2016
Viron Inkerinsuomalaisten Liiton kesäjuhlat Narvan linnassa 18. – 19.6. 

Lauantai 18.06.
08.30 -11.00 Laivamatka Länsisatamasta Eckerö Linen M/S Finlan 

 dialla Helsinki – Tallinna
 Bussi ja opas odottavat Tallinnan A-terminaalissa – läh-

demme Narvaan
13.30 -14.45 Lounastamme Valge Hobu-trahterissa 
 www.valgehobu.ee
15.15 -16.15 Vierailemme Sillamäessä, joka oli vuoteen 1991 
 suljettu kaupunki http://www.sillamae.ee/et/uldinfo1. Se 

oli ollut NL:n aikana salaperäinen ja strategisesti tärkeä 
kaupunki. Sodan jälkeen sinne oli perustettu sotatehdas, 
ja tehtaan ympärille rakennettu ulkopuolisilta suljettu 
kaupunki. Erityisasema toi Sillamäelle runsaasti vaurautta. 
Tutustumme tyylipuhtaaseen neuvostoklassiseen keskus-
taan ja upeaan kulttuuritaloon.

16.45  Kirjaudumme sisään Narvassa kahdeksi yöksi Ingeri-
hotelliin www.inger.ee

klo 19  Kesäjuhlat alkavat iloisella yhdessäololla Narvan linnan 
ulkotiloissa. Lisää tietoa myöhemmin.

Sunnuntai 19.06.
07.30 alk.  Aamiainen hotellissa
10 -12.00  Kaupunkikiertoajelun aikana tutustumme Narvan, raja-

kaupungin, menneisyyteen ja nykypäivän saavutuksiin. 
Tärkein nähtävyys on Viron itärajaa vartioiva keskiaikainen 
Hermannin linnoitus, joka on historiansa aikana nähnyt 
monta vierasta hallitsijaa. Kaupungin kukoistuskautena 
pidetään Ruotsin ajanjaksoa. Tällöin rakennettiin kaunis 
barokkikaupunki, joka säilyi Toiseen maailmansotaan asti.

14.00  Itä-Virumaan inkerinsuomalaisten seuran järjestämä inke-
rinsuomalaisten pääjuhla Narvan linnassa

19.00  Illallinen hotellin ravintola Salvadoressa

Maanantai 20.06.
06.30 alk.  Aamiainen hotellissa
09.00  Lähtövalmistelut hotellissa
09.30 -10.10 Paluumatkalla poikkeamme kylpyläkaupunki Narva-

Jõesuussa, Suomenlahden rannalla. Erinomainen ilmasto ja 
13 kilometriä merenrantaa kultaisella hienohiekalla tekevät 
Narva-Jõesuusta turisteille erittäin mieleisen paikan.

10.45 -11.40 Poiketaan Toila-Orun maalaukselliseen puistoon. Pietarin 
kauppiaan rakentama palatsi tuhoutui sodassa mutta 
nykypäiviin on säilynyt runsaslajinen puisto terasseineen. 
Kävelemme pitkin hollantilaista lehmuskujaa, ihailemme 
kauniita kukkapenkkejä ja suihkulähteitä sekä maalauksel-
lisia maisemia.

12.00 -13.30 Seuraava tutustumiskohde on barokkia edustava Kukru-
sen kartano http://kukrusemois.ee/. Kartanon pitkäaikaiset 
omistajat olivat von Tollit. Kuuluisin heistä

 oli 1900-luvun alun naparetkeilijä Eduard von Toll. Tutus-
tumme napalaivaan, jonka muonatilassa on suolakalaa, 
makkaraa, sipulinseppele ja perunaakin, tavataan ärjyviä 
jääkarhuja ja kuullaan susien ulvontaa. Kierros on yhtä 
aikaa hauska ja sivistävä.

14.45  Keittolounas Viitnan kestikievarissa
17.30  Tallinnan A-terminaalissa
18.30  M/S Finlandialla buffet-illallinen
18.45 -21.15 Laivamatka Eckerö Linen M/S Fnlandialla  

Tallinna – Helsinki

Matkan hinta on 310 € per henkilö jaetussa kahden hengen 
huoneessa; H1-lisä 50 €
Lapsi kahden aikuisen kanssa lisävuoteella:
0 – 5 vuotta maksaa vain ruuat maissa, laivalla ilmainen ruokailu 
6 – 17 vuotta: matkan hinta on 170 €
Edellä mainitut hinnat edellyttävät, että ryhmässä on 30 
täyden hinnan maksavaa osallistujaa.

Hintaan sisältyy:
• laivaliput kansipaikoilla Helsinki-Tallinna-Helsinki Eckerö 

Linen M/S Finlandialla
• merimatkoilla buffet-aamiainen ja -illallinen laivalla
• majoitus kahden hengen standard-huoneissa aamiaisineen 

Ingeri-hotellissa
• ohjelman mukaiset bussikuljetukset
• suomenkielinen opas kolme päivää
• ruokailut: 1x keittolounas, 1x illallinen, 1x lounas (ja ateriat 

laivalla mennen tullen)
• tutustuminen Sillamäen kaupunkiin ja Kukrusen kartanoon 

sisäänpääsymaksoineen
• meno- ja tulomatkalla laivalla koko ryhmän käyttöön 1xB4-

hytti matkatavaroiden säilytystä varten
• matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautuminen matkan johtajalle Alina-Sinikka Saloselle mielui-
ten kirjallisesti joko sähköpostilla alinasinikka@gmail.com tai kirjeel-
lä/kortilla os. Alina-Sinikka Salonen, Metsäpurontie 17 D 58, 00630 
Helsinki. Tiedustelut sähköpostin lisäksi myös p. 040 7437 042.

Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan jokaisesta lähtijästä 
seuraavat tiedot:
• nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika (pvm,kk,v); jos 

henkilö ei ole Suomen kansalainen, ilmoitetaan myös kan-
salaisuus

• mahdolliset ruokarajoitukset
• ilmoittautumisen jälkeen maksetaan varausmaksuna 30€,  

jota ei peruutuksen sattuessa makseta takaisin; Suomen 
Inkeri-liiton matkatili (IBAN) FI15 8000 1710 3772 44.

• loppumaksu 280 € maksetaan samalle tilille viimeistään 
4.5.2016.

Matkan järjestäjänä toimii HansaTravel OÜ. Jos peruutus tapahtuu 
myöhemmin kuin 4.5., matkatoimisto perii ne maksut, jotka lai-
vayhtiö, majoitusliike tai muu
palveluntuottaja perii HansaTravelilta myöhäisen peruutusajan-
kohdan vuoksi. Jos on voimassa oleva matkavakuutus, vakuu-
tusyhtiö korvaa sellaiset peruutukset, jotka johtuvat matkustajan 
tai lähiomaisen sairastumisesta, joka pitää ilmoittaa lääkärinto-
distuksella.

Toukokuun lopussa matkustajille lähetetään kirje, jossa kerrotaan 
ohjelmasta ja annetaan tarkempia ohjeita.

Tervetuloa – jo kesäinen Narvan kaupunki riittää syyksi lähteä 
tälle matkalle puhumattakaan muusta runsaasta ohjelmasta!

Alina-Sinikka Salonen
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Tyyne Lehtonen os. Laitinen syntyi Pohjois-Inkerissä Lempaalassa 13.3.1925 ja kuoli 16.11.2011 Raahessa. Hän jäi leskeksi 40-vuo-
tiaana. Hän kasvatti turvallisessa ja lempeässä huolenpidossa yksin ison perheen, seitsemän tyttöä ja kolme poikaa. Hän harrasti 
kirjoittamista koko ikänsä. Kirjoitin tämän runon saatuani viestin, että äitini oli nukkunut pois.
Raili Nyman, tytär 

ÄITI

Äiti oli lapsuutemme tuki ja turva
ja nuoruutemme vahva puu.
Teki työtä aamusta iltahan
useinkin naurussa suu.

Hän lauloi lapset nukkumaan
ja lehmätkin lellitteli laulullaan
näin jaksaen päivästä toiseen.

Vaikka nuoruuden haaveet eivät toteutuneet
jätit jälkeesi jotain, 
joka lisääntyy vaan,
suvun suuren ja lapsista rikkaan.

Me muistamme äitiä laulaen
ja Inkerin ihmeistä kertoen,
aina polvelle seuraavalle.

Nyt pyydänkin Luojamme Taivainen
lepo lempeä äidille anna.
Laita kultaiseen tuoliin istumaan,
kutsu paikalle Inkerin kansaa.

Ja juhlikaa tuttua tulijaa
joka tullut on matkansa päähän.


