
1

InkerIläIsten viesti 
6 / 2016

Suomen Inkeri-liitto ry 

Musiik
kia

 in
kerin

 Pietari-P
aavali-k

irkossa

Eräs ik
im

uist
oinen jo

ulu

Jo
uluaJa

tuksia
 HiM

alaJa
lta

Vakoojin
a vaste

n ta
hto

aan

ja 
pa

ljo
n

muu
ta!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
Häid jõulupühi ja head uut aastat!



2

Tässä numerossa – InkerIläIsTen vIesTI 6 / 2016

Pääkirjoitus: meidän oma anne ........................................................ 3

lapualaiset ja inkeriläiset – mallikkaita selviytyjiä ........................... 4

eräs ikimuistoinen joulu .................................................................... 6

muistojen joulu –runo ...................................................................... 8

liiton syyskokouksen päätöksiä ........................................................ 9

musiikkia Inkerin Pietari-Paavali-kirkossa ........................................ 10

Jouluajatuksia Himalajan rinteiltä .................................................... 12

Jari Tervon kirja nostaa tunteita ....................................................... 14

kirja-arvio .................................................................................... 15

vakoojina vasten tahtoaan ............................................................... 17

kiinnostava kirjaston lukupiiri  ......................................................... 20

surusilmäinen Inkeriläistyttö ........................................................... 21

Tapahtumakalenteri .........................................................................  22

Numero 1/2017 ilmestyy
 viikolla 5. 
Aineisto toimitukseen 16.1. 
mennessä.
Numero 2/2017 ilmestyy 
viikolla 12. 
Aineisto toimitukseen 2.3. 
mennessä.

KaNsiKuva
Komea Lapuan joulukuusi
Joulupuun suunnittelu: Teet Suur
Kuva: Marianne Loorents, Virumaa Teateja

JULKAISIJA
suomen Inkeri-liitto ry.
www.inkeriliitto.fi
suomeninkeriliitto@gmail.com
Puheenjohtaja alina-sinikka salonen
p. 040 743 7042
alinasinikka@gmail.com

TOIMISTO
lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset, 
jäsenmaksut ja tuotetilaukset.
osoite: Inkerikoti, karjalatalo
käpylänkuja 1, 00610 Helsinki
tai p. 045 261 2342

APUA SUKUTUTKIMUKSEEN
suomeninkeriliitto.sukututkim@gmail.com

PANKKI
kaikki suomen Inkeri-liitto ry:lle tulevat 
maksut:  FI51 8000 1200 3063 64.

ILMOITUKSET/€
1/1 sivu 250€
½ sivu 135 €
¼ sivu 85€
kuolinilmoitukset 17€
kiitos- yms. ilmoitukset 10€

LEHDEN VUOSITILAUS 2017
40€ eu-maat
45€ muualle

TILAAMINEN
maksu liiton tilille ja laskun viesti kohtaan 
tilaajan nimi ja osoite. nämä tiedot tulee 
lähettää myös puhelimitse tai postitse 
suomen Inkeri-liitto ry:n toimistoon.

LEHDEN TOIMITUS
Päätoimittaja: alina-sinikka salonen
Toimitussihteeri: riikka mahlamäki-
kaistinen 

Issn 1236-9586

TOIMITUKSEN OSOITE
renkkelintie 28, 40950 muurame
p. 050 599 6773
inkerinviesti@suomi24.fi

INKERILÄISTEN SIVISTYSSÄÄTIÖ
Hallituksen pj.
antti kokkinen
Haarniskakuja 4 a, 02610 espoo
akokkinen@brv.com
+358 504860 044

PÄÄASIAMIES RUOTSISSA
(hoitaa lehden tilaukset)
viktor aitman
linbanev 6, se-43835 landvetter
p. (03) 191 6602
v_aitman@spray.se
ruotsin Inkeri-liiton postisiirtotili
173888-9

PAINOPAIKKA 
Picaset oy, Helsinki

InkerIläIsTen vIesTI

Lehti ilmestyy kuudesti vuodessa. Aineisto palautetaan vain erikseen pyydettäessä.  



3

Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

Varsinaiselle asialle hieman 
taustaa: Inkerikodissa toimii 
Inkeriläisten sivistyssäätiö, joka 
ylläpitää Inkerikotia ja takaa 
siten liitollemme turvalliset ko-
koontumistilat. 

Säätiö perustettiin vuosina 
1965–1966. Nykyistä Suomen 
Inkeri-liittoa vastaava Inkeri-
läisten yhdistys ja sen Helsingin 
seudun paikallisosasto järjestivät 
monenlaisia tilaisuuksia hankki-
akseen rahaa suunnitteilla ole-
valle säätiölle.

Liittomme sihteeri Anne Tuo-
himäki oli aktiivisesti mukana 
keräämässä Sivistyssäätiön alku-
pääomaa. Hän osallistui jo nuo-
rena tyttönä (1960-luvun alusta) 
tanhuryhmiin sekä tanssijana 
että ohjaajana. Nuoret keräsivät 
tempauksillaan sievoisen sum-
man markkoja Sivistyssäätiölle. 
Kipinän Anne lienee saanut in-
keriläiseltä isältään, opettaja Ei-
no Vironsepältä, josta pian tuli 
Säätiön hallintoneuvoston jäsen.

Alina-Sinikka Salonen  
alinasinikka@gmail.com

Pieni syrjäpolku: Mainitsen toi-
sen aktiivisen naisen, joka toimi 
useiden vuosien ajan vasta pe-
rustetun Säätiön hallituksen 
sihteerinä, ja on vieläkin hallin-
toneuvoston jäsen. Hän on Kaija 
Vironmäki. Arvostavat kiitokse-
ni sinulle!

Palaan Anne Tuohimäkeen. 
Hänestä tuli hallintoneuvoston 
jäsen vuonna 1973 ja sitä hän 
on edelleen. Vuodesta 1994 hän 
toimii hallintoneuvoston ja sen 
hallituksen sihteerinä, tehtävi-
nään säätiön myyntituotteiden 
toimitus, laskutus, ja varastokir-
janpito sekä arkiston ylläpito.

Tehtäväkenttä, jonka Anne 
hoitaa Suomen Inkeri-liitossa, 
on minulle huomattavasti tu-
tumpi. Hänestä tuli 1973 myös 
Inkeriläisten yhdistyksen (siis 
nykyisen Suomen Inkeri-liiton) 
hallituksen jäsen ja muutamaa 
vuotta myöhemmin, 1980, yh-
distyksen sihteeri. Tätä kaikkea 
hän on edelleen. Hän hoitaa In-
keriläisten viestin tilaaja- ja jä-
senkortiston sekä maksujen las-
kutuksen. Lisäksi Liiton kirjojen 
ja muiden tuotteiden myynti ja 
postitus sekä varastokirjanpito ja 
toimintamme arkistointi lepää-
vät sihteerin harteilla.

Annen työn laadusta ja hänestä 
henkilönä kertoo se, että hänet 
on vuosikymmenestä toiseen 
uudelleen valittu mainitsemiini 
luottamustehtäviin. 

Lukijani, jos sinua on hengäs-
tyttänyt Annen työura vuosilu-
kuineen, niin hypätään yksityis-

kohtien yli ja todetaan: Anne 
Tuohimäki on ollut aktiivinen 
toimija inkeriläiskentällä yli 
50 vuotta. Luottamustehtäviä 
hän on yhtämittaisesti hoita-
nut vuodesta 1973 eli 43 vuo-
den ajan. 

Me, hänen työtoverinsa, emme 
keksineet keinoja palkita häntä. 
Toivo Iho ennen Sivistyssäätiös-
tä lähtöään antoi vinkin viralli-
sesta kunniamerkistä. Prosessi 
näytti hankalalta, eikä siihen 
silloin ryhdytty. Viime kevää-
nä päätimme Sivistyssäätiön 
puheenjohtajan Juha Pihkalan 
kanssa, että asia on niin tärkeä, 
että viemme sen ”maaliin”.   

Prosessiin liittyi seikka, joka ei 
tuntunut kivalta. Lopputulos 
ei ole mitalin saajalle yllätys. 
Häneltä tuli etukäteen kysyä, 
ottaako hän mitalin vastaan, 
jos se hänelle myönnetään. Em-
me siis voineet yllättää Annea, 
mutta teidät, rakkaat lukijamme, 
me voimme yllättää: Tasaval-
lan presidentti Sauli Niinis-
tö myönsi 6.12.2016 meidän 
Annelle Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan I luokan 
mitalin. 

Eläköön, Anne! Kiitolliset on-
nittelut sinulle ja voimia jatkaa 
vielä monia vuosia!

 
 

meIDän oma anne
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Lasiruutukuusi

Vihreän kuusen menestyksestä innostuneena (kat-
so takakansi) jouluksi 2015 kaupungintaiteilija 
Teet Suur kokosi syrjään heitettyjä ikkunaruutuja 
ja värjäsi ne. Kiinnostavana yksityiskohtana ovat 
mustat ihmisfiguurit, jotka näkyvät valaistussa 
”puussa”. Ammattikoululaiset kokosivat 121 ruu-
dusta joulukuusen, joka nyt loistaa Lapuan Vanha 
Paukku -aukiolla ja kädessäsi olevan Inkeriläisten 
viestin kannessa. Kuusi otettiin käyttöön Lapuan 
perinteisillä joulunavausmessuilla. Viime vuonna 
The Guardian -lehti noteerasi sen kuvakoostees-
saan yhdeksi maailman upeimmista joulupuista. 
Nyt se loistaa Suomen Lapualla!

 

Aikamatka menneisyyteen yli 70 vuoden 
päähän

Lapualla toimii vuonna 1923 perustettu 
patruunatehdas. Sotatalvena 1943–1944 siinä 
työskenteli, perheenjäsenet huomioon ottaen, 
runsaat 200 inkerinsuomalaista. Syksyllä 1944 
kaikki inkerinsuomalaiset siirrettiin pois Lapualta. 
Jotkut ehtivät paeta Ruotsiin.

Alina-Sinikka Salosen käteen osui sattumoisin 
Inkeriläisten viesti no 3/1988, johon Eero Rau-
tajoki on kirjoittanut kertomuksen Inkeriläisten 

laPualaIseT Ja InkerIläIseT – mallIkkaITa selvIYTYJIä
Alina-Sinikka Salonen yhteistyössä Pentti Kangasluoman kanssa

Rakveren aineksista kerätään Lapualle 12-metristä kuusta. 
(Kuva: Jaakko Elenius)

vastaanotto Suomessa (1943–1944). Siinä hän 
on haastatellut yksittäisiä inkeriläisiä eri puolilla 
maata. Vastaanotto ei aina ollut kovin ystävällistä.

Lapualle oli joutunut kaksi sisarusta. Sinnehän 
siirrettiin hyvien työmahdollisuuksien vuoksi 
paljon inkerinsuomalaisia. Nämä sisarukset ys-
tävystyivät talonväen kanssa niin, että vaikka he 
muuttivat muualle, perheet kävivät toistensa luona 
kyläilemässä. Ilmeisesti vastaanotto oli ollut talon-
väeltä sellainen, kuin olisi toivottu kaikkien osalta 
olevan. Näin kertoo Eero Rautajoki artikkelissaan.

Patruunatehtaalla räjähtää

Pääsiäisviikolla 1976 Lapuan patruunatehtaal-
la tapahtui Suomen rauhanajan tuhoisin räjäh-
dysonnettomuus, jossa sai surmansa 35 naista ja 5 
miestä. Valtaosa uhreista oli perheellisiä naisia. Yli 
60 lasta menetti toisen vanhempansa, jotkut jäivät 
täysin orvoiksi. Tuo päivä, 13.4. jäi pysyvästi lapu-
alaisten mieliin. Tapahtuma järkytti koko Suomea 
Myös kirjoittaja muistaa nuo ajat erittäin hyvin. 
Hautajaisiin osallistui tuhansia ihmisiä, mukana 
myös presidentti Urho Kekkonen.

Aika parantaa haavat  

Kaupunki ja orvot sekä vahinkoja kärsineet työn-
tekijät saivat avustuksia useilta tahoilta. Onnet-
tomuuden jälkeen tehdas siirrettiin pois keskus-
tasta.Lapuan patruunoilla oli ammuttu maailman 
mestaruuksia ja olympiamitaleja jo ennen toista 
maailmansotaa. Patruunat ovat kuuluneet YK-
rauhanturvaajien varusteisiin, heihin kuului myös 
Pentti Kangasluoma Kyproksella 1964–1965. 
Keskustasta pois siirretty tehdas on nykyään ni-
meltään Nammo Lapua. Pääomistaja on Norjan 
valtio. Tehdas on tunnettu metsästys- ja urheilu-
patruunoiden valmistaja. 
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Räjähdyksen seuraukset olivat tuhoisat. (Kuva: Patruunatehtaan museo)

Tämä logo on tuttu ampumahiihtokisojen 
televisiolähetyksistä ympäri maailmaa. 

Vanhalle tehdasalueelle syntyi kulttuurikeskus, 
jossa on kirjasto, musiikkiopisto, kansalaisopisto, 
Patruunatehtaan museo, taidemuseo ja pajakap-
peli. Kaupungissa on myös Engelin suunnittelema 
tuomiokirkko. Kulttuurikeskuksen yhteystiedot: 
Kauppakatu 23, Lapua 

www.vanhapaukku.fi

Kulttuurisihteeri Susan Shearman toivottaa vie-
raat tervetulleiksi Lapualle:

Hyvät lukijat! Samalla suunnalla, Peräseinäjoella, on 
Ulkosuomalaismuseo, jonne myös on kutsu voimassa. 
Siellä on laadukasta mökkimajoitusta. Perinteinen 
toukokuun matka on vielä vailla suunnitelmaa. Miltä 
kuulostaa?
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Pertti Laaksonen
Inkeriläiset sota-aikana suomessa ja orimattilassa

eräs IkImuIsToInen Joulu

Inkeriläisten siirto Suomeen

Inkeriläiskysymys oli esillä jo Suomen itsenäisyy-
den alkuajoista alkaen. Inkerinmaalta ja muualta-
kin Neuvostoliitosta siirtyi väkeä Suomeen etenkin 
rajaseudulla toteutettujen väestön pakkosiirtojen 
alkaessa 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla. Tun-
netuimpia ”loikkauksia” on Lempaalan seurakun-
nan kirkkoherran, Aatami Kuortin tapaus. Hänet 
vangittiin papin tehtävästä vuonna 1930 ja tuomit-
tiin kuolemaan. Tuomio muutettiin pakkotyöksi. 
Hän karkasi metsätyömaalta ja pakeni Suomeen 
Kainuun alueelle ja palveli myöhemmin evanke-
liumiyhdistyksen matkasaarnaajana ja pappina 
Helsingissä. Inkeriläiskysymys nousi esille myös 
Saksan hyökätessä Neuvostoliittoon kesällä 1941.

Suomi sai neuvoteltua sopimuksen suomensu-
kuisten kansalaisten siirrosta Suomeen sotatoi-
mialueelta. Alkujaan pienempänä kaavailtu siirto 
kasvoi noin 63 200 henkilöön. Siirretyissä oli mu-
kana 357 Viron suomalaista. Siirrot toteutettiin 
pääosin neljässä vaiheessa: 29.3.1943 – 7.10.1944. 
Saksasta tuotiin 2042 inkeriläistä.  Laivakuljetuk-
sia oli 155 kpl. Viroon jäi noin 4000 inkeriläistä. 
Saksalaiset tyhjensivät Inkerinmaan alueen ”pa-
kolla”.  Suomessa asiaa hoiti Väestöasiain kes-
kustoimisto professori Pentti Kaiteran johdolla.
Laivakuljetukset tapahtuivat Virosta. Suomessa oli 
neljä vastaanottoleiriä: Hanko, Turku, Pohjankuru 
ja Rauma. Karanteenileirejä oli 15. Näiltä leireiltä 
inkeriläiset sijoitettiin noin 200 kunnan alueelle. 
Sijoituspaikkoja oli kaikissa lääneissä, myös Vii-
purin ja Lapin lääneissä. Orimattila oli viideksi 
suurin sijoittajakunta. Täällä oli 643 inkeriläistä 
30.11.1944.

Inkeriläisten palautus

Välirauhan ehtojen mukaan Suomen piti palaut-
taa tänne ”pakolla” tuodut neuvostokansalaiset. 
Paluukuljetukset toteutettiin pääosin 5.12.1944 – 
15.1.1945. Kuljetuksia oli 81, kaksi joka päivä jou-

lun pyhät mukaan luettuina, noin 56.000 henkeä.  
Lähtijöille annettiin mukaan tuhansia kotieläimiä, 
koti-irtaimistoa ja vaatteita.

Heidän piti päästä kotiseuduilleen. Nyt tiedetään, 
että junat ajoivatkin Leningradin ohi. Mukaan 
annetut tavarat otettiin pois jo Viipurissa. Suomi 
luovutti vielä 1955 tänne jääneitä inkeriläisiä. Eri-
tyisen etsittyjä olivat Heimopataljoonan miehet. 
Syyskuussa 1945 luovutettiin kerralla 103 miestä. 
Yksi pidätettiin Nastolan Uudestakylästä. Hän oli 
töissä Kuivannon asevarikolla. Orimattilassa ollei-
ta heimopataljoonan miehiä haettiin Valpon kuu-
lutuksilla sodan jälkeen.  Myös orpolapset ”riis-
tettiin” suomalaisista sijoituskodeista. Palaamatta 
jääneistä pääosa siirtyi Ruotsiin. Orimattilaan jäi 
muutama inkeriläinen. Suomen kansalaisuuden 
osa sai vasta 1970-luvulla.

inkeriläisperhe Rautamäen Heikkilässä 1944. Vasemmalta 
Anna, Aleksanteri ja Maria Peussa.
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Inkeriläiset Orimattilassa

Seurakunnan arkistossa on vuonna 1944 Orimat-
tilaan saapuneista inkeriläisistä luettelo. Jokaisen 
perheen tai aikuisen osalta on täytetty kortti, mistä 
selviää muun muassa: mistä Inkerin pitäjästä on 
kotoisin, vanhempien, puolison ja lasten nimet ja 
syntymäajat, onko kastettu ja rippikoulun käynyt, 
kielitaito ja koulusivistys sekä mihin kylään ja ta-
loon on sijoitettu Orimattilassa.

Arkistotiedoissa on noin 520 inkeriläisen tie-
dot. Heistä oli puolet lapsia.  Samannimisiä on 
useita. Vain syntymäaika erottaa. Aikuiset lapset 
mainitaan vanhempien korteilla, mutta heistä on 
myös oma kortti. Heitä on lähes kaikista Inkerin 
pitäjistä, myös Leningradin pohjois- ja itäpuo-
lelta. Muutama henkilö on myös kaukaa Kalinin 
alueelta. Inkeriläiset olivat pääosin käyneet kan-
sakoulun. Nuoremmilla oli jo muitakin kouluja. 
Yleensä kaikki puhuivat suomen (inkerin kieltä) 
ja venäjän kieltä.  Oli myös saksan, puolan ja viron 
kieltä taitavia. Koulunkäynnistä saattoi olla mai-
ninta: ”….yksi vuosi suomalaista koulua ja kolme 
vuotta venäläistä koulua….”  Neuvostoliitossa tuli 
1930-luvulla määräys: ” … huomenna kaikki ope-
tus tapahtuu vain venäjäksi…”.

Vanhempi polvi oli kastettuja ja rippikoulun käy-
neitä. Orimattilassa syntyi useita lapsia.   Rippi-
koulun käynnistä on maininta jo 1890- luvulta. 
Nuoremmilla rippikoulu on suoritettu Suomessa 
karanteenileirillä tai Orimattilassa. Rippikoulua 
on pidetty ja lapsia kastettu myös 1930- luvul-
la. Viimeinen pappi Laurikkala siirtyi Suomeen 
1937. Seurakunnat alkoivat toimia uudelleen Sak-
san vallattua Inkerinmaan. Avioliittoon on vihitty 
kirkollisesti tai se on rekisteröity kyläneuvostossa.
Vanhimmat ovat 1860-luvulla syntyneitä. Monil-
la perheen isä ei ole mukana. Hänet on vangittu, 
teloitettu, tietämättömissä tai otettu Neuvostolii-
ton armeijaan. Suomen armeijassa ja heimopatal-
joonassa palveli myös muutamia. Eräs heistä sai 
vihkiluvan, kävi rippikoulun joukko-osastossa ja 
vihittiin avioliittoon kesäkuussa 1944 Orimattilas-

sa inkeriläistytön kanssa. Perheiden lapsia jäi Neu-
vostoliittoon tai Viroon. Orimattilan sijoitukset 
olivat kirkolla ja kylillä. Kirkolla oli ” Tehtaantalo 
7 ja 8”, Käkelän pappila ja monet yksityiset talot, 
kylillä maatalot ja kartanot.

Inkeriläisten myöhemmistä vaiheista ja 
yhteyksistä

Orimattilasta siirrettyihin inkeriläisiin on vähän 
yhteyksiä.  Osa pääsi palaamaan vuonna 1953 
Stalinin kuoltua, ensin Petroskoin seudulle 
tai Viroon ja myöhemmin Inkerinmaalle. 
Niinikoskella ollut Rättälin perhe on pitänyt 
yhteyttä myöhemmin Orimattilaan. Niinikoskella 
syntynyt poika asuu nyt Suomessa ja on Inkerin 
kirkon papin Arvo Soitun serkku. Vuonna 2004 
tuli yllättävä kirje Rautamäen Heikkilään. Heillä 
sota-aikana asuneen Peussan perheen poika, 
Aleksanteri (Armas), oli muuttanut Suomeen 
ja halusi yhteyttä. Käynti järjestyi lämpimin 
muistoin. Erään paluumuuttajan tieto, että 
Petroskoissa oli Otto Kuusisen autonkuljettajana 
Peussa – niminen mies, joka oli sota-aikana 
Orimattilassa.

Orimattilaan jäi sodan jälkeen muutamia inke-
riläisiä. He olivat arkoja juuristaan. Muutamat 
siirtyivät myöhemmin Ruotsiin. Tänne jääneistä 
inkeriläisistä Helmi avioitui sotaveteraanin kans-
sa. Hän kirjoitti runoja, missä kertoi inkeriläisten 
vainoista ja kokemuksista. Hänen veljensä poika, 
Lahden seudun inkeriläisten puheenjohtaja, Toivo 
Puronen asuu Orimattilassa. Hän on sotaveteraa-
nien tukijäsen. Katri os. Pönni avioitui kirvulai-
sen konepuusepän kanssa vuonna 1946. Heidän 
kuulutuslupaansa liittyy ministeri Eino Pekkalan 
todistus 30.8.1946.

Orimattilan seurakunta järjesti 3.10.1943 tänne 
saapuneille tulojuhlan ja vuoden 1944 seurakunta-
lehdessä kirkkoherra toivottaa heidät tervetulleiksi 
ja pyytää kylien kinkereille. 
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Orimattilan paluumuuttajista

Orimattilaan on tullut useita paluumuuttajia 
1990-luvulla. Useimmat olivat sota-aikana Suo-
messa ja heidät palautettiin Neuvostoliittoon. 
Erään paluumuuttajan isä palveli heimopataljoo-
nassa. Omiin inkeriläisiin lapsuuteni leikkikaverei-
hin ei ole yhteyttä. Heidät oli sijoitettu Sepänjoen 
Arolaan.

Moskovan televisio oli kiinnostunut inkeriläisten 
sijoituksesta vuonna 2001. He tutkivat inkeriläi-
sistä koottua aineistoa. Moskovassa oli kuollut in-
keriläinen. Hän kertoi kuolinvuoteellaan, että teki 
lapsen sota-aikana orimattilalaisen isäntäperheen 
tyttären kanssa. Nimi löytyi inkeriläisten tiedoista 
ja kastekirjasta. Tv- toimittajille oli uutta tietoa, 
että sota-aikana inkeriläisiä siirrettiin Suomeen ja 
että heidät piti palauttaa rauhan ehtojen mukaan.
Inkeriläiset ”viskattiin” ympäri isoa Venäjän maata. 
Inkerin kirkko aloitti uudelleen 1988.   Seurakun-
tia on syntynyt Siperiaa ja Kuolan aluetta myöten 
yli 80.

Inkeriläiset olivat valistuneita. Kolppanan ja 
Jyväskylän seminaarit alkoivat samaan aikaan 
vuonna 1863. Inkeriläiset ovat antaneet paljon 
suomalaisille. Arkkitehti Eliel Saarinen, Lahden 
kaupungintalon suunnittelija, runoilija Aale Tyn-
ni, säveltäjät Mika Piiparinen ja Mooses Putro, 
ensimmäinen lähetyssaarnaaja Martti Rautanen 
olivat inkeriläisiä vain muutama mainittuna.
”Nouse, oi kadonnut Inkeri, kirkkosi raunioista”  lau-
laa Arvo Survo.

Orimattilassa olleiden inkeriläisten tietoja on 
Suomen Inkeri-liiton sukututkijoilla, osoitteessa 
suomeninkeriliitto.sukututkim@gmail.com
Pertti Laaksonen
puh. 050 348 4610
kapt.pertti.laaksonen@phnet.fi

MUISTOJEN JOULU 

Kauniina säilyy kotini joulu

ja vihatun aatteen keskeyttämä koulu.

Voi kuinka vihattu oli suomen kieli,

katkeroitettu koko kansamme mieli.

Ketä usko Jumalaan vahingoittaa,

vain hyvyys pahuuden voittaa.

Ei kuulunut kirkonkellojen soittoa,

kommunismi odotti aatteen voittoa.

kansa sai kokea saatanan vallan,

kun kulku ohjattiin kylmyyden hallan.

Siitä alkoi kansan kärsimysten tie,

ajatukset näin jouluna sinne vie.

Nyt ei kansa tätä kaikkea tiedä,

ei siellä enää Siperiaan viedä.

Arvioimalla kitutettujen tuskia,

pakoon yritettiin kautta Siperian puskia.

yritetään me nauttia toki joulusta,

olemme saaneet esimakua siitä koulusta.

Jeesus johdatti meitä esi-isien maahan,

josta kiitokset kauniit sanoa saahan?

Nyt saamme kuulla joulun sanomaa,

ei tarvitse keneltäkään mennä anomaan, 

että saammeko puhua omaa kieltä,

Tästä olemme varmaan samaa mieltä.

Kauniimmat joululaulut kauniisti soi,

Jumala Poikansa iloksemme toi.

Kiitämme rukouksin Taivaan Luojaa.

Hän meitä johtaa ja myös suojaa.

 

Hyvää joulua toivoo runon kirjoittanut 

Helmi Leppänen
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PääTeTTIIn v. 2017 maksuIsTa
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
- liittymismaksua ei kanneta
- jäsenyhdistyksen jäsenen maksu    2 € / jäsen
- henkilöjäsenen jäsenmaksu  20 € / jäsen
- kannattava jäsen                 50 € / jäsen
kaikki maksut ovat vuosimaksuja.

Inkeriläisten viestin tilausmaksu 
- eu-maat  40,-  €
- muut maat  45,-  €

esITeTTIIn  
1. Hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus v. 2017 
- suunnitelman mukaan Inkeriläisten viestiä julkaistaan 
6 numeroa
- järjestetään kesäjuhla Helsingissä yksipäiväisenä 
heinäkuussa
- osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muiden maiden 
inkeriläisjuhlille
- järjestetään Inkeri-iltapäiviä  
muut toimintasuunnitelman kohdat noudattelevat edellis-
vuosien kaavaa.  
Toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin.  
2. Hallituksen talousarvioehdotus v. 2017
- talousarvion tulojen loppusumma on 25 400 ja 
kulujen 22 700 € ja osoittaa ylijäämää 2 700 € 
- talousarviota laatiessaan hallitus on todennut, että
liiton vuoden 2017 toiminta tulee olemaan 
riippuvainen mahdollisista avustuksista
Talousarvioehdotus hyväksyttiin.

PääTeTIIn v. 2017 PalkkIoIsTa seuraavasTI
- hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita
- toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen 
laskutuksen mukaan 

valITTIIn lIITon ToImIHenkIlÖT
- puheenjohtajaksi v. 2017 valittiin yksimielisesti alina-sinikka 
salonen
- hallituksen jäsenet vv. 2017 – 2019
- erovuorossa ollut varsinainen jäsen viktor Hyyrönen valittiin 
uudelleen
- erovuorossa olleen varsinaisen jäsenen aili mehiläisen tilalle 
valittiin leila salo, Hyvinkää
- erovuorossa ollut hallituksen varsinainen jäsen outi mäkelä 
valittiin uudelleen
- erovuorossa olleen varajäsenen annikki kelon tilalle valittiin 
Pirkko koso, kouvola 

lYHYesTI
Nuorten Inkeri-aiheisia kirjoja:

Latvus Sisko: Kaukana omalta maalta. WSOY 2011

Inkerinsuomalaisen 13-vuotiaan Paavo muurikaisen perhe 
pakkosiirretään vuonna 1941 siperiaan. miten nuori voi 
säilyttää äärimmäisissä oloissa elämänuskonsa ja toivonsa? 
Paavolle ratkaisevaksi tueksi tulee virolainen mare, jonka 
perhe myös on karkotettu kotoaan. Finlandia Junior  –
ehdokkaaksi valitun kirjan keskeiset tapahtumat 
ovat tosia. 

Latvus Sisko: Kaksi sateenkaarta. WSOY 2014

Itsenäinen jatko muurikaisen suvun tarinalle. Päähenkilö, 
leningradilainen Inna on Paavon pojantytär. Yllättäen viro, 
jossa isovanhemmat asuvat, itsenäistyy, ja pian sen jälkeen 
koko neuvostoliitto hajoaa. mullistukset eivät pääty tä-
hän: Innan perhe päättää lähteä paluumuuttajina 
Suomeen. Innalle se merkitsee rankkaa eroa ystävistä ja 
sopeutumista vieraaseen maahan ja kulttuuriin.

lIITon sYYskokouksen 29.10.2016 PääTÖksIä
valITTIIn v. 2017 ToImInnanTarkasTaJaT
- antti kokkinen, espoo valittiin varsinaiseksi toiminnantar-
kastajaksi
sekä Tarja nieminen, vantaa varatoiminnantarkastajaksi

kunnIaJäsenIä
Hallituksen ehdotuksesta kutsuttiin liiton kunniajäseneksi 
albert kirjanen, koria

eTsITään
etsin isäni nikolai Hokkasen sukulaisia /tuttuja/naapureita. 
Isä oli syntynyt Inkerissä lautakodan kylässä 14.2.1926. 
Hänen vanhempansa olivat andreas ja anna Hokkanen, 
ja pikkuveli vihtori s. 31.7.1936. olen kiitollinen kaikesta 
tiedosta, mikä liittyy ko. alueen elämään ja ihmisiin.
Yhteydenotot: riitta Ilola-seppälä p. 050-5011257, 
s-posti: riitta.ilolaseppala@gmail.com
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musIIkkIa InkerIn PIeTarI-PaavalI-kIrkossa vIIPurIssa

Viime syyskuussa 2016 Kalliolan Setlementin or-
kesteri Helsingistä teki jo toisen konserttimatkan 
Viipuriin. Kuten vuosi sitten piti orkesteri nytkin 
iltakonsertin Inkerin kirkkoon kuuluvassa Pietari-
Paavalin kirkossa ja soitti lisäksi sunnuntain juma-
lanpalveluksessa. Samainen Kalliolan Setlementin 
orkesteri soitti inkerinsuomalaisten kesäjuhlassa 
pari vuotta sitten.

Matkat tehtiin Lehtimäen liikenteen bussilla, 
vuosi sitten taitavana bussinkuljettajana toimi 
inkeriläissyntyinen Matti Makara. Etukäteen oli 
liikkunut tietoja että tarkastukset Venäjän puolella 
voivat olla hankalat ja aikaa vievät kun kysymyk-
sessä oli 20-henkinen orkesteri arvokkaine inst-
rumentteineen.  Suureksi yllätykseksi molemmilla 
kerroilla kaikki sujui mennen tullen sujuvasti il-
man mitään ongelmia.

Orkesterin oppaana oli Heikki Jääskeläinen, Vii-

Juhani Jääskeläinen

purissa Inkerin kirkon palveluksessa toiminut 
pastori, joka tunsi Viipurin ”kuin omat taskunsa”. 
Paikanpäällä orkesterin vastaanotti kirkkoherra 
Vladimir Dorodnyi. Jumalanpalveluksessa saar-
nasi Heikki Jääskeläinen Vladimirin tulkatessa. 
Molemmilla kerroilla orkesteri söi kirkon lehterillä 
seurakunnan järjestämän hyvän lounaan.

Yleisöä iltakonserteissa oli salin täydeltä. Alkuosa 
ohjelmaa käsitti klassista hengellistä musiikkia ja 
toinen puoli kevyempää musiikkia. Jälkimmäisestä 
musiikista erityisesti ”Kaksi kitaraa”, Shostakovit-
sin ”Toinen valssi”, ”Oi niitä aikoja” ja venäjäksi 
laulettu ”Ilta redillä” saivat runsaat suosionosoi-
tukset.

Kiertokäynnillä Viipurissa tutustuttiin mm. Tuo-
miokirkon raunioihin. Tässä kirkossa kirjoittajan 
isä, inkeriläispastori Juhani Jääskeläinen, oli vihitty 
papiksi v.1933. 

Juhani Jääskeläinen ja konserttimainos Pietari-Paavali-kirkon edessä.
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Orkesterilaiset kirkon vieressä Mikael Agricolan patsaalla. Keskellä pastori Heikki Jääskeläinen. 

Kalliolan orkesteri soittamassa, oikealla kirkkoherra Vladimir Dorodnyi.
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Palasin juuri Suomeen Nepalista korkeiden vuori-
en, jakkikellojen ja hymyilevien ihmisten keskeltä. 
Osallistuin tänä vuonna yhdessä 20 muun suoma-
laisen kanssa Kapua-hankkeeseen, jolla kerättiin 
varoja Nepalin tyttöjen terveyden ja koulutuksen 
kehittämiseen. 
Kapua on 10 vuotta toiminut projekti, joka kerää 
vuosittain eri kohteisiin rahaa ja kiipeää samalla 
maiden korkeille vuorille. Hankkeen takana ovat 
Väestöliitto, Kynnys ry ja Taksvärkki ry.
Hankkeeseen oli haku vuosi sitten syksyllä, ja noin 
puolet hakijoista pääsi mukaan. Itse hain mukaan 
siksi, että koin tarvetta tehdä enemmän. Samalla 
vaikuttimeni olivat kuitenkin myös itsekkäät: ha-
lusin nähdä ja kokea uutta.

JouluaJaTuksIa HImalaJan rInTeIlTä
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Vuosi 2016 on ollut minulle ylettömän touhuami-
sen vuosi. Olen järjestänyt muun muassa kirppu-
toreja, ravintolapäiviä, tanssitapahtumia ja arpa-
jaisia. Olen askarrellut valtavan määrän tuotteita 
myytäväksi Kapuan-nimissä, ottanut yhteyttä eri 
firmoihin ja myynyt kalentereita. Jokainen meistä 
kapuajista on pyrkinyt keräämään vuoden aikana 
kokoon 5545 euroa. Jokainen on tehnyt sellaisia 
tempauksia, jotka ovat tuntuneet itselle loogisim-
milta ja luontevimmilta.  
Minun pottini on nyt lähes 7000 euroa, joten ta-
voite on ylitetty. Yhteensä me kapuajat olemme 
saaneet kokoon yli 110 000 euroa.
 Kapua-vuotemme huipentui kolmen viikon mat-

Mahlamäki-Kaistinen kuvan eturivissä vaaleassa takissa Kala Patharin harjanteella, 5545 metrin korkeudessa.
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kaan Nepaliin. Matkan maksoimme luonnollises-
tikin itse omista kukkaroistamme. Kaikki hyvän-
tekeväisyyteen kerätyt varat menivät siis oikeasti 
hyväntekeväisyyteen.

Vietin marraskuun tutustumalla ensin hyvänte-
keväisyyskohteisiin Nepalissa ja vaeltamalla sitten 
kaksi viikkoa Himalajan vuorilla. Nousimme lo-
pulta 5545 metrin korkeuteen Kala Patharin har-
janteelle. Keräystavoitteemme koostui siis nous-
tavista metreistä.
En usko eläneeni koskaan raskaampaa, mutta 
samalla antoisampaa pariviikkoista. Vaellukseen 
mahtui niin itkua kuin nauruakin. Välillä mietin, 
Että ”mitä ihmettä minä teen täällä”. Toisinaan 
taas olisin halunnut huutaa, että ”ihanaa olla tääl-
lä”. Päällimmäisenä mieleen ovat jääneet sydämel-
liset nepalilaiset. Heitä on jo nyt kova ikävä.

Riikka Mahlamäki-Kaistinen ja kathmandulaisen koulun oppilaita. Hiuksiin ripotellut kukanterälehdet toivottavat pohjoisen 
vieraan tervetulleeksi.

Kotiin palattuani olen tuntenut ähkyä joulunajan 
ylettömästä kaupallisuudesta. Kun on viettänyt 
viikkoja oloissa, joissa sängyn vieressä oleva vesi-
pullo jäätyy yöllä ja seurannut pikkulasten leikki-
mistä kiven murikoilla ja langan pätkillä, tuntuvat 
kaikki ”joulun hittilelu” ja ”tämän joulun tärkein 
lahja” –mainokset varsin kummallisilta. Elämässä 
kun on paljon tärkeämpiäkin asioita kuin tavara.
Rauhaisaa ja lähimmäisenrakkauden täytteistä 
joulua!

Kapuasta lisää osoitteessa www.kapua.fi

t. Riikka
Inkeriläisten viestin toimitussihteeri

Ps. Anteeksi kaikille jotka ovat saaneet poissaoloni 
takia odottaa turhan pitkään vastauksia viesteihin.



Ohessa kaksi lukukokemusta

Tervon Matriarkka – raskas lukukokemus
Saatuani Jari Tervon uutuuskirjan aloin lukea 
sitä suurin odotuksin. Vihdoinkin inkeriläiset ja 
heidän hirmuinen kohtalonsa saisi julkkiskirjaili-
jan ansiosta paljon palstatilaa, TV-aikaa ja laajaa 
julkisuutta. Suomen kansa saisi nyt täytettyä his-
toriatiedoissaan olevia valkoisia aukkoja. Eräällä 
työmatkalla junassa luin kirjaa suorastaan ahmien, 
mutta pian petyin, hämmästyin ja koin vuoron pe-
rään suuttumusta ja myötä häpeää. Mikäs tämä 
tällainen kirja oikein on?! Senhän piti kertoa In-
kerin kansasta.

Minulle selvisi pian, että Tervon kirja on fiktiivi-
nen ”satukertomus”, jossa eräiden keksittyjen in-
keriläisten kuviteltu kohtalo toimii satuseikkailun 
ideamoottorina. Ja uskomattomia tapahtumia pii-
saakin hengästymiseen asti. Eikö kuitenkin totuu-
denmukainen tarina olisi ollut taruakin ihmeel-
lisempi? Minusta Tervo ratsastaa Inkerinmaan 
suomalaisten kohtalolla kaupallisin pyytein.

Vaikka kirjan lopussa on luettelo Inkeri-aiheisista 
kirjoista, vaikuttaa vahvasti siltä, ettei Tervo ole 
joko lukenut niitä tai sitten hän on muuntanut 
historiaa tarkoituksellisesti rakentaessaan räväyt-
tävän ja kohua herättävän veijaritarinan. Teos ei 
ole selkeästi inkeriläisten asialla, vaan Tervo käyt-
tää inkeriläisten kohtaloa yhtenä tapahtumana 
osana laajempaa aihetta – pakolaisten hädänalais-
ta tilaa ennen ja nyt.  

Ehkä eniten olisin toivonut Tervolta selkeää ja 
yksiselitteistä Neuvostoliiton ja Stalinin tuomit-
semista Inkerinmaan suomalaisiin kohdistuneesta 
kansanmurhasta. Mutta hän syyttääkin siitä pää-
asiassa suomalaisia, joka on itseruoskinnan huippu 
ja täyttä historian vääristelyä. Tämä suututti.

JarI Tervon kIrJa 
nosTaa TunTeITa

Hän sortuu myös moniin muihin virheväittämiin 
kuten siihen, että inkeriläiset pakotettiin saksa-
laisten toimesta ja suomalaisten yllytyksestä jät-
tämään Inkerinmaan, ja että presidentti Mauno 
Koivisto toiminnallaan aiheutti lopullisen iskun 
inkeriläisten kansanmurhassa. Hän jättää myös 
mainitsematta, että inkeriläisten paluumuutto 
Suomeen perustui vapaaehtoisuuteen.

Kiusallisinta luettavaa oli Tervon tikun nokkaan 
nostamat Inkerissä vaikuttaneet hyppääjien ja 
kuohittujen ryhmät. Pitihän kirjassa olla seksis-
tisiä kohuaineksia. Muutoinkin Tervo paneutuu 
liikaa ihmisten väliseen sukupuolielämään kertoen 
yksityiskohtaisesti aktien vaiheet elinten erilaisilla 

”Minusta Tervo ratsastaa 
Inkerinmaan suomalaisten kohtalolla 

kaupallisin pyytein.”

nimillä herkutellen. Härskeillä naintikuvauksilla 
hän ”herkuttelee” myyntilukujen varmistamiseksi. 
Minulle näiden kohtien lukeminen tuotti mieli-
pahaa.

Hyppääjien ja kuohittujen lahkot edustivat häviä-
vän pientä osuutta koko inkeriläisten joukosta, n. 
1,7 prosenttia. Nyt lukija, joka ei tunne historiaa, 
saa käsityksen, että suunnilleen kaikki inkeriläiset 
olivat hurmoksellisia seksihulluja. Tämä sai minut 
suorastaan vihastumaan.

Tervo on käyttänyt inkerinmurteen sijasta itse 
keksimäänsä sanastoa, joka on mielestäni virhe. 
Sillä nyt suurelle yleisölle muodostuu väärä ku-
va oudosta inkerinmurteesta. Me tiedämme, et-
tä Inkerin murre kuuluu kaakkoismurteisiin eli 
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kIrJa-arvIo
Teksti on julkaistu lyhennettynä Sanansaattajas-
sa, ja julkaistaan tässä päätoimittaja Hannu Kipon 
luvalla.

JARI TERVON OUTO NÄKEMYS INKERI-
LÄISTEN HISTORIASTA
Arviointi Jari Tervon kirjasta Matriarkka, 
448 sivua. Otava 2016

Olen jättänyt ehkä puolentusinaa kirjaa kesken. 
Jos Jari Tervon aiheena ei olisi ollut inkeriläisten 
historia, tämä kirja olisi liittynyt tuohon vähälu-
kuiseen joukkoon.

Kuvaavaa kirjan tasolle on, että inkeriläisten pak-
kosiirrosta Siperiaan 1930-luvulla on tehty pie-
ruhuumoria. 

Kirjaa on väitetty Tervon tärkeimmäksi teokseksi, 
mutta minusta se ei yllä lähellekään Ohranan tai 
edes Koljatin tasoa.

Kirjan perusongelma on se, että poikkeuksesta on 
tehty pääasia. Siitä kirjassa jopa varoitetaan. Mut-
ta kirjailija ei ole ottanut omasta varoituksestaan 
vaarin.

KETÄ TAUSTALLA
Tervon aikaisemmissa ”historiallisissa romaaneis-
sa” lukija hyvin tiesi, kenestä kerrottiin. Koljatti oli 
kaikille tuttu, tosin toisella nimellä. Niinpä nyt-
kin lukija odottaa, että kirjan hahmojen takana on 
todellisia, eläneitä ihmisiä. Kirjasta löytyy pastori 
Jalmari – joka saa aviottoman lapsen lotan kans-
sa – Tynnin suku jne. Eli inkeriläisten historiasta 
kovin tuttuja nimiä.

Inkeriläisyyden historiaan kuuluvat myös hyp-
pääjät ja itsensäsilpojat, joista kirjassa kerrotaan. 
Mutta ne olivat vain pieni sivujuonne: valtaosa 
inkeriläisistä oli ”tavallisia” luterilaisia. Luterilai-
sella uskolla oli Inkerissä hyvin vahva asema. Väite 
pastorista, joka väitti Jumalan olevan Saatana, on 
paitsi erikoinen, myös inkeriläisten uskonnollisia 
tunteita loukkaava. 1930-luvulla oli muutamia 
”ongelmapastoreita”, mutta pääsääntöisesti pasto-
rit olivat uskollisia vankileireille ja teloituksiin asti.

Eivät inkeriläiset olleet niin innokkaita takin-
kääntäjiä kuin kirja antaa ymmärtää. Pelkästään 
Levašovan muistolehdossa – joka mainitaan kirjan 
loppusivuilla – makaavat tuhannet teloitetut inke-
riläiset todistavat sen. Suomettuminen tapahtui 
paljon pienemmän paineen alla. Sitä mainostettiin 
sopeutumisena ja järkevänä politiikkana – jonka 
alkutahti oli inkeriläisten palauttaminen Stalinin 
pakkovallan alle.

Tervon kuvauksella inkeriläisten elämästä kom-
munismin alla on kovin vähän tekemistä sen kans-
sa, joka on dokumentoitu kymmenissä inkeriläi-
syyttä kuvaavissa kirjoissa, joista osa on mainittu 
kirjan lopussa olevassa kirjallisuusluettelossa.

Kirjassa on yksityiskohtia, jotka eivät avaudu 

” Eivät inkeriläiset olleet niin 
innokkaita takinkääntäjiä kuin kirja 

antaa ymmärtää.”

”Karjalan murteisiin”. Minusta jopa tuntui, että 
Tervo halusi tarkoituksellisesti erottaa inkeriläi-
set karjalaisista. Jokaisen oudon sanan kohdalla 
jouduin kokonaisuuden avulla päättelemään mitä 
hän tarkoittaa. Lukeminen oli välillä vaivalloisen 
töksähtelevää, outojen sanojen ja lauseiden niuk-
kuuden sekä alituisten aikasiirtymien takia. Kirja 
ei ole sujuvan helppolukuinen. 

Lukiessani en voinut olla muistelematta omaa 
inkeriläismummoani ja isääni sekä kaikkia niitä 
inkeriläisiä jotka olen tuntenut. En löytänyt kir-
jasta tavallisia iloisia, työtelijäitä, rehellisiä ja sy-
dämellisiä inkeriläisiä. Tunteeni vaihtelivat häm-
mästyksen, vihastuksen, harmin, myötähäpeän ja 
suuttumuksen välillä. Kirja oli henkisesti raskasta 
luettavaa, josta isän puolelta inkeriläiselle jäi louk-
kaantunut tunne. Valitettavasti petyin kirjaan, siitä 
jäi paha maku.

Matti Taina
turvallisuuspäällikkö
historian harrastaja
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keskivertolukijalle. Minä osan tunnistin – yli 15 
vuotta inkeriläisiä tavanneena ja jututtaneena – osa 
jäi minullekin arvoitukseksi. Jälleen jää kysymään, 
mitä halutaan sanoa.

MITÄ HALUTAAN JULISTAA?
Kirjassa annetaan myös suomalaisista kummal-
linen kuva; he inhosivat inkeriläisiä. Toki olen 
kuullut tapauksista, joissa monilapsista perhettä ei 
mielellään otettu mihinkään taloon. Ja tapauksista, 
joissa inkeriläisperhe joutui muuttamaan toiseen 
taloon. Mutta nämä ovat jälleen poikkeuksia, joista 
Tervo on tehnyt pääsäännön.

Miksi monet inkeriläiset kävivät 1990-luvulla 
rajan auettua Suomessa katsomassa, mitä sodan-
aikaisille isäntäperheille kuului, jos elo Suomessa 
oli ollut kidutusta, tuskaa ja ahdistusta? Päinvas-
toin: olen kuullut lukemattomia kertomuksia siitä, 
kuinka hyvin inkeriläiset otettiin vastaan, osa ty-
töistä olisi haluttu naittaa talon pojille jne.

Tervo haluaa antaa suomalaisista muukalaisviha-
mielisen kuvan. Jos asiaa halutaan ajaa valheella 
ja vääristelyllä, silloin se ei minusta ole ajamisen 
arvoinen asia. Ainakaan minussa kirja ei kasvat-
tanut muukalaisrakkautta, pikemmin päinvastoin.

KUMMALLINEN TYYLI
En ole koskaan ollut innostunut nykyään monia 
romaaneita vaivaavasta tyylistä: liikutaan ajassa 
eteen- ja taaksepäin kuin ohjelmistonsa sekoit-
tanut tietokoneohjattu sähköjänis. Kun Tervo 
kirjan alussa lisää keitokseen ”lyhyiden lauseiden 
tyylin”, lukemisesta tulee raskasta. Osaa sitä jokai-
nen. Kirjoittaa katkeilevaa tekstiä. Ei se ole edes 
vaikeaa. Joku pitää sitä hienona. Mutta tavallinen 
lukija temppuiluna. Jää ihmettelemään. Miksi ei 
voi kirjoittaa normaalisti. Niin, että sitä jaksaisi 
lukea. Kai se ei ole muodissa. 

Kirja on hyvin kristinuskon vastainen. Olen usein 
kysellyt, miksi nämä nykyajan pakanuuden saar-
naajat eivät usko tilastoja: mihin maahan lapsen 
on hyvä syntyä, missä on paras elintaso, missä on 
hyvä elää, missä maassa on vähiten korruptiota jne. 

Tilasto tilaston jälkeen kärkeä hallitsevat ns. kristi-
tyt maat. Muslimimaita tai Aasian maita ei yleensä 
löydy kuin vasta puolenvälin alapuolelta – poik-
keuksena Japani, joka yleensä menestyy ainoana 
ei-kristillisenä maana hyvin.

Jos kristinusko on kaiken hyvän tuhoava uskonto, 
miksi se on tuottanut niin hyvää jälkeä?

Hieman liioitellen voi sanoa, että kirjan joka auke-
amalla on seksiä muodossa tai toisessa. Kuka kävisi 
kertomassa nykykirjailijoille, että suuri osa ihmi-
sistä edelleen ajattelee ylä- eikä alapäällään – oli 
se sitten etu- tai takapuoli, joita kumpaakin Tervo 
viljelee kirjassaan ahkerasti.

Toivottavasti kukaan inkeriläinen ei erehdy kirjaa 
lukemaan – niin ikävän kuvan se antaa heistä.

Pelkään, että kirja on vuoden lopulla myydyimpien 
kirjojen listan kärkisijoilla. Uskon, että moni lukija 
tulee pettymään, taso ei vastaa lehtien ylistäviä ar-
vosteluja. Tai ehkä minulla on liian korkea käsitys 
suomalaisten älyllisestä ja kulttuurisesta tasosta.

Pasi Hujanen
Sleyn Venäjän työaluevastaava

 ”Kuka kävisi kertomassa 
nykykirjailijoille, että suuri osa 

ihmisistä edelleen ajattelee ylä- eikä 
alapäällään.”

16
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Matti Korhonen

Juttu on ilmestynyt alun perin Uusi Tie -lehdessä, 
nro:ssa 34/2016 ja kirjeet Uuden Tien verkkosi-
vuilla 25.8.2016. Nyt julkaistavaa tekstiä on hie-
man lyhennetty (A-S S)
alkuperäisestä. Juttu julkaistaan Uusi tie -lehden 
luvalla.

Vanerimelat iskivät veteen kumiveneen edetes-
sä Suomenlahdella Kronstadtista kohti Suomen 
kaakkoisrannikkoa. Veneessä matkasi 29-vuotias 
inkeriläinen Juho Niukkanen.
Edessä oli tehtävä, josta hän ei vielä viikkoa aikai-
semmin tiennyt mitään. Taakseen hän oli joutunut 
jättämään Ligovan kaupungissa lähellä Lenin-
gradia asuvan perheensä: äidin, vaimon ja vuoden 
ikäisen pojan. Takana olivat myös ajat Leningradin 
Titan-nimisessä elokuvateatterissa, jossa hänellä 
oli vakinaisen soittajan paikka. Sinne hän ei enää 
koskaan tulisi palaamaan.

Aamuyöllä 2. lokakuuta 1942 Niukkanen veti ku-
miveneensä maihin Seivästön Etukylän kohdalla, 
alueella, joka vielä tuolloin kuului Suomelle. Pu-
na-armeijan antaman tehtävän mukaan Niukka-
sen oli määrä tarkkailla Suomen rannikkoa, tehdä 
havaintoja sotilaista, laivoista, tuliasemista, piikki-
lankaesteistä, autoista ja maantien kunnosta. Ha-
vainnoista oli ilmoitettava radiolla kolme kertaa 
päivässä. Niukkanen aloitti tehtävän asettumalla 
rätti väsyneenä nukkumaan rannikon lähistöllä 
olevaan metsikköön.

Myöhemmin samana päivänä kaksi suomalaisiin 
sotilasasuihin pukeutunutta laskuvarjomiestä pi-
dätettiin Vahvialassa, parinkymmenen kilomet-
rin päässä Viipurista. Kyseessä olivat inkeriläiset 
poikamiehet, sähköteknikko Sulo Timonen, 20, 
ja maatyömies Juho Meronen, 23. Heidät oli pu-
na-armeijan kaksimoottorinen pommikone pu-
dottanut kuukautta aikaisemmin Hillosensalmen 
tienoille, Kouvolan ja Mäntyharjun välille.
Timonen ja Meronen olivat taivaltaneet Hillosen-
salmelta etelään Kouvola–Viipuri-rautatielle ja si-
tä pitkin kohti Viipuria. Yöt he olivat nukkuneet 

ladoissa. Päivisin he olivat tarkkailleet rautatie- ja 
maantieliikennettä ja ilmoittaneet havainnoistaan 
joka päivä kello 11 radiolla Leningradiin.

Puun ja kuoren välissä
En ikinäni ollut, enkä tahtonut olla Suomen vi-
hollinen, mutta jos olisin kieltäytynyt, niin olisi 
ollut siitä ikävät seuraukset. – – Lähtiessäni sa-
noivat, että vangiksi ei saa antautua. On taisteltava 
viimeiseen mieheen. Polttoainetta on hävitettävä, 
kaikki sähköistämiseen kuuluvat esineet ja radio, 
sähkösanomat on hävitettävä heti sähköistämisen 
jälkeen. - Mutta minä en mitään hävittänyt. Mitä 
olen sähköistänyt, en ole ollenkaan niitä tarkkail-
lut, vaan sanomat annoin kaikki vain umpimäh-
kään. ( Juho Aataminpoika Niukkasen muistutus-
kirjoituksesta Sotaylioikeudelle, Viipurin läänin-
vankilassa 10. marraskuuta 1942. 

Lokakuun 8. päivän iltana Juho Niukkanen läh-
ti kulkemaan metsää pitkin Muurilaan päin, kun 
vartiossa ollut suomalainen sotilas valaisi häntä 
sähkölampulla ja vei hänet lähellä olevaan korsuun. 
Niukkanen ehti olla Suomessa vain kuusi päivää, 
kunnes hänet pidätettiin. Kuulusteluissa hän ker-
toi, ettei hän ollut antanut täsmällistä tietoa puna-
armeijalle eikä hänen aikomuksenaan ollut ryhtyä 
vastustamaan pidättäjiään.
Kysyttäessä, miksi hän ei ollut antautunut heti 
saavuttuaan Suomeen, hän kertoi, kuinka hänelle 
oli selitetty suomalaisten ”rääkkäävän vankejaan”. 
Niukkasen mukaan ainakin joka toisessa neuvos-
toliittolaisessa sanomalehdessä oli kertomuksia ja 
kuvia siitä, miten suomalaiset leikkaavat vangeilta 
korvat, puhkaisevat näiden silmät ja hirttävät hei-
dät. Jos hän olisi tiennyt, ettei vankeja kiduteta, 
hän olisi antautunut pian maihin tultuaan.
Samaa vakuuttivat kuulusteluissa laskuvarjomiehet 
Sulo Timonen ja Juho Meronen. Timonen kertoi, 
että heille oli ”syötetty”, että jos Suomessa ilmoit-
tautuisi viranomaisille, nämä lähettäisivät heidät 
takaisin Venäjälle, ja Venäjällä heidät siinä tapa-
uksessa tultaisiin kavaltajina hirttämään.

vakooJIna vasTen TaHToaan
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”Sanomalehdessä oli 
kertomuksia ja kuvia 

siitä, miten suomalaiset 
leikkaavat vangeilta 
korvat, puhkaisevat 

näiden silmät ja 
hirttävät heidät.”

Meronen puolestaan sanoi, et-
tei hän ollut uskaltanut ilmoit-
tautua viranomaisille. Syynä oli 
Venäjältä saatu tieto, että Suo-
messa piinattaisiin syytettyjä, ja 
että heidän omaisensa Venäjällä 
surmattaisiin. Miehet kertoivat 
myös, että he olivat kyllä neu-
votelleet antautumisesta, mutta 
eivät pelon vuoksi olleet kyen-
neet siihen.

Työpataljoonassa huojuttiin 
huonoudesta
Niin Niukkanen, Timonen 
kuin Meronenkin olivat pal-
velleet jatkosodan käynnistyt-
tyä Neuvostoliiton armeijan 
työpataljoonissa, rakentaen ja 
kunnostaen lentokenttiä. Ti-
mosen ja Merosen pataljoo-
nissa palvelleista suurin osa oli 
inkeriläisiä, joita ei kohdeltu 
silkkihansikkain. Muonitusolot 
olivat surkeat. Sulo Timoselle oli 
tarjoutunut mahdollisuus siir-
tyä rintamalle suksijoukkoihin. 
”Minä suostuinkin, estääkseni 
sitä nälkää ja kurjuutta, johon 
minä olin joudunut, sillä minä 
jo huojuin huonoudesta. Täällä 
venäläisillä olivat kaikki oikeu-
det meidä suomalaisia kohtaan, 
lyötiin, potkittiin, tyrkittiin ja 
syljettiin vaikka silmillekin”, hän 
kertoi muistutuskirjoituksessaan 
Sotaylioikeudelle 27. lokakuuta 
1942.

Juho Meronen oli tarttunut ti-
laisuuteen, kun häntä oli kysytty 
työpataljoonasta rintamajouk-
koihin, ”ei etulinjoille, vaan mui-
hin tehtäviin”. Mitä nämä tehtä-
vät tulisivat olemaan, sitä ei Me-
roselle kuitenkaan ollut kerrottu. 
Juho Niukkanen puolestaan oli 
päässyt merivoimiin, jossa pal-
veleville luvattiin ”paremmat 
ruuat”. Kaikille kolmelle vakoi-
lutehtävä oli tullut yllätyksenä. 
Sitä varten he eivät olleet työpa-
taljoonista lähteneet. Saatuaan 
kuulla vakoilutehtävästä Sulo 
Timonen oli ilmoittanut majuri 
Ivanoville pelkäävänsä ryhtyä 
tiedustelijaksi, mihin majuri ei 
ollut vastannut mitään. Seuraa-
vana päivänä hänen luokseen oli 
tuotu tiedusteluosaston komis-
saari, joka oli ilmoittanut, että 
kaikki puna-armeijassa tavatut 
pelkurit tullaan ampumaan sekä 
antanut Timoselle miettimisai-
kaa seuraavaan päivään.

Jäähyväiskirjeet eivät 
koskaan löytäneet perille
”Minä olen tyydyväinen siihen 
tuomioon, mikä on minulle an-
nettu ja siidä ollut iloinen että 
saan kuolla täällä vapaalla kaik-
kien suomalaisden rakastetta-
valla isänmaalla Herran Jeesuk-
sen Kristuksen nimessä.” ( Juho 
Pietarinpoika Merosen kirjeestä 
omaisille, Viipurin lääninvanki-
lassa 10. helmikuuta 1943.)
Kenttäoikeus tuomitsi Sulo 
Timosen ja Juho Merosen ”ku-
ritushuoneeseen elinkaudeksi” 
vakoilusta 20. lokakuuta. Juho 
Niukkaselle määrättiin sama 
rangaistus 18. marraskuuta. 
Miehet kirjoittivat ”muistutus-
kirjoitukset” Sotaylioikeuteen, 
millä ei kuitenkaan ollut toi-

vottua vaikutusta. Sotaylioike-
us muutti marras–joulukuussa 
kenttäoikeuden tuomiot kuole-
manrangaistuksiksi.

”Miehet kirjoittivat 
muistutuskirjoitukset” 

Sotaylioikeuteen.”

Miehiä säilytettiin ennen tuo-
mion täytäntöönpanoa Vii-
purin lääninvankilassa, jossa 
vankilasielunhoitajana vieraili 
Hausjärven kirkkoherra Selim 
Jalmari Laurikkala. Laurikkala 
oli toiminut ennen sotia pappina 
Inkerissä, jossa hän oli pitänyt 
rippikoulua myös Juho Niuk-
kaselle, mutta Laurikkala joutui 
karkotetuksi Suomeen 1937.
Timonen, Meronen ja Niukka-
nen uskoivat ja toivoivat, että 
”Inkerinmaa tulee vapautetuksi” 
ja että Selim Laurikkala voisi 
välittää heidän jäähyväisensä 
omaisille. Sitä varten he kirjoit-
tivat jäähyväiskirjeensä juuri en-
nen kuolemaansa, 9. ja 10. hel-
mikuuta. Kirjeet eivät koskaan 
löytäneet perille, sillä Laurikkala 
ei päässyt sodan jälkeen palaa-
maan Inkerinmaalle.

”Hänestä te voitte saada 
ainoan lohdun ja turvan”
Jäähyväiskirjeistä sekä Sotayli-
oikeuden asiakirjoista käy ilmi 
nuorten miesten syvä kristilli-
nen usko. Juho Niukkanen oli 
kotoisin uskovasta perheestä. 
Hänen lapsuudessaan kotona 
oli laulettu virsiä, ja isä oli lu-
kenut rukouksen arkena iltaisin 
ja pyhinä aamuisin. Niukkanen 
oli omalla radiollaan kuunnellut 
myöhemmin suomalaisia juma-
lanpalveluksia.
Niukkasen jäähyväiskirjeessä äiti 
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on keskeisessä asemassa. ”Rakkaat omaiseni, rakas 
Äiti paljon jäin teille velkaa, mutta kaikki jäi mak-
samatta, maksakoon teille Herra.” Vuoden ikäistä 
poikaansa hän ei mainitse nimeltä. Luultavasti hän 
ei ollut sotapalveluksensa vuoksi tätä edes nähnyt 
eikä saanut tietää tämän nimeä. Ainoastaan hän oli 
työpataljoonassa palvellessaan vuonna 1941 saa-
nut viestin pojan syntymästä. Niukkanen päättää 
kirjeensä: ”Älkää olko kovin murheellisia rakkaat 
omaiseni, sillä kaikkien meidän täytyy täällä kuol-
la.”

Miesten jäähyväiskirjeissä ei ole katkeruutta Suo-
mea tai Jumalaa kohtaan. Juho Meronen jopa sa-
noo olevansa tyytyväinen tuomioonsa. Kirjeestä 
saa sen käsityksen, että Merosen omaiset eivät ol-
leet vakaumuksellisia kristittyjä, ja että hän itse oli 
kokenut jonkinlaisen kääntymyksen viime aikoina. 
- ”Jumala varjelkoon minun rakkaita omaisiani äi-
tiä, veljiä ja sisareitani että he rukoilisivat Jumalaa 
että heidän elämänsä tulisi oikealle kristitylle tielle 
ja ettei hukkuisi syndeihin ja rikoksiin niin kuin 
minä olin hukkunut. Jumala varjelkoon heidä.”
Sulo Timosen kirje on vahvasti evankelioiva. Ti-
monen pyytää omaisiaan kääntymään Jeesuksen 
turviin, ”sillä Hänestä te voitte saada ainoan loh-
dun ja turvan vaivoihinne ja murheisiinne. Sillä 
hän on ainoa Jumalan poika, joka on tullut kaikkia 
lunastamaan ja auttamaan kuolemasta ja synnistä 
ja joka Häneen uskoo löytää Hänestä iankaikkisen 
elämän.”
Timoselle tapahtumat olivat kaikessa traagisuu-
dessaan kääntyneet hengelliseksi siunaukseksi. - 
”Vaan niin oli Herramme Jesus Kristus rakastanut 
minuakin suurta syntistä, että ei sallinut hukkua ja 
kuolla synteihini vaan johtatti minut tänne itseän-
sä lähemmäksi että minä tulisin tuntemaan Hänet, 
katumaan omia suuria syntejäni ja puhdistuisin 
niistä ennen kuolemaa hänen verensä kautta.”

Kirjoituksen lähteenä ovat olleet Kansallisarkiston 
Sotaylioikeu¬den asiakirjat sekä Selim Jalmari Lau-
rikkalan kotiarkistosta löydetyt jäähyväiskirjeet.

Taustaa: 
Juho Pietarinpoika Meronen syntyi 14.9.1919 
Krasonje Selon piirissä Heimosin kylässä. Naima-
ton Meronen oli ammatiltaan kolhoositalonpoika. 
Hänen isänsä Pietari Meronen oli kuollut vuonna 

1934. Äiti Katriina oli elossa vielä heinäkuussa 
1941. Juho Merosella oli veljet Eemeli ja Vihtori 
Meronen sekä sisaret Sonja ja Hilma Meronen.

Juho Aataminpoika Niukkanen syntyi 22.5.1913 
Leningradin alueen Krasnoseljskin piirin Niuk-
kasen kylässä. Ennen astumistaan puna-armeijan 
palvelukseen hän asui vaimonsa Ainon ja äitinsä 
Marian kanssa Ligovan kaupungissa. Ammatil-
taan Juho Niukkanen oli muusikko. Juho ja Aino 
Niukkaselle syntyi poikalapsi elokuussa 1941. Juho 
Niukkasen isä, kolhoosilainen Aatami Niukkanen 
oli kuollut 7.1.1936. 
Juho Niukkasen veli Väinö oli kuollut 1.7.1935. 
Hänellä oli kolme sisarta, Olga, Anna ja Lyyli, 
joka oli naimisissa autonkuljettaja Viktor Raskin 
kanssa. Lisäksi Niukkasella oli veljet Pekka, Santtu 
ja Viktor, joilla oli myös vaimot ja lapsia. Kuuluste-
luissa Juho Niukkanen oli maininnut, että hänellä 
oli Suomessa asuva serkku Herman Raski sekä ”jo-
takin kaukaista sukua” oleva rovasti Jaakko Raski, 
joka oli ollut aiemmin Hietamäen seurakunnan 
kirkkoherrana. Molemmat Raskit olivat tulleet 
Suomeen pian vallankumouksen alun jälkeen.

Sulo Jalmarinpoika Timonen syntyi 24.12.1921 
Leningradin alueen Parkalan piirin Retukylässä. 
Timonen oli ammatiltaan sähköteknikko. Hänen 
isänsä Jalmari Timonen oli kuollut 1930. Äiti 
Aleksandra Timonen oli elossa vielä elokuussa 
1941. Sulo Timonen oli naimaton, mutta hänellä 
oli veljet Edvard (s. 1916) ja Toivo (s. 1925) sekä 
sisko Maria (s. 1915).

Lue jäähyväiskirjeet kokonaisuudessaan 
osoitteesta:
http://uusitie.com/inkerilaismiesten-jaahyvaiskir-
jeet/
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kontulan kirjaston lukupiirissä oli aiheena 
inkeriläisyys.

Anneli Mylläri

Kontulan kirjaston lukupiirissä on vuosien ajan 
ollut työskentelytapa, joka ei liene kovin tavan-
omainen. Piirin vetäjä, kirjastonhoitaja Outi Vir-
mala antaa aiheen ja etsii siihen liittyviä kirjoja. 
Marraskuisena iltapäivänä 8.11.2016 keskustelun 
aiheena oli inkeriläisyys ja inkeriläiset. 

Valittavina olivat olleet mm. seuraavat kirjat: 
- Matti Putkinen, Mikko Porvali (toim.): Vanki, 
vakooja, sissi 
- Aale Tynni: Inkeri, Inkerini
- Sinikka Paavilainen: Kyynelvaunut 
- Toivo Flink: Kotiin karkotettavaksi.

Suomen Inkeri-liiton puheenjohtaja Alina-Sinik-
ka Salonen oli mukana kuuntelemassa piiriläisten 
tuntemuksia ja jakamassa omia kokemuksiaan in-
keriläisyydestä ja inkeriläisenä olemisesta. Mukana 
oli myös Inkerissä syntynyt Valma Karlsson, joka 
kertoi omista kokemuksistaan, samoin Sinikka 
Paavilainen kertomassa Kyynelvaunut-kirjansa 
taustoista ja synnystä.

Keskustelun kuluessa kävi ilmi, että ihmetystä oli 
herättänyt inkeriläisten sitkeys kaiken kokemansa 
keskellä. Joidenkin lukijoiden oli ollut vaikea us-
koa sitä kuinka huonosti inkeriläisiä oli kohdeltu. 
Pidettiin ihmeenä, että kovia kokeneet ihmiset ei-
vät ole katkeria. Jotkut piiriläisistä olivat paljonkin 
tekemisissä paluumuuttajien kanssa ja vierailivat 
eri puolilla Inkeriä ystävyysseurakunnissa.

Seuraavan kuukauden aiheeksi oli päätetty ”suo-
malaisuus”. Aihe sopii erinomaisesti juuri nyt, 
100:nnen vuoden kynnyksellä.

kIInnosTava kIrJasTon 
lukuPIIrI

Päivänsankari 
Elsa Serova 
kuuntelee 
onnittelulaulua. 
Elsan takana 
Lilja Tatti 
(oikealla) ja 
Tyyne Dudina, 
joka toimii 
kerhossa Liljan 
apuna.

Kerholaiset istuvat mukavasti pyöreiden pöytien äärellä 
avarassa ja viihtyisässä salissa.

Alina-Sinikka Salonen haastattelee piiriläisiä. Pöydän päässä 
istuu Mirka Härkönen.

Naisvaltainen piiriläisten porukka istuu pitkän pöydän ääressä.
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Arvoituksellinen paluu Neuvostoliittoon
Anja Suni

Katsoimme silmät ympyriäisinä sievää tyttöä, jo-
ka käveli luokkahuoneeseen opettaja Aino Riukan 
kanssa kesken lukukauden. Hän esitteli meille uu-
den kouluun tulijan:
- Saamme uuden oppilaan. Paula on inkeriläinen 
orpo. Toivon, että otatte hänet mukaan leikkeihin-
ne ja autatte sopeutumaan koulutyöhön.  
Tummatukkainen, surusilmäinen Paula oli arka ja 
puhui hiljaa. Koulussa hän ei herättänyt erityistä 
huomiota, enkä tiedä hänellä olleen vaikeuksia.

Paulan oikea nimi oli Klaudia. Rouva Tamminen, 
joka piti kahvilaa Uudenkylän aseman lähellä, 
työväentaloa vastapäätä, oli ottanut hänet kasva-
tikseen ja muutti hänen nimensä Paulaksi. Paula 
oli menettänyt vanhempansa, mutta hänen mum-
monsa ja sukulaisensa elivät yhä Inkerissä. 
Meitä Nastolan Uudenkylän aseman seudun lapsia 
Paula kiinnosti. Halusimme leikkiä hänen kans-
saan, mutta hän eli usein omissa maailmoissaan 
eikä halunnut leikkiä kuurupiiloa, pallopelejä, 
neljää maalia ja mitä me lapset sitten yhdessä lei-
kimmekin.  Hän puhui hyvin vähän eikä pitänyt 
suomalaisesta nimestään.   
Minun silmissäni Paula näytti prinsessalta punai-
nen silkkirusetti keskellä päälakea. Kasvatusäiti 
kiintyi häneen, ompelutti hänelle kauniita vaattei-
ta ja osti leikkitavaroita. Hän sai kaupasta ostetun 
paperinuken, kiiltokuvia ja kirjoja, joista minä vain 
unelmoin.

”Paula oli menettänyt vanhempansa, 
mutta hänen mummonsa ja 

sukulaisensa elivät yhä Inkerissä”.

Kaupan hyllyillä jatkosodan aikana ei enää ollut 
kangaspakkoja. Vaatetavaraakin sai vain kupon-
geilla. Jos kauppa sai kangasta myytäväksi, se myy-
tiin tiskin alta tutuille ja sukulaisille. Paikkakun-
talaisena ja kauppiaiden tuttavana rouva Tammi-
sella saattoi olla suhteita ja mahdollisuus ostaa 
tiskin altakin tai mustasta pörssistä - luvattomilta 

tavaroiden välittäjiltä. Luulen, että kahvilanpitä-
jän vaatekomerossa riippui hienoja rauhanaikai-
sia vaatteita, joista taitava ompelija, kuten rouva 
Kilkkilä naapurissa, saattoi loihtia uuden veroisia 
pukimia Paulallekin. 

Paulalla oli aina kauniita vaatteita. Muistan erityi-
sesti vihreän takin, jossa oli turkiskaulus ja muhvi. 
Ne näyttivät meistä hänen tovereistaan ylellisiltä. 
Kuitenkaan vaatteet eivätkä leikkitavarat, joita kas-
vatusäiti hänelle osti, näyttäneet häntä ilahduttava
Orpo Paula suri vanhempiaan, ikävöi mummoaan, 
sukulaisiaan ja kotiaan. Minä muistan, että hänet 
palautettiin Neuvostoliittoon jatkosodan aikana. 
Muistoni Uudestakylästä ajoittuvat aikavälille 
1.11.1940 - 30.11.1943. Asioista tietävät sanovat, 
että se on mahdotonta.

Inkeriläisiä orpoja ja muita inkeriläisiä alettiin pa-
lauttaa vasta tammikuun puolivälissä 1944. Silloin 
monet eivät halunneet palata ja jotkut onnistuivat 
pakenemaan.  Mutta enin osa inkeriläisistä nousi 
tavarajunan ikkunattomiin ja lukittuihin vaunui-
hin. Juna vei heidät kohti itää. Se ei pysähtynyt In-
kerinmaalla, niin kuin oli luvattu, vaan vei ihmiset 
eri puolille suurta Neuvostoliittoa. 

Paula palasi Neuvostoliittoon vapaaehtoisesti. 
Hän uskoi pääsevänsä kotiin sukulaistensa luo.  
Me koulutoverit veimme hänelle itse tehtyjä lah-
joja ja kortteja lähtiäislahjaksi. Kasvatusäiti itki. 
Hän varusti Paulalle mukaan ruokaa ja vaatetta. 
Paula hävisi meidän tietoisuudestamme suureen 
tuntemattomaan, punaisen hämärän maahan. To-
dennäköisesti hän joutui orpojen kasvatuskotiin, 
olihan valtio orpojen eräänlainen yliholhooja. 
Orvoista kasvatettiin oikeaoppisia kommunisteja, 
Homo Sovjeticus-ihmisiä rakentamaan marxilais-
leniniläis-stalinilais -hengessä sosialistista ihanne-
valtiota, ateistista työläisten paratiisia.

Asiaa aprikoituani löysin palautuksen mahdollisen 
ratkaisun: ikävöivä lapsi saatettiin lähettää takai-
sin mummonsa luo Inkeriin, valloitetulle alueelle 
eikä Neuvostoliittoon. Siinä tapauksessa Paula tai 
oikeammin Klaudia joutui karkotukseen yhdessä 
mummonsa kanssa vasta välirauhan jälkeen eikä 
valtion ylläpitämään orpokotiin.

surusIlmäIsen 
InkerIläIsTYTÖn
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TaPaHTumakalenTerI
suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen 
ohjelmatietoja keväälle 2017

Suomen Inkeri-liitto  
La 14.1.2017 retki Töölön uusittuun kirjastoon.

on kaksi syytä vierailla talossa:
 1) näemme ultra hienon vuosina 2014 – 2016 uusitun aarne 
ervin suunnitteleman, vuonna 1970 valmistuneen rakennuk-
sen ja 
2) menemme kuvamatkalle Inkeriin. näyttelyssä on esillä 
vanhoja kuvia samuli Paulaharjun matkoista 1911.

vuosina 2011 – 2016 Inkerin kulttuuriseuran kuvausryhmä 
– aune kämäräinen, Helena miettinen ja marja karhula – on 
projektin ”Paulaharjun jalanjäljissä” aikana yrittänyt kiertää 
ja kuvata saman reitin Inkerinmaalla kuin Paulaharju aika-
naan. ryhmän edustajia on paikalla.
matkoja tehtiin yhteensä kuusi, ja joillakin oli mukana myös 
muita kuvaajia. valokuvista syntyi näyttely ”niin kuolee 
kansa, niin suree suku pois”, joka kertoo, miten Inkeri on 
muuttunut 100 vuodessa.

syyskuussa 2016 tehtiin ryhmämatka, jossa soveltuen kier-
reltiin kuvauspaikoilla. Tällä matkalla oli mukana myös suo-
men Inkeri-liiton jäseniä. näyttely on kooste kaikista näistä 
matkoista. Helena miettinen matkakavereineen esittelee sitä.
näyttely on kirjastossa tuolloin esillä viimeistä päivää. 
 
Töölön kirjasto sijaitsee osoitteessa Topeliuksenkatu 6, 
00099 Helsinki.   
Bussit: Topeliuksenkadulla 14, 18, 39, 39B, 41,42, 45, 53, 
205, 503 sekä mannerheimintiellä 40, 43, 63, 69 ja kaikki 
mannerheimintietä liikennöivät seutuliikenteen bussit 
Raitiolinjat: 2, 3, 4, 7a, 7B, 10
Tapaamme kirjaston pääoven edessä klo 13.00.  

Inkeri-iltapäivät Inkerikodissa Karjalatalon 
2. Kerroksessa

näin löydät Inkerikotiin: osoite on käpylänkuja 1. sinne tu-
levat bussit 52, 56, 65 ja 69. lähin pysäkki on väinölänkuja, 
200 m karjalatalosta. (raitiotielinja 1 ei aja viikonloppuisin.) 
lisää mahdollisuuksia: alle 1 km kävely käpylän asemalta tai 
Pohjolankatua pitkin mäkelänkadulta.
aikataulu: klo 13.30 kahvi pientä korvausta vastaan, ilmoi-
tusasioita, pääohjelma klo 14.00.

La 4.2. Fm riitta seppälä kertoo Tynnin suvun ja perheen 
vaiheista ja omista muistoistaan suvun jäsenenä. silja Jääs-
keläinen laulaa säveltämiään aale Tynnin runoja.

La 11.3. ”33 päivää santiago de Compostelaan. vaeltajan 
päiväkirja.” kirjailija anneli mylläri kertoo kumppaninsa olli 
Hirvosen kanssa tehdystä pyhiinvaellusmatkasta. 800 km 
pitkä taival espanjassa taittui jalan. anneli on kirjoittanut 
matkasta edellä mainitun kirjan. maaliskuussa 2016 Yle ja 
kirjastot valitsivat 7 suositeltavaa uskonnollista kirjaa Battle-
nimistä keskusteluohjelmaa varten. annelin kirja oli yksi 
niistä. 

La 8.4. muistellaan 1944 vuoden suuria ”kansanvaelluksia” 
alueeltaan pienentyneessä suomessa. karjalan siirtoväen 
asutuksesta ja kotoutumisesta uusiin oloihin kertoo historian 
dosentti silvo Hietanen. mukaan toivotaan myös karjalaisia 
”kaiken kokeneita”. Toivotaan Inkerin suomalaisten ja suo-
men karjalaisten välistä keskustelua kokemuksistaan.
 

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.
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Hyvinkään Inkeri-kerho 

Talven kokoontumiset. kokoontumiset seurakunnan aulakah-
viossa (Hämeenkatu 14) kello 14.
8.1., 5.2., 5.3., 2.4. Tapaamisten asiasisältö ja toukokuun 
päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

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. Tarkempia 
tietoja voi kysellä seuran puhelinnumerosta 045 6687628
Juhlatilaisuudet varissuon kirkolla (kousankatu 6), kello 14 
alkaen.
Palvelupiste, uudenmaankadulla on toistaiseksi lopetettu. 
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste tiistaisin klo. 10-12 (kous-
ankuja 5) ja torstaisin klo. 10-12 (katteluksenkatu 1,vuokko). 
muina aikoina neuvontaa saa seuran puhelinnumerosta.
seuran uusi postitusosoite on: lyydia Bazaleva(TsIs ry), Päi-
vännousevanpolku 13 B 57, 20610 Turku.

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



Lapualaisten ja virolaisten näkyvä 
yhteistyö

Rakvere ja Lapua ovat olleet ystävyyskaupun-
keja vuodesta 1990. Rakveressa kävijä ei voi olla 
huomaamatta Vallimäellä sijaitsevaa pronssista 
muinaishärkäpatsasta, Tarvasta. Se perustettiin 
yhteistyössä kaupunkien kesken vuonna 2002, 
jolloin Rakvere täytti 700 vuotta. Patsasta rahoit-
tivat suomalaiset ja virolaiset järjestöt, kaupungit, 
yritykset ja yksityishenkilöt, mukana myös presi-
dentit Martti Ahtisaari, Mauno Koivisto ja Ar-
nold Rüütel. Lahjoittajat saivat nimensä patsaan 
jalkaan. Tekijä on Tauno Kangro.

Jouluksi 2014 rakverelainen taiteilija Teet Su 
suunnitteli kaupunkiin rakennusjätteistä joulu-
puun, jonka ammattikoulun oppilaat värjäsivät 
vihreäksi. Sen valmistuttua jotkut kaupunkilaiset 
uhkasivat polttaa kuusen.  Tieto erikoisesta puus-
ta kulki kuitenkin maailmalla. Ensin sen löysivät 
kiinalaiset ja sitten amerikkalaiset. Sen jälkeen 
polttamispuheet loppuivat. Kuvassa kuusta ihailee 
säveltäjä Arvo Pärtin kunniaksi pystytetty muisto-
merkki Poika polkupyörän kanssa. 

Se, mitä kaupungintaiteilija käytti joulukuusen 
rakennusaineina seuraavana vuonna, 2015, näkyy 
nyt lehtemme kannessa.

Lapuan ja inkerinsuomalaisten suhteista kerro-
taan toisaalla lehdessämme.

YsTävYYskauPunGIT laPua Ja rakvere

Kuva: Teppo Ylitalo

Kuva: Marianne Loorents, Virumaa Teataja


