Hyvää Yhdessä-vuotta!
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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

Kolme viisasta miestä –
kaksi tärkeää paperia
Ensimmäinen viisas mies
on Pekka Jussila Pudasjärveltä. Hän lähetti vappuaattona
viestin liitteenä kaksi reissussa
rähjääntynyttä, mutta lukukelpoista tekstisivua. Heillä oli ollut jatkosodan aikana töissä inkerinsuomalainen mies. Yhtenä
aamuna, rauhan tultua, tämä oli
hävinnyt ja sanonut, että Siperiaan hän ei lähde. Paperit hän
oli joko unohtanut tai jättänyt
tarkoituksella.
Jussila on vuosikymmenet ihmetellyt kirjoitusta. On kyselty
Eestin liitolta, Helsingin yliopistolta, Pietarin seudulta löytyneeltä oppaalta. Eiliseen asti
(kirjoitan tätä 4.5.) on ollut tyytyminen lausuntoihin: ”siansaksaa, kirjoitusasu omituinen, joku
salakieli”.
Vappupäivän iltana huomasin:
minullahan on perhepiirissä assyriologian professori ja monen
muinaiskielen ja kirjoitusjärjestelmän tuntija Simo Parpola.
Lähetin Jussilan tekstit hänelle
ja samalla Wladimir Kokolle,
joka Inkerin puolella tietää ”kaikesta kaiken”.
Nyt alkoi tapahtua: vapun jälkeisenä aamuna sain Simolta
viestin: sekä kieli että tekstin
sisältö on ratkaistu.
- Toinen viisas mies! ”Kieli on

suomea, kirjoitettu omaperäisellä aakkosistolla, joka muistuttaa
suomalaista, mutta eroaa siitä
erityisesti vokaalien ja tiettyjen
konsonanttien (d,g,j,r) kohdalla
hämäävällä tavalla. Liitteenä eilen laatimani aakkosisto, jonka
avulla tulkitsin tekstin. Se osoittautui vanhakantaisella suomella
kirjoitetuksi tarinaksi….Saatuani transkription valmiiksi googlasin ensimmäisellä sivulla olevan lauseen ”Aurinko oli jo aikoja sitten paennut paremmille
maille”, saadakseni selville, olisiko teksti mahdollisesti jostakin
jo julkaistusta kirjasta, ja lähde
löytyikin heti: Julius Krohnin
vuonna 1889 ilmestynyt kirja
Kuun tarinoita, tarkemmin sen
luku Toinen ilta.
Krohnin kirja on varmaan ollut
sen Pudasjärven talon kirjahyllyssä, jossa inkeriläismies oli
töissä. Minusta on järkyttävää,
että hän on kopioinut juuri tämän kohdan, joka kertoo Siperiasta, jonka paljas nimi jo hirvittää, ja suomalaisnuorukaisista,
joita elähdytti rakkaus isänmaahan ja valmius kuolla Suomen
puolesta.”
Toimittaja toteaa: 1)Teksti on
todella hyytävää. 2) Googlatessa
havaitsin Julius Krohnin käyttävän kirjailijanimeä Suonio.

Simo Parpola jatkaa: ”Sekä tieteellisessä että kulttuurisessa
mielessä nämä kaksi sivua ovat
mielestäni erittäin tärkeitä ja
arvokkaita dokumentteja, sillä tietääkseni missään muualla
ei ole säilynyt näytteitä siinä
käytetystä aakkosistosta. Teksti
on huolellisesti ja siististi kirjoitettu, käsiala kertoo pitkästä
harjaannuksesta, ja veikkaisin,
että kirjoitus on opittu koulussa.
Aakkosisto on voinut olla laajalti käytössä Inkerissä ruotsalaisajoista alkaen.
Kolmas viisas mies on liittoomme hiljattain jäseneksi tullut Juhani Valo. Otin häneen yhteyttä
hänen media-alan kokemuksensa takia. Keskustellessa kävi ilmi, että hänellä on pitkään
ollut harrastuksena kielten ja
kansojen vaellusten tutkiminen.
Hän tuntee myös Parpolan tutkimuksia.
Odotamme kiinnostuksella,
mitä saloja kaksi pientä paperia
meidän kolmikollemme vielä
paljastavat.
Tässä oudoksi käyneessä ja levottomassa maailmassa toivon
lukijoille kesän iloa ja sisäistä
rauhaa.

Alina-Sinikka Salonen
alinasinikka@gmail.com
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KIRJEITÄ KENTÄLTÄ
Tervehdys!
Tämä muistelo tuli vastaani. Voin
joku toinen kerta myös lähettää
juttuja, jotka ovat joko muistitikulla tai sielun syövereissä.
Hyvää ja siunattua pääsiäisaikaa!
Alpo Järvi
talkoopappi Lapualta
Muisteloa Paul Saaresta
Tapasin rakkaan ystävän ja
pappisveljeni Paul Saaren Petroskoin seurakunnassa vuonna
1986. Kohtasin rohkean, innostavan ja sytyttävän Sanapalvelijan, joka hoiti kaukaa Virosta
käsin yli kymmenen vuotta Inkerin kirkon ensimmäistä seurakuntaa Petroskoissa syvällä
rakkaudella ja kärsivällisyydellä ajamalla Lada-romulla joka
kuukausi 1000 km Virosta Petroskoihin. En ehkä olisi Inkerin
kirkon talkoopappi, ellen olisi
kohdannut Paul Saarta ja Maria
Kajavaa. Olen kiitollisuuden
velassa näille Jumalan hulluille,
meidän suruttomien sytyttäjille.
Silloin 1980-luvun Petroskoissa
seurakunta jatkuvasti eli pelon
vallassa. Seurakunnan toimintaa
tarkkailtiin ja jokaista puhetta
kuunneltiin. Ilmassa oli alkuseurakunnan tuntua. Mutta sananpalvelijat olivat sitäkin rohkeampia julistuksessaan. Meidän vieraiden piti pitää puheet
käytävältä, saarnatuoliin ei ollut
asiaa. Myöskään meidän ei tarvinnut kertoa terveisiä Suomesta
vaan terveisiä taivaasta. Siperian
kokeneet seurakuntalaiset tarvitsivat vapauden ja lohdutuksen
vankkaa evankeliumia.
En koskaan ole kohdannut en4

nen ja sen jälkeen niin hiljaa
kuuntelevaa ja jokaista armon
sanaa vastaanottavaa seurakuntalaista. Työkenttää oli paljon,
työmiehiä vähän.
Joka jumalanpalvelukseen liittyi
aina multien siunaaminen. Siunattu multa toimitettiin haudoille.
Elettiin sitä aikaa, jolloin omaiset eivät useinkaan tienneet
kuolleitten omaisten tarkkoja
hautapaikkoja.
Pauli oli ahkera ja sukkela Herran pappi. Hetkessä hän jakoi
koko pöytäkunnalle ehtoollisleivän. Kun hänen seuraajansa
asetettiin virkaan, kirkon ovella
sain kuulla, että toimin juhlassa liturgina. Onnekseni Paulin
virkaan asettamispuhe oli pitkä,
jotta saatoin etsiä oikean kirkkopyhän käsikirjasta. Paul sanoi
seuraajalleen. ”Viktor, jos sinä
olet laiska pappi, kaikki moittivat sinua siitä, mutta jos sinä
olet ahkera pappi, seurakuntalaiset ovat armollisia myös sinun
puutteillesi.”
Tämän tyyppistä puhetta saisi
kuulla jokaisessa pappisvihkimyksessä. Erään kerran hän sanoi: ”Jos meillä kristityillä olisi
otsassa läpinäkyvä lasi ajatuksiimme, silloin emme ajattelisi
pahaa toisista, emmekä kaivelisi
toistemme syntejä.
Paul Saar – Inkerin ja Viron
pappi oli legenda jo eläessään.
Virossa miehitysvallan aikana
hän toimi metsäveljissä. Opiskeli 40-luvulla Hgin körttikodissa teologiaa, taisteli Suomessa Viron pataljoonassa, avioitui
Martan kanssa. Hänet vangittiin
Valpon toimesta -47 ja palautettiin

Viroon. Hän sai 35 vuotta vankeutta ja karkotettiin Siperiaan.
Vuonna 1956 hän vapautui Stalinin kuoltua.
Petroskoin uusi kirkko valmistui takanaan 10 vuoden työ.
Kirkon vihkiäisiin, 6.9.2009,
Paul ei enää jaksanut lähteä.
Hänen läsnäoloaan kaipasimme
juhlassa, jossa Kalajoen rovastikunnan suurkuoro, mukana
rakennustalkoolaisia, veisasivat
”Oi Kaanaan maa, se maa jossa
Jeesus on, jonne Jumalan lapset pääsevät ikuisesti elämään.”
Olimme päässeet vaivan, myrskyn ja helvetin pauhun jälkeen
suureen juhlaan, jossa taivas
laskeutui alas maan päälle meidän sydämiimme, Kristusta kirkastamaan. Se oli kiitollisuuden
osoitus meiltä maan matkaajilta
Petroskoin seurakunnalle. Uusi
kirkko – uusi armo – osoitus sitkeydestä, talkooväen sitoutumisesta ja pitkämielisyydestä.
Paul Saar (s. 7.6.1919) kutsuttiin pois 5.3.2010, ja me saimme olla luomassa liikuttuneina
ja kiitollisina hänen hautaansa
umpeen kotiseurakuntansa Hagerin hautausmaalla Virossa.
Lohduttava ja puhutteleva sana
pätee tänäänkin: ”Kaikki muuttuu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.” Tapahtukoon
niin.
Alpo Järvi
Talkoopappi, Lapua
Kiitos kirjeestä, hyvä Talkoopappi!
Kerrotte asioista, joihin liittyy
minunkin muistojani, joten vastaan tähän heti. Järjestin Petroskoin kirkon vihkiäisiin matkan
Inkerin kulttuuriseuran puitteissa. Mukanamme oli mm. Leino

Hassinen. Sain tutustua tähän
iki-ihanaan persoonallisuuteen.
Ei paljoa puuttunut, että en olisi tutustunut myös Paul Saareen.
Hänen Suomessa työskennellyt
lääkäri-poikansa oli hänet ilmoittanut. Otin tiedon vastaan
hämmentyneenä, kun kävi ilmi,
että Paul Saar oli täyttänyt jo 90
vuotta. Mietin asiaa vastuuni
kannalta ja lopulta otin yhteyttä
lääkäripoikaan. Kerroin huolestumiseni, mutta totesin, että hän
lääkärinä varmaan osaa arvioida tilanteen paremmin. Pyysin
häntä kuitenkin vielä kerran
miettimään matkan pituutta ja
bussissa istumisen määrää, ja
kuinka isä mahtaisi sen kestää.
Lopputulos oli, että Paul ei lähtenyt matkallemme.
Kun sitten puolen vuoden kuluttua luin lehdestä, että Paul
Saar oli nukkunut pois 5.3.2010,
puoli vuotta matkan jälkeen,
kiitin Taivaan Isää, että viimeisiä aikojaan elävää vanhusta ei
ollut rasitettu pitkällä matkalla
ja siihen liittyvillä voimakkailla
tunnekokemuksilla.
Mainitsemanne ”Oi Kaanaan
maa”-laulu teki minuun syvän
vaikutuksen samoin kuin koko
tuohon hankkeeseen liittynyt
suurenmoinen työ. En ollut
siihen mennessä lainkaan tietoinen, miten sankoin joukoin
ihmiset ovat tukeneet syntymämaani Inkerin uutta nousua eri
puolilla Inkeriä. Huomasin, että
joko pääkaupunkiseudun media
ei myöskään ollut tästä tietoinen
tai sitten asiasta ei vain haluttu
kertoa.
Suomen Inkeri-liitto ja sen jäsenlehti Inkeriläisten viesti on

vain hyttynen valtameressä,
mutta teemme sen, mikä on
meille resurssien puitteissa mahdollista.
Lämpimin terveisin
Alina-Sinikka Salonen
Terve Alina!			
Södertälje 16/3 -17
On kuin kirjoittais omalle vaimolleni, hän on myöskin Alina. Tapasin hänet ensi kerralla
kun hän oli ohimatkalla kotiin
Konnulle Kalliverestä Virosta
Venäjälle. Meidän talo oli tien
vieressä mistä vettä sai janoon.
Tää oli keväällä 1942.
Alina o.s. Muoni, s. 1930 Kaipala Länsi-Inkeri.
Äiti Anna, kuollut Ruotsissa
1948.
Isä Elias vangittu 1937, kuolinpaikka tuntematon (Siperian
matka 1935, paluu 1937).
Minä Rinaldo Lallo, s. 1929,
Arsian kylä, Eestin Inkeri.
Äiti Marija Reijo, s. Kullankylässä Viron Inkerissä.
Isä Aleksander Lallo, s. Arsian
kylässä, Venäjän Inkerissä, vangittu 13/5 1941, kuolinpaikka
Solikamskin vankileiri 1943.
Meitä jäi 4 pientä lasta äitini
hoidettavaksi.

sopivaksi julkaista. Tee itse valintasi. Runoja ei ole aikaisemmin julkaistu
Rakkain terveisin
Alina ja Rinaldo
Tervehdys teille, Alina-kaimani ja Rinaldo!
Katson runoja ja kirjoitan koneelleni sellaisia, joita joskus
ajattelen käyttää. Vierasta ”vanhan ajan” käsialaa on vaikea lukea, joten saatan tahtomattani
tehdä virheitä. Valitsen julkaistavat runot niin, että ne liittyvät
johonkin ajankohtaiseen asiaan.
En siis voi etukäteen luvata mitään. Ellei tule mitään estettä,
julkaisemme tämän Inkeriläisten viestin takakannessa Kevätkukka-runon, joka ilmi selvästi
kertoo sinivuokosta.
Kiitos myös niistä lähetyksistä,
joita on tullut tämän kirjeen jälkeen. Ne ovat arvokkaita. Niihin
palataan lähiaikoina. Olen pannut sinulle maapostiin kirjeen,
jossa kerron asiasta tarkemmin.
Lämpimin terveisin
Alina-Sinikka

Lähetän sinulle nipun runoja.
Ne on tehnyt äitini veli Mikko Reijo elikkä enoni. Hän oli
opiskelemassa Suomessa 1931 –
1939. Palattuaan kotiin Kullalle
hänet vangittiin 1941, ”tjaikkojen” piirittämänä. Kuolinpaikka
tuntematon.
Alina, katso näitä runoja. Ne
kaikki kai ei ole tänä päivänä
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SUOMEN INKERI-LIITON KESÄJUHLAT
Lauantaina 22.7.2017 alkaen klo 13.00
Missä?

Helsingin Oulunkylän kirkko Teinintie 10, 00640 Helsinki,
Teinintien ja Norrtäljentien kulmassa.

Kuinka sinne pääsee:
Junalla - I P T N K pysähtyvät Oulunkylän asemalla.

Kirkko on Helsingistä katsottuna radan vasemmalla puolella,
kävelyä n. 300 metriä.
Jokerilinjalla 550 - Itäkeskus – Westendinasema, ajaa kirkon
vierestä. Poistumispysäkin nimi: Käskynhaltijantie.
Kävelyä n. 150 metriä.

Busseilla

52 Arabia – Haaga - Munkkiniemi
72 Rautatientori – Pukinmäki - Tapanila
552 Malmi – Maunula – Munkkiniemi - Otaniemi
554, 554K Itäkeskus – Malmi – Pukinmäki – Maunula –
Leppävaara
Poistumispysäkin nimi: Norrtäljentie. Kävelyä n. 300 metriä.

Ohjelmasta:

Saamme vieraaksemme piispa Seppo Häkkisen, Suomen kirkon
”Inkeri-piispan”, sekä pastori Arvo Survon, joka herätti suomalaisten Inkeri-myönteisyyden 1990-luvun taitteessa. Tutkijana tunnettu
filosofian tohtori Toivo Flink tuo runojensa kautta esiin toisen
puolen itsestään.
Edellä mainittujen lisäksi esiintyy lukuisa joukko eri alojen taitajia.
Tule sinäkin antamaan oma panoksesi! Ruokaa ja kahvia on tietenkin tarjolla pientä korvausta vastaan.
Toimimme olosuhteiden mukaan eli emme aloita jumalanpalveluksella, mutta päätämme loppuhartaudella.

		Olet sydämellisesti tervetullut!
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ISÄNI PIENI MATKALAUKKU OSA II
Jatko-osa viime numerossa
julkaistulle tarinalle

Adoptiolapsen
ryöstö suomalaisilta
vanhemmilta – ja
kuinka Suomi sai
omansa takaisin
Nina Heikkinen

HELSINGIN MATKA –
SUURI SEIKKAILU
Seitsemänkymmentä -luvun
lopussa isäni ja Olga-siskoni
kävivät Sotsissa tapaamassa
uudestaan isäni Suomen siskoa
Saaraa ja hänen perhettään.
Ainoat, jotka kävivät meidän
luonamme, olivat Saara perheineen ja Eila-siskon tytär Päivi
miehensä kanssa. Vuonna 1981
perheemme sai suuren yllätyksen – kutsu Suomeen kuukaudeksi isän neljältä sisarukselta.
Se oli aivan uskomaton juttu!
Itse matkan valmistelu ja matkaan pääseminen oli aikamoinen
paperisota. Joka perheen jäsen
joutui hankkimaan lääkäritodistuksen. Töissä ja koulussa käyvien piti hankkia viranomaisten
todistus siitä, että olemme kunnon kansalaisia. Sekä piti täyttää
pitkiä hakulomakkeita, selittäen

mistä olet kotoisin, ammattisi,
kävitkö ulkomailla ennen, ketkä ovat isovanhemmat, onko
sukulaisia ulkomailla, oletko
puolueen jäsen jne, jne, jne. Se
paperipino piti toimittaa KGB:n
paikalliselle toimistolle, ja vasta
hyväksymispäätöksen jälkeen
saimme ulkomaanpassit ja lähtöviisumit, pantiksi jäivät heille
meidän sisäpassimme. Vasta sen
jälkeen voisimme hakea Suomen
viisumia.
Loppujen lopuksi kaikki järjestyi ja meidän elämämme suuri
seikkailu alkoi! Me tulimme
Helsinkiin junalla heinäkuun
aurinkoisena päivänä. Varmuuden vuoksi meitä oli odotettu
myös lentoasemalla (kommunikoinnissa oli ollut kielivaikeuksia). Hymyileviä ja ystävällisiä
ihmisiä, uskomattoman siistejä
katuja ja kaiken huippu – kuin
runsauden torvista – tavaraa
täynnä olevat kaupat! Ajatella,
tällaista se kapitalismi on! Isä
näytti siltä, kuin hänellä olisi
takana siivet! En nähnyt ennen
hänen niin paljon hymyilevän.

”Isä näytti siltä, kuin
hänellä olisi takana
siivet!”
Sukulaiset vuorotellen kyydittivät meitä samana päivänä perille asti, ensiksi Tampereelle ja
Kauhajoelle, sitten Pälkäneelle.
Ja ensimmäisen askeleen isä otti, päästyään perille - sen talon
pihalle, mistä hänet oli viety
37 vuodeksi. On vaikea kuvail-

la isäni tunnemyrskyä hänen
kasvoillansa... Minulle sen sijaan kaikki oli ihmeellistä, jopa
epätodellista! Vaikka en osannut suomea ollenkaan (isästä ei
ollut tulkiksi ymmärrettävästä
syystä), olin nähnyt ilman sanojakaan ympärillämme valtavasti
rakkautta meitä kohtaan. Ja olin
kokenut silloin elämäni suurimman hämmennyksen: nuo kaikki
ihmiset olivat niin ystävällisiä ja
vieraanvaraisia, että olin ihan
mykistynyt ja sanaton! Epäilen, että isänikin oli unohtanut
viimeisetkin sanansa täällä rakkauden merellä. Hänen äitinsä,
Emmi Panula oli silloin vanhainkodissa ja hänen miehensä
oli ollut vainaja jo monta vuotta. Me kävimme tervehtimässä
vanhaa mummoa ja Eila-sisko
oli tulkkina. Itse en muista tästä
mitään, paitsi että pienessä huoneessa keinutuolissa istui ja hymyili valkopäinen vanha nainen.
Kuukausi lensi kuin yksi hetki!
Me kävimme jopa Kuusamossa
Saara-siskon luona ja olimme
tutustuneet moniin ystävällisiin
ihmisiin. Suomen luonto oli niin
kaunis, hyttyset niin suuret ja
mustikka niin runsas!

PÄÄTYMINEN
SUOMEEN
Nuoruuteni lensi pikkulintuna
pois, kun opiskelin taukoamatta, ensiksi teknisessä koulussa ja
sen jälkeen työn ohessa 5 vuotta
korkeakoulussa. Vuonna 1992
minulla oli 2 ammattia, mies ja
pieni poika, joiden kanssa olin
muuttamassa asumaan Suo7

meen. Olimme varmoja mieheni
kanssa siitä, että osaamme tehdä
hyvin työtä samalla tavalla kuin
suomalaisetkin. Olimme valmiita mihin tahansa uhrauksiin
omassa elämässämme paremman tulevaisuuden tähden.
Tulimme uuteen kotimaahamme kirjaimellisesti kahden
matkalaukun kanssa, ja meillä
oli tavoitteena antaa hyvä tulevaisuus meidän lapsellemme ja
auttaa vanhempiamme. Meidät
oli otettu vastaan avoimin sylin!
Ennen kuin pääsimme asumaan
vuokra-asuntoon, kuukauden
verran asuimme minun sydänystäväni Päivin luona, jonka
kanssa tutustuimme Moskovassa vuonna 1975. Hänestä tuli
meidän opastaja kaikissa asioissa, joiden kanssa me väistämättä
jouduimme painimaan.
Isä, äiti ja Olja-siskoni perheineen jäivät asumaan Rostoviin.
Silloin ei vielä ollut kännyköitä.
Kuulumisia oli vaihdettu kirjeiden kautta. Minun vakituinen
kirjeenvaihtajani oli äiti. Hän
kertoi, että isästä tuli eläkeläinen
ja työssä käymistä oli pakko jatkaa. Sen takia, että eläkeraha oli
viivästynyt kolmen vuoden ajaksi ja eläkkeellä ei pärjäisi ilman
lisäansiota. Tuolloin Rostovissa
niin kuin koko Venäjälläkin oli
vaikeat ajat: paljon köyhiä ihmisiä ilman kattoa pään päällä ja
vielä enemmän kulkukoiria.
Työn jälkeen isällä oli tapana
mahdollisuuksien mukaan auttaa sekä ihmisiä että eläimiä.
Hän vei ihmisille äidin tekemää
borssia ja koirille leipää, harvemmin luita. ”Minä tiedän, mikä on
nälkä! ”, isäni oli usein toistanut.
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Näin ajan kulkiessa tuli täyteen
50 vuotinen isäni työura. Hänestä tuli vanhus: puoli kuuro,
melkein hampaaton. Mutta hän
ei koskaan valittanut ainakaan
ääneen terveydestänsä, eikä käynyt lääkäreissä. Nuorena hän oli
aina valmis uuteen. Nyt vanhana
hän enemmän kuunteli radiota,
jonka oli saanut lahjaksi Saarasiskolta. Kun asuin vielä kotona,
isä antoi minunkin kuunnella
öisin kaukaisia amerikkalaisia
vapauden ääniä. Viikonloppuna
hän nautti vaatimattomasta punaviinistä ja hiljaa meni nukkumaan. Näin vuodesta toiseen...
Äitini 62- vuotissyntymäpäivänä he olivat kotona kahdestaan. Juhla oli pieni ja mieleen
molemmille. Oli juotu äitini
itsetekoista rohtoviiniä, vanhoja
muistellen. Isä sanoi, että haluaisi tulla haudatuksi, kun kuolee
joskus, ottovanhempiensa hautaan. Niin sovittiin ja mentiin
rauhallisesti nukkumaan. Seuraavana päivänä isä kuoli.

”Minä tiedän, mikä on
nälkä!”

kunsa. Pääsin tällä kertaa aivan
laillisesti tutkimaan sen haurasta
sisältöä. Kirjeet Emmi-äidiltä ja
sisaruksilta, kellertäviksi muuttuneet valokuvat, isäni koulun aikainen aakkoskirja, lyhyt
omaelämän kertomus, minun
lastentarhassa tekemäni onnittelukortti, jossa pienistä kangasjäämisistä tehty pienen pieni
purjevene kulkee valtameren
keskellä... Katsoin kuvat, luin
kirjeet, ihmettelin ja itkin.
Nyt minä osasin sitä ”kummallista” kieltä ja tunsin valokuvien
hahmot! Pieni matkalaukku sisälsi isäni oman maailman, johon mahtuivat kaikki tunteet,
jotka hän oli piilottanut itseltään
ja minulta: rakkaus, kaipuu, sielun kipu, yksinäisyys. Ja tämä
avaruus on nyt ottanut minut
syliinsä!
Täällä Kauhajoella, hautajaistilaisuudessa nuo kirjeet oli luettu
ääneen isäni kaikkien siskojen
voimin ja muisteltu vanhoja
juttuja. Katsoin silloin yhteen
kokoontuneita harmaapäisiä
ihmisiä, heidän kasvojaan, kuuntelin puheita ja ajattelin, että isä-

Hänen urhea sydämensä pysähtyi ikuisesti. Me kaikki hänelle
läheiset ja häntä rakastavat ihmiset sekä Venäjällä että Suomessa - olemme toteuttaneet
hänen viimeisen toiveensa. Isäni
tuhka on Vilho ja Emmi Panulan haudassa, ja hänen nimensä
on heidän nimien vieressä hautakivessä.

MATKALAUKUN
SALAISUUS AVAUTUU
Isäni tuhkan kanssa sain perinnöksi hänen pienen matkalauk-

Nuori perhe koossa vuonna 1966.

Vuokratorpan omenapuun alla - isäni, minä ja äitini.
ni kuuluu heille samalla tavalla
kuin minullekin. Osa heidän
elämäänsä oli isäni elämää. Hänellä oli tapana sanoa: ”Minun
siskot” ja äänensä pehmeni. Samaa olen nähnyt ja kuullut isäni
siskojen puolelta. Se sulatti sydämeni lopullisesti, vaikka niin
myöhään.
Toivon, etten ole ollut mustasukkainen, kun väitin, että
isä ei sanonut minusta ”minun
tyttöseni”. En minäkään ole
osannut sanoa hänelle ”isi”. Välillämme kuului vain rutiiniksi
muuttuneet ”terve” ja ”mitä kuuluu”. Mutta, mitä enemmän luen
inkerinsuomalaisten kohtalosta,
sitä paremmin ymmärrän meidän isä-tytär suhdetta. Yli 20
vuotta olen nyt elänyt Suomessa.
Kaikki nuo vuodet ja tieto isäni kohtalosta, siskojensa kertomuksista, kirjeistä, ovat avanneet
silmiäni ja haluan sanoa:
”Isä! Olen syvästi pahoillani, etten löytänyt helliä sanoja
sinulle, enkä yrittänyt kysyä,
miksi meistä oli tullut tunteita
piilottelevia ihmisiä? Sinulla oli
suuri ja rakastava sydän, jonka
olet piilottanut muurin taakse,
ettei kukaan tekisi uusia haavoja
sinulle... Sinun tyttösi on sinusta ylpeä ja kiitollinen olemasta olostasi! Anna anteeksi, isä,
kaikesta mitä tein väärin! Olen

onnellinen
täällä, missä
sinäkin olit
ollut hetken
aikaa onnellinen. Se, mitä sinulta oli
väkisin otettu
pois, minä ja
lapseni saimme monikertaisesti! Elämä on kuin suojaton pikkuvene
valtameren aalloilla. Mutta, kun
me ja seuraavat sukupolvet, tiedämme ja muistamme meidän
juuret, meistä tulee vahva laiva,
joka vie eteenpäin.”

TÄNÄÄN
Lopuksi viimeisiä, aivan ihmeellisiä kuulumisia! Syntymäpäivälahjaksi sain ystävältäni Päiviltä
”Inkeriläisten viesti”- lehden
vuositilauksen. Heti ensimmäisessä numerossa luin artikkelin
”Lilja Kuivanen in memorial”.
Lilja oli syntynyt Inkerissä samalla seudulla kuin isänikin, ja
oli tyttönimeltään Rikkinen.
Isäni äidin oma nimi myös oli
Rikkinen. Se asia jäi mieleeni.
Myöhemmin, lehden kolmannessa numerossa, tuli pitkä kertomus Liljasta ja itse kertojasta
Synnöve Excellistä. Olen lukenut sitä useita kertoja enkä us-

Nuori mies ja kukkakimppu.
konut silmiäni. Voiko olla totta?
Mietin ja sulatin saamiani tietoja pari kuukautta ja loppujen
lopuksi uskalsin lähettää Synnövelle tekstiviestin, missä kysyin,
”ollaanko sukulaisia?” ”Ollaan!”
-oli vastaus, ja niin koko isäni
suku tuli luokseni pitkänä ja leveänä puuna, iloisesti hymyillen,
joka oksassa roikkuvista valokuvista! Se oli maaginen, unohtumaton hetki... Vanhimman
poikani kanssa, joka asuu Helsingissä, kävimme tutustumassa
ystävällisiin ihmisiin, ja ilta lensi kuin yksi minuutti! Oli niin
jännittävää ja paljon kertomista,
että unohdimme jopa ottaa yhteisen kuvan. Ja taas sain paljon
uutta isääni liittyvää tietoa. Haluan kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tallentaneet ja sillä pelastaneet ne tiedot tuleville
sukupolville!
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HENKINEN ELÄMÄ INKERISSÄ JA VENÄJÄLLÄ 1917–1919
Toivo Flink

Inkerin lipun laskeminen Inkerin rykmentin kotiuttamistilaisuudessa 4.12.1920.
I maailmansodan ja Venäjän
vallankumousten vaikutukset
inkerinsuomalaisten henkiseen
elämään Inkerissä ja Venäjällä
1917–1919.

ITSEHALLINTOA JA
SIVISTYSOHJELMIA
I maailmansota toi Inkerinmaalle muutakin kuin menetyksiä. Se vaikutti Inkerin kansaan myös herättävästi. Koska
lähes joka perheen miehiä oli
läheisillä ja kaukaisilla rintamilla, oli yhteydenpito heihin
elintärkeää. Pakon edessä ihmiset oppivat toimimaan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.
Koteihin hankittiin karttoja ja
maakohtaista lukemistoa. Myös
omakohtaiset matkat opettivat
tuntemaan maita ja kansoja.
Maalaisväen varallisuus kasvoi
Inkerinmaalla nopeasti, koska
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elintarvikkeet kävivät kaupaksi
hyvin, ja hintataso kasvoi jatkuvasti. Kaupunkilaisten tilanne kohentui kieltolain ansiosta.
Eniten kärsivät opettajat ja virkapalkalla eläneet.
Helmikuun vallankumous herätti pienissä kansoissa toiveita
saada oikeutusta omalle kansalliselle toiminnalleen. Inkerinsuomalaiset korostivat kielensä
ja uskontonsa erikoislaatua.
Kansanvaltaiset aatteet saivat
inkeriläisaktiiveja panostamaan
kansallisiin sivistysohjelmiin.
Niitä toteutettiin kahdella tasolla.
Ensimmäinen oli perinteinen
ja ennestään tuttu. Sen pyrkimyksenä oli kansalaistoiminnan
vauhdittaminen paikallistasolla.
Inkeriläiset opettajat perustivat
oman yhdistyksen. Yleisinkeriläinen kansalaiskokous huh-

tikuussa 1917 keskittyi kansakoululaitoksen ja Kolppanan
seminaarin uusimiseen. Itsehallintoajattelussa päästiin ensi
kerran näkemykseen itsenäisten,
eri tasoisten kunnallisten hallintoyksikköjen muodostamisesta
inkeriläisten asuttamilla alueilla.
Toinen taso oli valtakunnallinen. Kyseessä oli lakia säätävä
kokous. Pyrkimistä siihen pidettiin tärkeänä. Ajateltiin, että hankkeen onnistuessa omat
miehet olisivat pitämässä kansansa puolia. Poliittinen tilanne
maassa muuttui nopeasti, eivätkä kerran viikossa ilmestyneet
Inkeri- ja Neva-lehdet pysyneet
tapahtumien perässä. Sen sijaan
niissä esitettiin säännöllisesti
omia tilannekatsauksia. Tämä
osoitti kirjoittajien harkintakyvyn ja tilanteen hallitsemisen
tason, mikä oli asian kannalta
arvokkainta.

Kesä 1917 kului kristillisten ja
sosialististen arvojen tukemisessa juhlia pitämällä. Niissä
myös kerättiin varoja nuorisojärjestöjen toimintaan ja oman
kirjapainon hankkimiseen, koska molemmat lehdet painettiin
Suomessa. Inkeri ja Neva jäivät
ilmestymättä kesällä kahden
kuukauden ajan kirjapainotyöläisten lakon vuoksi.
Yhteiskunnallinen elämä politisoitui ja ilmapiiri maassa kiristyi
syksyn myötä. Neva kehotti perustamaan sosiaalidemokraattisia järjestöjä kaikkialle Inkeriin.
Lehti arvioi oikein, että kansalaistoiminta tulee tapahtumaan
pääasiallisesti puolue-elämän
merkeissä. Bolševikkien kanta
voimistui, ja sitä mukaa sivistystä, oppia ja taitoa leimattiin herrojen huviksi. Valtakunnallinen
äärivasemmisto ja äärioikeisto
tekivät parhaansa estääkseen
perustuslakia säätävän kokouksen koolle kutsumisen marraskuussa.

INKERIN
KOULULAITOKSEN
UUDISTUKSEN
KAAVAILUJA
Poliittinen vastakkainasettelu
kärjistyi syksyllä 1917 myös Inkerissä. Se paljasti inkerinsuomalaisen maalaisväen heikon
sivistystason. Kylillä liikkuneet
bolševikkien luottomiehet Suomesta onnistuivat leimaamaan
inkeriläiset opettajat herrojen
asiaa ja omaa etua ajaviksi kansansa pettureiksi. Työ-lehti, Nevan entinen hengenheimolainen,
kovisteli inkeriläisiä opettajia
heidän maltillisista näkemyksis-

tään. Parjauskampanjan tulokset
näkyivät loppuvuodesta 1917 ja
seuraavan vuoden aikana, kun
kansa rupesi ahdistelemaan
omia opettajia. Bolshevikit
voittivat kunnalliset ja kihlakuntatasoiset kunnallisvaalit selvin
numeroin. Valtakunnalliseen lakia säätävään kokoukseen pyrki
kolme inkeriläistä opettajaa,
mutta he hävisivät kamppailun
jo vaalien alussa.
Marraskuun lopussa 1917 pidetty yleisinkeriläinen edustajakokous keräsi noin 150 henkeä.
Kokouksen päätökset osoittivat,
että ydinjoukko oli taistelemassa
loppuun asti. Tuloksiakin näkyi.
Läänin maalaishallinto määräsi
Kolppanan seminaarin ylläpitoon vuosittain 25 000 ruplaa
edellyttäen, että se muuttuu
maalliseksi oppilaitokseksi ja
sen opetusohjelma laajenee. Seminaari aloitti toimintansa 11.
lokakuuta 1917. Sen johtajaksi
tuli samana vuonna Helsingin
yliopistosta valmistunut Kaapre
Tynni. Inkerinmaan suomalaisen koululaitoksen uudistuskaavailut kytkettiin tulevaan valtakunnalliseen koulu-uudistukseen, ja ne jäivät toteuttamatta.
Vuosi 1918 toi myös voittoja.
Maaliskuussa pidetty inkerinsuomalaisten kolmas edustajakokous tähtäsi kansalliseen järjestäytymiseen ja suomalaisen
kunnallisliiton perustamiseen.
Hanke jäi kuitenkin toteutumatta. Kokouksen asettamalle
Inkerin kansanvaltuustolle uskottiin edustustehtävien lisäksi
kansakouluasiat, Kolppanan
seminaarin uudistusten toteuttaminen ja kansanopiston perustaminen.

Kapri Tynni
Kansanvaltuusto ehti saada liittoa koskevan asian liikkeelle
muutamassa kunnassa, kun sen
puheenjohtaja ja sihteeri joutuivat uusien päättäjien epäsuosioon. Tsarskoje Selon kihlakunnan kokouksessa huhtikuussa
1918 estettiin Kaapre Tynnin
valitseminen neuvoston puheenjohtajaksi ja määrättiin hänet pidätettäväksi. Hänet pelasti pako
ja kahden viikon piileskely Pietarissa. Uutta pidätystä odottamatta hän pakeni Suomeen,
minne myös hänen perheensä
seurasi häntä. Tynnin lisäksi
Suomeen paenneet Kolppanan
seminaarin viimeiset oppilaat
valmistuivat opettajiksi uudessa
kotimaassaan.

INKERINMAAN
KOULULAITOKSEN
TILASTOA
Kaapre Tynnin jo Suomessa
vuonna 1923 julkaistujen tietojen mukaan bolševikit menestyivät parhaiten kunta- ja kihlakuntatasolla. Sen sijaan inkeriläiset onnistuivat vaikuttamaan
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läänin tasolla. Läänin
toimeenpanevassa komiteassa oli Tynnin
mukaan viidestä jäsenestä kaksi inkerinsuomalaista. Myös valtuuston yleisten kokousten
puheenjohtajana toimi
inkeriläinen. Tämän
ansiosta perustettiin
Inkerin sivistystoimi,
jonka esimieheksi tuli
inkeriläinen.
Sivistystoimen vuoden
1918 lopussa keräämät
tilastot osoittivat, että
Inkerinmaan 313 koulussa, jossa suomalaisia
lapsia opiskeli, toimi
248 suomenkielistä
opettajaa. Tämän sivistystoimen valvonnassa
oli koulujen lisäksi
Kolppanan seminaari
ja syksystä 1918 kansanopisto. Seminaari
lopetti toimintansa
Kolppanassa vuonna
1920, kun se siirrettiin
Hatsinaan, ja se sai nimen Hatsinan suomalainen opettajaopisto.
Kansalaistoiminnan
tulokset jäivät terrorin,
sotatoimien ja kansalaissodan jalkoihin.
Niiden alkusoitoiksi
myös Inkerinmaalla
puhkesi kapinoita kesällä ja syksyllä 1918 ja pakolaisliike Suomeen alkoi. Pakolaisia
Suomessa laskettiin olleen vuoden 1919 lopussa arviolta 8200
– 8300 henkeä.
Kansan kapinat, sotatoimet ja
kansalaissota saivat näin tuhansia inkeriläisiä pakenemaan
12

Suomeen, minne suuri osa silloin jäikin. Tästä pakoliikkeestä
muodostui ensimmäinen muuttoaalto, joka on jatkunut lähes
sadan vuoden ajan uusissa oloissa ja uusissa merkeissä.

IKITIE – UNOHDETTUJEN IHMISTEN TARINA
Antti Tuurin kirjasta ja sen pohjalta
syntyneistä muista tuotteista
Alina-Sinikka Salonen
Ikitie on reitti, jota pitkin suomalaiset valkoiset
kuljettivat punaisia eli kommunisteja Neuvostoliittoon 1930-luvulla. Tätä reittiä vietiin myös Jussi
Ketola, jota matkan aikana pahoinpideltiin joka
käänteessä. Ketola oli useita vuosia aikaisemmin
ollut töissä Amerikassa, mutta oli palannut hoitamaan kotitilaansa Kauhajoelle. Kuljetuksia, joita
sanottiin muilutuksiksi, järjestivät Lapuan liikkeen
miehet. Retket olivat saaneet nimensä kuuluisimpien rahtaajien Jussi ja Jaakko Muilun mukaan.
Neuvostoliiton rajan tuntumassa potkaistiin rajusti
pahoinpidelty Ketola autosta ulos. Hänen vaihtoehtonsa olivat vähissä: paluuta kotiin ei voinut
ajatella. Oli vain selviydyttävä hengissä Neuvostoliiton puolelle. Harhailtuaan Venäjän puoleisessa
Karjalassa, hän osui venäläisten rajavartioasemaan
ja joutui lopulta Petroskoihin.
Neuvostoliittoon tuli lyhyen ajan sisällä noin 10
000 amerikkalaista, joista suuri osa oli amerikansuomalaisia. Nämä olivat lähteneet Amerikkaan
paremman elämän toivossa, mutta Yhdysvaltain
talouden romahtaessa 1929 maassa alkoi paha
työttömyys. Josef Stalin käytti tilaisuutta hyväkseen ja kutsui amerikkalaisia rakentamaan uutta
Neuvostoliittoa, joka olisi vapaa, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta.
Amerikasta tulleita kohdeltiin aluksi paremmin
kuin sikäläisiä. Heillä oli mm. omia kauppoja, joissa Jussi Ketolakin sai aluksi tehdä ostoksia.
Stalinin kätyreillä oli kuitenkin omat epäilynsä
Ketolan taustoista ja motiiveista. Siksi hänet lähetettiin Amerikan siirtolaisten perustamaan Säde-kommuunaan, josta myöhemmin tuli kolhoosi.
Sen asukkaiden käsitys avoimesta yhteiskunnasta
poikkesi aika paljon Stalinin käsityksistä. Ketolan
odotettiin välittävän sieltä tietoja. Tähän hän ei
suostunut ja joutui siksi itse jatkuvan tarkkailun
kohteeksi.

Vuosien kuluessa kommuunan johtoa ja työntekijöitä alettiin kohdella kansanvihollisina. Stalinin
järjestelmät olivat käytössä: asukkaita kidutettiin
ja saatiin lopulta todistamaan toinen toistensa ”rikoksia”. ”Syyllisten” kohtalo oli yleensä kuolema.
Antti Tuuri kertoo tosipohjaista tarinaa asiallisesti,
selkeästi, viileästi, ja samalla mukaansatempaavasti.
Oli kiinnostavaa seurata, kuinka varsinkin naiset
oli saatu aivopestyiksi. He kuulivat pahoinpitelyistä ja kidutuksista, mutta pitkään uskoivat, että
nämä henkilöt olivat oikeasti syyllisiä rikoksiin,
joista heitä syytettiin, ja olivat siis rangaistuksensa ansainneet. Myös Saralla, yksinhuoltajaäidillä,
josta oli tullut Jussin ”avovaimo”, kesti pitkään,
ennen kuin hän muutti käsityksiään. Ketolasta oli
lähetetty Suomeen virallinen todistus, jossa todistettiin Jussin kuolleen, ja hänelle oli luotu uusi
identiteetti.
Vuonna 1938 alkoivat Inkerissä inkerinsuomalaisten, Petroskoissa amerikansuomalaisten ja koko
Neuvostoliitossa kaikkien vähemmistökansojen
vainot. Kesti vuosikymmeniä, ennen kuin maailmalle valkeni, että Neuvostoliitossa – samoin kuin
muissakin maissa - on lukuisia alueita, joihin on
ammuttu tuhansittain ihmisiä. Myös Säde-kommuunan useimmat ihmiset kuin myös eläimet saivat traagisen lopun.
Jussi Ketola oli älykäs mies, joka oli kaiken aikaa
ollut vainoojilleen äärimmäisen kova pala. Hänkin joutui kuljetukseen, jossa Säteen asukkaita
ammuttiin yhteen maakuoppaan. Jussi pääsi kuitenkin livahtamaan pois kuormasta, ja onnistui
lopulta pääsemään takaisin Suomeen Kauhavalle,
kotitaloonsa. Siellä elämä jatkui siitä, mihin se oli
kahdeksan vuotta sitten jäänyt.
AIHE MUISSA MEDIOISSA:
1. Ikitie-kirjan pohjalta on tehty Suomi 100-hankkeena samanniminen elokuva, jonka ensi-ilta on
Suomessa 15.9. Se toteutetaan kansainvälisenä yhteistuotantona Suomen, Ruotsin ja Viron välillä.
Kuvaukset tapahtuvat Virossa.
Rooleissa ovat mm. Ville Virtanen, Irina Björklund ja Jonna Järnefelt. Pääosaa esittävät Tommi
13

Korpela ja – yllätys, yllätys – tanskalainen Sidse
Babett Knudsen, joka on tullut monelle tutuksi
tanskalaisesta sarjasta Vallan linnake. Elokuvan
ohjaa Antti-Jussi Annila.

murskattiin. Tyttären tarina Säde-kommuunasta
Neuvosto-Karjalassa. Siirtolaisinstituutti. Julkaisuja 7. 2017.

Elokuva tulee olemaan rankka. Jokainen harkitsee
itse, haluaako sen katsoa. Ehkä kirjan lukeminen
on helpompi kokemus, jos sen onnistuu jostain
saamaan. Kirja on ollut pitkään loppuun myyty.
2. Säde-kommuunassa lapsena elänyt Vieno Zlobina on kirjoittanut kirjan Heidän ihanteensa

Ikitie -elokuvan päähenkilöt Tommi Korpela ja
tanskalainen Sidse Babett Knudsen. Kuva: Andres Teiss

FINLANDIA 2017 -POSTIMERKKINÄYTTELY
Heikki Kähäri
Tampereella järjestetään 24. - 28.5.2017 suuri eurooppalainen postimerkkinäyttely FINLANDIA
2017 juhlistamaan Suomen itsenäisyyden ajan
ensimmäisten postimerkkien 100-vuotisjuhlaa.
Nämä ensimmäiset merkit, niin sanotut Saarisen
mallin merkit, julkaistiin 1.10.1917, jo hyvissä
ajoin ennen itsenäisyysjulistusta. Tapahtuma on
osa Suomi 100–vuotta -yhdessä -juhlaa. Näyttelypaikkana on koko Tampere-talo ja Museokeskus
Vapriikin Postimuseo.
Näytteilleasettajia on 42 maasta ja kokoelmia tulee
olemaan noin 2248 kehystä (á 16 näyttelylehteä).
Lisäksi tulevat kirjallisuusluokan kohteet. Suomesta kokoelmia tulee olemaan ennätysmäärä,
kaikkiaan 71. Mukana on ilahduttavasti kymmeniä kokoelmia, jotka osallistuvat ensimmäistä
kertaa kansainväliseen näyttelyyn.
Merkittävää on, että mukana on ensimmäistä kertaa postikorttiluokka tämän tason näyttelyssä.
Kutsuttujen luokassa nähdään useita ennen näkemättömiä kohteita kuningatar Elisabet II:n
kokoelmista. Kunnialuokassa hänen majesteettinsa kuningatar Elisabet II esittää kohteita kokoelmastaan, joka tunnetaan nimellä The Royal
Philatelic Collection. Esille tulevat varhaisimpien
postimerkkien ja ehiöiden ehdotteet, luonnokset,
koepainokset ja muita suuria harvinaisuuksia vuosilta 1839–1855.
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Samoin on mukana Suomen Pankin Rahamuseon ainutlaatuisia ja aikaisemmin esittelemättömiä
suomalaisten itsenäisyyden ajan markkaseteleiden
luonnos- ja ehdotekokoelman erikoisuuksia.
Minun kokoelmani “The 1920 issues of North
Ingermanland” (1920-luvn Pohjois-Inkerin postimerkkkejä) tulee olemaan 5 kehyksen laajuisena
ns Perinteisen filatelian (Traditional philately, kun
siellä kaikki tekstitys tulee olemaan englanniksi)
luokassa. En tiedä, tuleeko ulkomailta P-I:n kokoelmia, se olisi mahdollista. Suomesta esillä on vain
tämä minun kokoelmani.
Näyttelyn teemapäivät ovat:
Keskiviikko 24.5. Agathon Fabergé (Pietarilaisen
Fabergé-liikkeen jalokiviasiantuntija, joka pakeni Suomeen ja toi mukanaan mm huikeat postimerkkikokoelmansa, mm Suomi-kokoelmansa ja
on yksi suomalaisen filatelian merkittävimmistä
henkilöistä.)
Torstai 25.5. 100-vuotias Suomi
Perjantai 26.5. Tampere
Lauantai 27.5. Muumit ja perhe
Sunnuntai 28.5. Postimuseo ja Postcrossing.
Aukioloajat: Tampere-talo 10.00-18.00,
paitsi la 10.00-17.00 ja su 10.00-15.00
Pääsymaksu ke 25.5. 10 €, muut päivät vapaa pääsy.
Postimuseo/Vapriikki:10.00-18.00; pääsymaksu
12 € (kaikki Vapriikin näyttelyt).

VALLUN VAELLUS
osa 1
Valma Karlssonin muistelmien
pohjalta muokannut Alina-Sinikka Salonen
Valma Karlsson on omistanut
kirjoituksensa lapsilleen, mutta nyt hän jakaa kokemuksiaan
myös meidän kanssamme. Tästä
versiosta on poistettu huomattava osa maailman ja Inkerin
yleisestä historiasta ja on keskitetty nimenomaan Valman
(os. Susi) suvun ja perheen vaiheisiin. Valma kertoo elämänsä
tärkeimmistä hetkistä niin kuin
hän asiat muistaa, ja mitä hän
on kuullut äitinsä ja siskonsa
kertovan.
Ajatukset lentävät haparoivin
siivin,
lapsuusajan tunnelmiin muistoissani hiivin.
Äitini, Helena Kirppu (s. 1906),
on syntynyt Liissilän Hovinmäellä, noin 45 km Leningradista
etelään. Hänen äitinsä oli Anna
Lemetti ja isänsä Juho Kirppu.
Perheeseen kuuluivat äidin lisäksi seuraavat lapset: Paavo, Topias, Saima, Katri ja Aleksander
(Saska).
Äiti oli vielä lapsi, kun hänen
isänsä kuoli. Silloin alkoivat
perheelle vaikeat ajat. Ei ollut
aina edes ruokaa. Kun äidin piti
lähteä koulun kanssa eläintarhaan, ei hänellä ollut kenkiä.
Naapurin tyttö lainasi kengät ja
äiti pääsi retkelle. Hän sai käydä
vain 3 vuotta koulua, sen jälkeen
oli mentävä työhön. Miten hän
oppi siinä ajassa kirjoittamaan

suomeksi ja venäjäksi, on minulle arvoitus. Venäjää puhumaan
hän oppi työssä.
Veljet yrittivät tehdä töitä, mutta kun he menivät Leningradiin
tavaraa myymään, oli tulos huono. Kun he tulivat kotiin, olivat
poikien taskut tyhjät, mutta pää
oli täynnä!
Isäni, Aatami Pekanpoika Susi,
syntyi 1902 Liissilän Kuninkalan kylässä, sekin noin 45 km
Leningradista etelään. Hänen
isänsä oli Pekka Susi ja äitinsä
Helena Virkkunen. Isän lisäksi perheessä oli Mari, Juho, ja
Aleksander (Saska).
Nuorisolla oli tapana kokoontua kylän mäelle, johon oli rakennettu puusta keinu. Siinä istuttiin tai seistiin vastakkain. Jos
vauhtia oli tarpeeksi, keinu jopa
pyörähti yläpuun ympäri. Äiti
ja isä olivat tavanneet toisensa täällä ”liekulla”. Siellä myös
tanssittiin. Äiti oli kaunis, suosittu ja hyvä tanssimaan! Kun
äiti oli eläkeikäisenä käymässä
Sablinassa, muisti naapurinmies
vieläkin äidin tanssitaidon!
Siellä Helenan ja Aatamin rakkaus syttyi, ja häät pidettiin
aikanaan isän kotona, Kuninkalassa. Muusta tarjoilusta en
tiedä, mutta ainakin alkoholia
oli tarjolla. Alina-Sinikan isä
Paavo kertoi näissä häissä nauttineensa ensimmäistä kertaa
alkoholia ja pelkäsi sen tähden
mennä illalla kotiin, vaikka oli
jo aikuinen mies. Hänen äitinsä
oli uskovainen, eikä hyväksynyt
alkoholia ollenkaan.
Tuoreelle miniälle tehtiin häihin

runo:
Anoppi kun ruppee torumaan,
niin mene toisee tuppaa.
Itke siellä itseksesi, ettei näe kukkaa.
Anoppi kun ruppee torumaan,
niin älä siitä huoli.
Toisen miniän kanssa riiteli,
kun otti tarttuloista paksui kuorii. (perunoista)
Miehesi kun ruppee torumaan,
niin mene huoneheesi,
lue toisiin poikiin kirjeitä
lohdutuksekseesi!
Nuoripari jäi asumaan Kuninkalaan. Helenat, anoppi ja
miniä, tulivat keskenään hyvin
toimeen. Äiti oli jo nuorena sopeutuvainen ja varmasti hyvä ja
kiltti miniä.
Nuoret puhuivat työssä venäjää,
mutta kotona suomea. Vaikka puhuttiin kahta eri kieltä,
oli sopu yllättävän hyvä kylän
asukkaiden kesken. Äiti kävi
kolhoosissa työssä ja isä rautateillä. Elämä oli rauhallista eikä
puutetta nähty. Aikanaan syntyi
perheeseen ensimmäinen lapsi,
sisareni Niina, 30.10.1930.
Siihen aikaan Inkerinmaa elätti
Pietarin kaupunkia. Inkeriläiset
olivat ahkeria ja viljelivät maatilkkujaan tehokkaasti. Mitä jäi
omalta perheeltä yli, vietiin kaupunkiin myytäväksi. Perheessä
oli kaksi lehmää. Äiti kävi ”kuksinat” (kannut) selässä Leningradin torilla maitoa myymässä.
Kun Niina kasvoi isommaksi,
pääsi hänkin äidin mukana torille, missä leikki muiden myyjien lasten kanssa. Tuliaisiksi he
15

toivat aina kokonaisen arbuusin
ja ”priäniköitä” eli keksejä.
Niinalla oli ilonhetki, kun isä
palasi työstä kotiin. Ensimmäiseksi hän kiipesi isän polvelle ja keinui siinä ylös ja alas.
Suomessa sanotaan: ” körö, körö, kirkkoon, pappilan muorin
penkkiin”, mutta siellä laulettiin: ”siipu, siipu, sittahäntä ”.
Mitä korkeammalle isä jaksoi
Niinaa jalallaan nostaa, sen
hauskempaa! Niinalla oli sekä
suomen- että venäjänkielisiä
lapsia leikkikavereina. Pihalla ja
koulussa hän oppi venäjänkielen.
Koulu oli venäläinen ja sijaitsi
ihan meidän naapurissa. Niina
ehti käydä muutaman vuoden
koulua ennen kuin sota alkoi ja
koulu suljettiin.
Vähitellen alkoi kuulua
maailmalta huonoja uutisia. Sodan uhka lähestyi. Stalinin vainot alkoivat
vuonna 1929 ja verenvuodatus
jatkui koko 1930-luvun. Vuosi
1930 oli Inkerin väestön pakkosiirtojen kannalta ratkaiseva.
Sen pohjaksi haettiin kuuluisa
puolueen poliittisen toimikunnan hyväksymä päätös: ”Toimenpiteistä kulakkien tuhoamiseksi, maatalouden täydellisen
kollektivisoinnin alueilla.”
Tavoitteita toteutettiin tehokkaasti ja kovakouraisesti. Ihmisiä vangittiin ilman syytä ja karkotettiin kotipaikoiltaan Siperiaan. Vuodet 1937 ja 1938 olivat
kauhun vuosia. Silloin alkoivat
mittavat joukkovangitsemiset,
Stalinin puhdistukset. Tämä ei
ihan vielä koskenut meidän rauhallista kylää.
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Minä synnyin 4.10.1937 Kuninkalassa. Naapurin täti oli
kysynyt Niinalta, kumpi tuli,
tyttö vai poika? Täti oli pahoitellut: ”Eikös poika olisi ollut
parempi?” Niina oli napakasti
tokaissut: ”Hyvä se on tyttökin”.
- En tiedä vanhemmista, mutta
isosisko oli ainakin tyytyväinen
minuun! Luovutti heti omat
nauhakenkänsäkin minulle. Liekö hän jo silloin aavistanut, että
siskosta tulee kova kävelijä! Minut kastettiin Valentinaksi, joka
oli suosittu nimi siihen aikaan.
Kotioloissa minua kutsuttiin
Valjaksi.
Vuoden 1937 aikana alkoi opettajien ja kirkonmiehien vangitseminen. Olin viimeinen lapsi,
jonka Pekka Braks ehti kastaa,
ennen kuin hänetkin vangittiin.
Olen saanut hyvää hoitoa, paljon rakkautta ja huolenpitoa
isolta siskolta, joka oli minua
7 vuotta vanhempi. Hän joutui
vahtimaan vauvaa mummon
apuna, kun äiti oli työssä kolhoosin pellolla. Niina oli lapsena
ketterä kiipeämään puihin. Ei
ollut sellaista pihlajaa tai koivua,
mihin hän ei olisi uskaltanut
nousta! Äiti ja mummo pelkäsivät hänen putoavan puusta ja
antoivat välillä sapiskaa, mutta
mikään ei auttanut. Onneksi hän ei pudonnut kertaakaan
puusta, mutta hame repesi kyllä
monta kertaa.
Kun minua vieroitettiin rintamaidosta, keksi äiti viedä minut
Hovinmäelle mummon (ämmän) hoitoon. Mummoa kutsuttiin Inkerinmaalla ämmäksi
ja äitiä venäläisittäin maamaksi.
Mummolassa olin saanut teetä,
johon olin kovasti ihastunut.

Mummoni olikin sanonut, että
tyttö on oikea ”tsaipappi”. Sillä
reissulla unohdin äidinmaidon.
Lapsuutemme oli niukkaa mutta
onneksi rakkautta ja ruokaa riitti. Kaikki sujui hyvin aina siihen
asti, kunnes ”isä aurinkoinen” eli
Stalin sai päähänsä ruveta vainoamaan suomalaisia eli ”tsuhnia”.
Meitä pidettiin kansanvihollisina ja epäluotettavina, koska
puhuimme suomea, ja asuimme
vielä lähellä rajaa.
Vuodet 1937–1938 olivat synkimpiä inkerinsuomalaisten
kohtaloa ajatellen. Vuonna
1938 suljettiin koko maassa, siis
Inkerissä ja Karjalassa, kaikki
suomenkieliset koulut ja kirkot.
Papit vangittiin ja lähetettiin
työleireille Siperiaan. Alkoi ihmisten järjestelmällinen vaino
ja vangitseminen. Kylät toisensa
jälkeen puhdistettiin ”tsuhnista”
ja kulakeista. Kulakiksi sanottiin
rikkaita ihmisiä. Jo yhden lehmän omistaminen saattoi tehdä
omistajastaan kulakin. Ihmisiä
lähetettiin pois kotiseuduiltaan
kauas Uralille asti. Syytä ei tarvittu, väärä ilmianto ja kantelu
riittivät vangitsemiseen ja karkotukseen. Omaisuus siirtyi
valtiolle, ja perheet joutuivat
lähtemään tyhjin käsin.
”Mustaa varista” (mustaa autoa)
pelättiin joka kylässä. Jokainen
yö, jolloin omaan oveen ei hakattu, merkitsi helpotusta. Heti
aamulla kuultiin, ketkä oli siepattu mustaan autoon. Se oli
painajamaista kidutusta etenkin
meille suomalaisille. Kuullessamme vangitsemisesta, emme
kysyneet: Mistä syystä hänet
vangittiin? Ne, jotka tulivat

vangitsemaan, eivät tarvinneet
syytä.

Missä lienee isä-kulta?
Eksynytkö lie?

Myös meidän perheemme joutui järjestelmän uhriksi. Yöllä 4.
huhtikuuta 1938 miehet tulivat
ja vangitsivat isän ja veivät hänet kuulusteluja varten Leningradiin Krestyn vankilaan. Minä
olin silloin 6 kuukautta, Niina 7
vuotta ja äiti 32. Voin kuvitella
sitä hätää ja tuskaa mitä kotona
koettiin.

(Säkeistöjä oli useampia, mutta
äiti ei enää muistanut niitä.)

Tämän parempaa kuvaa ei isästä ole
jäänyt, sillä kotimme paloi sodassa.
Valma Karlssonin kuvakokoelmasta.
Elämä jatkui kaikesta huolimatta päivästä toisen. Aina jaksettiin toivoa, jospa isä pääsee pois,
koska ei ollut tehnyt mitään pahaa. Missä toivo katoaa, loppuu
myös elämä. Miten onneton olikaan äitimme! Hän on kertonut
minulle, mitä hän lauloi tuudittaessaan minua kätkyessä uneen:
Tyynny tuuli, tuima tuuli,
tuuti, tuuti, tuu.
Nuku pikku hymyhuuli,
äitis lauleluun.
Tuuli lunta tupruttavi,
ummessa on tie.

Tämä oli äidille raskas muisto, ja
itkimme molemmat hänen sitä
kertoessaan.
Äiti kävi Niinan kanssa useita
kertoja viemässä isälle vankilaan
ruokapaketteja ja rahaa, mutta
tuskin ne koskaan menivät hänelle perille. Vartijat kuulemma
jakoivat saaliin keskenään. Vankeja ei myöskään saanut henkilökohtaisesti tavata.
Erään kerran, kun äiti ja Niina
olivat vankilan ikkunan alla,
heitti eräs vangeista kirjelapun
ikkunasta ulos. Pahaksi onneksi
se putosi heidän eteensä ja siitä
paikasta otettiin äiti sisälle kuulusteltavaksi. Niina jäi yksin pihalle ja oli peloissaan ja kauhuissaan. Mitä äidille nyt tapahtuu,
ja miten hänen nyt käy? He olivat tulleet junalla Leningradiin ja kuinka hän nyt yksin
osaa kotiin mennä? Onneksi selvisi, ettei kirje ollut tarkoitettu äidille, ja hän pääsi
kuulustelun jälkeen pois.
Isää he eivät silläkään kertaa tavanneet. Surullisina he
tulivat junalla kotiin. Toivo
ja epätoivo raastoivat mieltä
jatkuvasti. Äiti oli maksanut tuomarillekin, jotta hän
yrittäisi saada isän vapaaksi,
mutta mikään ei auttanut.
Viimeisellä kerralla, kun he
olivat viemässä isälle pakettia, he saivat kuulla, että hänelle
oli luettu tuomio, ilman oikeuden käyntiä, 28. huhtikuuta
1938. Häntä syytettiin suunni-

telmasta räjäyttää rautatiet.
Stalinin syyllisyyskäsite oli täysin mielivaltainen. Tämä oli
yleisin tuomio: § 58/10, 1a, 6,
7, 11, jne, ”kansanviholliselle ja
vastavallankumoukselliselle.”
Siitä seurasi 10 vuoden tuomio
ja karkotus Siperiaan kaukaisille
vankileireille ilman kirjeenkirjoitusoikeutta. Kaikki yhteydenpito kiellettiin. Omaiset eivät
tienneet, missä pakkotyöleirissä
vangit olivat, koska heitä siirreltiin paikasta toiseen, niin kauan
kuin heissä henki pihisi. Stalinin
terrori tuhosi Neuvostoliitossa
hirvittävän määrän ihmisiä, jopa 25 - 30 miljoonaa. Kärsimys
jakautui ”demokraattisesti” myös
venäläisten perheiden osaksi.
Tiedän, että äiti on lähettänyt
isälle meistä kolmesta potretin,
missä minä seison tuolilla ja olen
purskahtamaisillani itkuun. Niina muistaa kuvan ottamisen hyvin. Olin itkenyt ja kiukutellut

Kuvassa ovat äiti ja Niina-sisko.
Minä istun äidin sylissä. Kuva on
vuodelta 1937. Valma Karlssonin
perhekokoelmasta.
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koko ajan. Viimein minut oli
saatu rauhoittumaan, kun valokuvaaja oli narrannut: ”Katso
lintu lentää”! Siihen olin rauhoittunut ja kuva saatiin otettua.
Tuskin isä on koskaan saanut tätä kuvaa, ei ainakaan kirjoittanut
sieltä ainoatakaan kirjettä.
Isän tuomio oli kauhea uutinen,
mikä oli murtaa äidin kokonaan.
Se oli kuin kuolinisku äidille.
Tieto aiheutti suunnatonta tuskaa, ikään kuin koko elämä olisi
romahtanut. Jos ei Niinaa olisi
ollut mukana Leningradissa, äiti
olisi hypännyt vankilan vieressä virtaavaan Nevajokeen, niin
onneton ja epätoivoinen hän
oli. Kun he tulivat surullisina
ja itkeneinä kotiin, oli isän äiti,
mummoni lohduttanut: ”Ei se
risti ole niin raskas kantaa, kuin
on ottaessa”. Viisaat sanat vanhalta ihmiseltä, mutta tuskin ne
kovin paljon äitiä lohduttivat.
Viimeinenkin toivo oli pois
pyyhitty.
Päättäjiä ei kiinnostanut vähääkään, mitä omaisille tapahtuu, ja miten he selviävät ilman
perheen huoltajaa. Äidin oli
raskasta luotsata elämäämme
eteenpäin, mutta onneksi sukulaisia oli vielä tukenamme. Elämä kylässä oli pelokasta ja onnetonta. Vain harva vangituista
palasi takaisin kotiin, meidän
kylään palasi vain yksi mies. Kun
naapurin setä (venäläinen), palasi vankeudesta kotiin, oli Niina
itkenyt: Olemmeko me suomalaiset vielä enemmän ”kansanvihollisia” kuin venäläiset?
Kun minulta pienenä kysyttiin
venäjäksi: ”Valja, mitä sinulle
kuuluu?”, olin vastannut: ”ploha,
papi niet”!
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(huonoa, ei ole isää.)
Huhuttiin, että vangeista suurin osa ammuttiin heti tuomion
jälkeen Leningradissa. Silminnäkijöiden mukaan Nevan joki
virtasi punaisena ammuttujen
verestä. Toinen tieto kertoi, että
vangit kuljetettiin öisin kuorma-autoilla lähellä Leningradia
sijaitsevaan Levassovaan ja ammuttiin siellä joukkohautoihin,
mitkä he itse olivat ensin kaivaneet. Nyt tiedämme, että näin
onkin tapahtunut.
Kauan jaksoi äitimme odottaa
ihmettä, että isä palaisi, tai että saisi edes tietää, missä hänen
luunsa lepäävät. Kysyin kerran
asiaa ennustaja Kassiseltakin,
mutta hänelläkään ei ollut muuta tietoa kuin ettei isä enää palaa. Onneksi emme silloin tienneet, että kuluu 67 vuotta, ennen
kuin isän kohtalo selviää. Äiti ei
ollut enää sitä kuulemassa. Hän
kuoli 2002. Uskon, että he ovat
jo tavanneet toisensa taivaassa.

SOTA ALKAA
Koska sodan uhka ja pelko vahvistuivat päivä päivältä, alkoivat
kylän ihmiset kaivaa metsään
maakuoppaa piilopaikaksi ja
suojaksi ihmisille. Ei mennyt
kauankaan, kun sitä tarvittiin.
Toinen maailmansota alkoi
1.9.1939. Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon 22.6.1941. Ensimmäisten pommikoneiden ilmestyessä taivaalle juoksimme kellariin suojaan, mutta myöhemmin
pakenimme metsään maakuoppaan. Tykkien äänet kuuluivat
kylään asti, kuin kaukana pysyttelevä ukkonen. Välillä vihollis-

koneet lensivät niin alhaalla, että
melkein puiden latvoja viistivät.
Ennen pitkää jylisivät saksalaisten pommikoneet jatkuvasti
meidänkin kylän yllä, ja lopuksi
vyöryivät panssarit ja sotilaat kylään. Ruuasta ja kaikesta muustakin alkoi olla pulaa. Kyllä sota
on julma ja kauhea!
Muistan hyvin, kuinka taas
kerran tuli äkkilähtö metsään.
Ryömimme, äiti, Niina ja minä
pitkin sänkipeltoa metsässä olevaa maakuoppaa kohti. Valitin
äidille, kun viljapellossa oleva sänki raapi ja poltti jalkoja.
Pellon sänki oli syttynyt tuleen
ja maa poltti jalkojamme! Sillä
matkalla kadotin ainoan nukkeni, mikä oli minulle suuri menetys. Maakuopassa oli vähän
turvallisempaa, kuin kylässä.
Näin me ainakin uskoimme.
Pommikoneet jyrisivät taivaalla
ja kylvivät ammuksia kylään ja
metsään. Onneksi eivät osuneet
meidän maakuoppaan, mutta
lähelle osui muutama pommi.
Aamulla näimme isot kuopat,
mihin ne olivat osuneet. Niistä
kuopista haimme vettä, jota sitten janoomme joimme. Viimein
oli pakko jonkun lähteä kylään
vettä ja ruokaa etsimään. Sinne
lähtivät meidän äiti ja Alina-Sinikan äiti Anna. Kun he tulivat
kylästä takaisin, oli maakuoppa
tyhjä! Naiset kauhistuivat, missä
ovat lapset ja toiset aikuiset, ja
mitä heille on tapahtunut?
Ei hätää! Saksalaiset sotilaat
olivat löytäneet meidät maakuopasta ja lähteneet viemään
meitä takaisin kylään, pois metsästä ja taistelujen tieltä. Meidän piti kietoa valkoinen huivi
päähämme, mikä oli merkkinä
siitä, että olemme suomalaisia.

keiton ihanan tuoksun ja
maun! Silloin en tiennyt,
että keitossa oli varmaan
kanaa ja mausteena selleriä, palsternakkaa ja curria.
Mieleeni palautui eräs
toinenkin muisto, joka
niin ikään liittyy saksalaisiin. Olin nähnyt sotilaan
päässä kaasunaamarin,
jota olin pelännyt aivan
kauheasti. Sotilas oli kuin
pitkänokkainen hirviö!

Keväällä 1942 ryhtyivät saksalaiset siirtämään suurimmassa hädässä olevia pois
Kuninkalasta. Kuva Valma Karlssonin kuvakokoelmasta.
Eräs sotilas olisi kantanut minua
sylissään kylään, mutta olin vierastanut häntä ja huutanut kuin
laiva. Sotilas oli yrittänyt lahjoa
minut valkoisella ”vanhanpiiankaramellillä”, mutta mikään ei
auttanut. Niin piti Niinan kantaa minua reppuselässä kylään
asti. Olin varmaan raskas taakka
niin pienelle kantajalle, sillä hän
oli hento ja pieni ikäisekseen.
Kylän näkeminen oli suuri järkytys. Monet talot oli poltettu
maan tasalle, meidän koti niiden
mukana. Kylässä oli enää muutama talo pystyssä ja asuttavassa
kunnossa. Kylän 43 talosta oli
sodan jälkeen jäljellä 3.
Ruuan haussa olleet äiti ja Anna
löysivät meidät kylästä, sukulaistalosta, mihin meidät oli viety
turvaan. Ilo oli suuri kun maama tuli! Olimme puilla paljailla,
mutta onneksi kaikki yhdessä ja
hengissä! Ei ollut isää, ei kotia,
ei mitään omaisuutta. Äiti oli
pikkuhiljaa myynyt kaiken, mitä myytävää oli ollut ja ostanut
rahalla leipää. Sormukset hän

oli vaihtanut ruokaan ajat sitten.
Kun Niinan teki leipää mieli,
hän vain ”tasoitti” leivän reunaa, ei leikannut kokonaista siivua. Piti jättää pikkusiskollekin
syötävää! Koko kylän väki näki
nälkää. Talvella ihmiset kaivoivat jäätyneitä hevosen ruhoja ja
leikkasivat lihat irti soppaan.
Ompelukone oli ollut äidille tärkeä kapistus. Sillä hän oli ommellut meille vaatteet. Sen hän
heti sodan alussa hautasi maahan ja kuvitteli kaivavansa sen
piilosta esille kun sota loppuu.
Kun tuli käsky lähteä kylästä, ei
sitä muistettu kaivaa, eikä olisi
ollut mahdollista mukaan ottaakaan. Siellä se lienee tänäkin
päivänä.
Pienet nyssäkät kainalossa jätimme kylän ikiajoiksi. Aikuiset,
jotka olivat työssä saksalaisilla,
saivat palkaksi ruokaa ja leipää.
Saksalaisten miehittäessä kylän
saimme käydä hakemassa heidän kenttäkeittiöstään keittoa.
Vieläkin muistan nenässäni sen

Syksyllä 1941 saksalaiset
valtasivat suurimman osan Inkeriä. Miehityksen alkuaikoina
saksalaisten oli ilmeisen vaikeaa
erottaa inkeriläisiä venäläisistä.
Ajan oloon, sikäli kun miehittäjille selvisi inkeriläisten olevan
kanssasotijoidensa sukujuurta,
kohtelu muuttui jossakin suhteessa venäläisiä paremmaksi.
Osa nuorista pantiin juniin
ja lähetettiin Saksaan töihin.
Lapsiperheet joutuivat Viroon,
koska heistä ei ollut saksalaisille hyötyä. Inkeriläiset kerättiin
Tosnaan tai Hatsinaan. Tosnassa meidät sullottiin vaunuihin
heinien sekaan kuin karjalauma.
Raskaitten tavarajunien, härkävaunujen, lähtiessä liikkeelle oli
ovet suljettu. Kukaan meistä ei
tiennyt, mihin olimme menossa.
Koko matkan aikana ei junissa
ollut syötävää, ja vettä saatiin
lisää kun juna pysähtyi. Emme
kuitenkaan saaneet poistua asemalle.
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PITKÄ MATKA VAPAUTEEN - Anna Orgolaisen tarina
Helena Kujala, teksti
Jyrki Luukkonen, kuvat
Juttu on julkaistu Kodin Pellervossa 1/17, ja julkaistaan kaikkien osapuolten luvalla.
”En koskaan uskonut, että elän
näin kauan”, ihmettelee Leningradin piirityksestä ja Siperian
nälkävuosista selviytynyt Anna-Maria Orgolainen. Nälän
ja puutteen keskellä hän ikävöi
äitiään, josta joutui eroon 17
vuodeksi.
Anna-Maria Orgolainen (s.
Uimonen) syntyi vuonna 1937
Kelton Likolammen kylässä.
Paikka sijaitsee Inkerinmaalla,
silloisen Leningradin eli nykyisen Pietarin liepeillä.
Tytär kastettiin Anna-Mariaksi
isoäitiensä mukaan. Äidinäitiään
Mariaa hän ei ehtinyt koskaan
tavata, sillä tämä oli lähtenyt
Suomeen jo vuonna 1932. Sitä
ennen äidinisää oli pidetty kaksi vuotta Leningradin vankilassa
vakoilijaksi epäiltynä. Suomalaisen passinsa ansiosta hän säästyi
teloitukselta ja karkotettiin vaimonsa kanssa Suomeen.
Uimosilla oli Keltossa oma talo,
navetta ja viljelysmaata. Kotipihassa kasvoi tammi, jonka isänpuoleinen vaari oli istuttanut
Anna-Marian isän syntymän
kunniaksi vuonna 1901 toukokuussa. Tuo yli satavuotias tammi on yhä voimissaan, mutta
lapsuuskodista on jäljellä enää
kasa lahoja hirsiä.
Kuten suurin osa inkeriläisistä,
myös Anna-Marian isä Simo
Uimonen oli maanviljelijä. He20

lena-äiti hoiti lehmät ja hankki lisäansioita kotiompelijana.
Maatilojen pakkokollektivisoinnin jälkeen isä työskenteli muun
muassa raitiovaunutehtaassa Leningradissa.
”Äidilläni oli suomalainen passi, mutta isäni oli ehtinyt jossain vaiheessa vaihtaa omansa
Venäjän passiin. Viranomaisten
silmissä äiti oli ulkomaalainen,
siksi minut ja Saska-veljeni merkittiin pelkästään isän passiin.”
Pikkuinen Anna-Maria oli juuri oppinut ottamaan muutaman
ensiaskeleen kun elämä suistui
raiteiltaan. Äiti sai kirjallisen
määräyksen poistua maasta. Ilman puolisoa ja lapsia, sillä lapsethan oli merkitty isänsä venäläiseen passiin.
”Äiti vieroitti minut nopeasti
rintaruokinnasta, ja sopi isän
kanssa järjestävänsä Suomesta
käsin paperit niin, että pääsisimme matkaan hänen perässään. Isä piteli minua sylissään
kun saatoimme äidin asemalle.
Junan lähdettyä kuusivuotias
veljeni juoksi vaunujen perässä
itkien: Äiti älä jätä minnuu! ”
LENINGRADIN PIIRITYS
ALKOI JA RUOKA LOPPUI
Äiti asui siitä lähtien omien
vanhempiensa luona Turengissa. Kirjeet kulkivat Turengin ja
Kelton väliä talvisodan syttymiseen asti, mutta sen päätyttyä sekasorto jatkui, sillä venäläiset ja
saksalaiset alkoivat tapella keskenään. Syyskuussa 1941 Saksan
armeija saartoi Leningradin ja

”Täällä Suomessa meitä inkeriläisiä
ryssitellään. Venäjällä meitä nimitettiin
tsuhneiksi. Vain sellainen ihminen
hyväksytään, joka saa asua koko
elämänsä samalla paikassa”, pohtii
Anna Maria Orgolainen.
ruoka loppui niin kaupunkilaisilta kuin sen liepeillä asuneilta
ihmisiltä tykkänään.
Kaikesta oli puutetta, jopa lämmöstä. Anna-Maria ryömi kylmällä lattialla ja vilustui niin
pahoin, että kuumekouristus
jännitti koko kehon kuin ongenkoukuksi. Luultiin jo, että
se oli menoa. Leningradilaisen
professorin neuvosta saavi täytettiin kuumalla vedellä, johon
sekoitettiin sinappijauhetta ja
Anna-Maria laskettiin siihen.
”Kertovat, että huusin kuin
riivattu. Sitten taakse taipunut pääni retkahti ja vaikenin.
Muut pelästyivät, että nyt myö
tyttö tapettii! Pistivät sänkyyn
ja peilin avulla tarkistivat, että
hengitin. Kahden päivän kuluttua avasin silmäni ja sanoin syy-

hapankaalia, jotka pelastivat heidät – kaksi lasta ja kolme aikuista nälkäkuolemalta.
ELÄMÄN TIETÄ KOHTI
SIPERIAA
Pakkanen kiristeli yli 40 asteessa
vielä sinä päivänä, jolloin inkeriläiset karkotettiin Siperiaan.

Siperian talvista selvittiin
sembramännyn käpyjen ravinteikkaiden
pähkinöiden avulla, jotka sisältävät
muun muassa terveellisiä rasvoja.
vvä. Varmaan siihen sitten jotain
suuhunpantavaa etsittiin.”
Tuolloin Anna-Maria oli neljävuotias eikä vieläkään kävellyt.
Isä kantoi häntä joka paikkaan
sylissään kunnes pöhöttyi ja
muuttui itsekin nälästä niin
heikoksi, etteivät omatkaan jalat
enää kantaneet.
”Isäni Heli-sisko, joka oli äidin
lähdön jälkeen jäänyt hoitamaan
meitä lapsia, juoksi Tokkarin kylään sisarensa Annan luo itkien,
että nyt veljemme Simo kuolee.
Punainen tähti suojasi Annan
taloa, koska hänen miehensä
kuului puna-armeijaan. Meiltä
muilta sotilaat olivat tyhjentäneet ensin eläimet navetasta ja
nyt he olivat vieneet kaiken sadon, mitä kellariin oli kesän ja
syksyn mittaan saatu talteen.”
Anna työskenteli anoppinsa
kanssa kolhoosin pelloilla. He
järjestelivät asiat niin, että Uimoset saivat hengenpitimikseen
säkillisen perunaa ja sangollisen

”Olin muutamaa viikkoa vaille viisivuotias 26. maaliskuuta
1942, jolloin meitä – Heli-tätiä,
Anna-mummoa, Saska-veljeä,
isää ja minua sekä muita kyläläisiä – alettiin viedä Siperiaan.
Anna-täti antoi meille matkaeväiksi maitokannullisen perunaa ja hapankaalia. Isä kantoi
minua, sillä en vieläkään kävellyt. Minut peiteltiin kuormaauton lavalla huivien ja filttien
alle niin tiukasti, ettei henki tahtonut kulkea.”
Kaikki maayhteydet Leningradiin olivat piirityksen takia poikki, joten autoletka ajoi
Laatokan jään yli kulkevaa
’elämän tietä’ kohti rautatieasemaa. Kuorma-auton lavalle
peitelty Anna-Maria ei nähnyt
eikä kuullut pommia, joka osui
edellä ajaneeseen autoon. Se vajosi jään alle, eikä ketään saatu
pelastettua.
Matka jatkui mantereelta härkävaunussa kohti Siperiaa. Matkustettiin nälän ja lian keskellä.
Ruokaa jaettiin vain joka kolmas
päivä, jolloin matkustajat ensin
laitettiin saunaan ja vaatteet
kuumaan uuniin, jossa täit karisivat pois.
”Joka aamu sotilaat kävivät kysymässä, että onko kuolleita.
Meidän vaunusta ensimmäise-

nä kuoli isosetäni Juho. Ruumiit
heitettiin – kuka alasti ja kuka
alusvaatteet yllään – radan varteen.”
Muutaman viikon kuluttua
saavuttiin kylään ja matkalaiset
johdatettiin tupaan. Huoneen
joka nurkkaan sijoitettiin yksi
perhe ja viides – äiti kuuden lapsensa kanssa – sai nousta uunin
pankolle.
Isä ja Heli-täti joutuivat ensimmäisessä kylässä metsätöihin.
Saska lähti kouluun, mutta viisivuotias Anna-Maria sai jäädä
Anna-mummon kanssa kotiin.
Ensimmäisen Siperian nälkätalven jälkeen ravintotilanne koheni hieman ja pöytään nostettiin
kaksi vatia. Toisessa oli itse
kasvatettua perunaa ja toisessa
sembramännyn kävyistä irrotettuja pähkinöitä. Käpyjen lisäksi
metsästä kerättiin tietysti myös
marjoja ja sieniä.
RAPULLA ISTUJA SAI LEIVÄNMURUT
”En vieläkään kävellyt. Leluja
ei ollut, joten kulutin aikaani
kaupan rapulla istuen ja ihmisiä
katsellen. Työssäkäyvät saivat
leipää 500 grammaa päivässä
ja kotona olevat 200 grammaa.
Siinä portailla kannatti istua,
sillä aina päivän päätteeksi kaupan täti toi minulle kourassaan
leikkuulaudalle jääneet leivänmuruset.”
Sitten isä komennettiin kultakaivokseen töihin ja Uimoset
siirrettiin toiseen kylään. Pian
tuli uusi määräys, jonka nojalla
kaikki inkeriläiset ajettiin kulta21

kaivokselta pois. Uimoset vietiin
kolmanteen Buratjan kylään,
joka sijaitsi noin 200 kilometrin
päässä Mongolian rajalta. Siellä
isä määrättiin jälleen metsätöihin.
”Elimme pelonsekaista elämää.
Meitä vartioitiin, emmekä esimerkiksi saaneet ilman miliisin
lupaa lähteä katsomaan sukulaisia. Suomea uskalsimme haastaa
vain kotona. Mummoni ymmärsi jonkin verran venäjää mutta
osasi sanoa vain da ja njet.”
Kuusivuotiaana Anna-Maria
alkoi kaikkien riemuksi kävellä.
Sopivasti, sillä seuraavana vuonna hän aloitti koulutiensä.
”Mummo piti minulle lisäksi
kotikoulua ja opetti minut lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi. Isä toi metsästä ison liuskan
tuohta ja kolhoosista hanhen sulan, joka kastettiin tuhkaveteen.
Tuli uutta puhdasta kirjoitustilaa kun tuohesta repäistiin aina
sen täytyttyä ohut kerros pois.”
Talvella 1945 Anna-Maria
sairastui vakavasti ja koulunkäynti katkesi koko vuodeksi.
Pää turposi ja hiukset lähtivät.
Heli-täti juoksi hädissään vanhan kansanparantajan luo, joka
käski kaivaa lumen alta mustaviinimarjapensaan edelliskesän
versoja ja keittää niistä mustaa
lientä. Tätä lääkettä piti juottaa
tytölle, ei saanut juoda mitään
muuta.

” Pää turposi ja hiukset
lähtivät.”
Jonkin ajan kuluttua niskasta
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alkoi valua visvaa ja turvotus
laski. Muistoksi tuosta AnnaMarian niskaan jäi kohollaan
olevat elinikäiset arvet. ”Tätini säikähti, että jäisin kaljuksi,
mutta hiukseni alkoivat kasvaa
kun päälakeani kansanparantajan neuvosta alettiin sivellä sillä
samalla mustalla liemellä.
JOTKUT YRITTIVÄT
PALATA KOTIIN
Viiden Siperian vuoden jälkeen
muutamat uskalikot yrittivät
palata koteihinsa Inkerinmaalle.
”Saska-veljeni oli 14-vuotias ja
lähti saattamaan asemalle isän
serkkua Helmiä. Sillä matkalla
Saska vilustui ja kuoli joulupäivänä 1946 keuhkokuumeeseen.”
Helmi pääsi Kelttoon, muttei
saanut jäädä kotiinsa. Miliisi
antoi hänelle vankilatuomion
uhalla 24 tuntia aikaa hävitä
kotikylästään. Tyttö matkusti
Viroon, jonne jäi asumaan pysyvästi.

nähnyt. Olin vuoden ikäinen
erotessamme emmekä saaneet
Keltosta mukaamme ainuttakaan valokuvaa. ”
Äidiltä tuli kuukauden kuluttua
vastaus Anna-Marian kirjeeseen.
”Usko tai älä, mutta olimme äidin kanssa siitä lähtien kirjeenvaihdossa! Sain äidiltä kuvan
ja me isän kanssa lähetimme
hänelle omamme. Syttyi pieni
toivo siitä, että vielä joskus saisimme elää yhdessä.”
UUSI KOTIPAIKKA
OSOITETTIIN
KARJALASTA
Vuonna 1949 koitti päivä, jolloin Karjalaan kaivattiin metsätyömiehiä. Uimosten sijoituspaikaksi määrättiin Karhumäki,
mutta toiseen kylään edeltä
ehtinyt lähisuku oli sitä mieltä,
että nyt kyllä pysytään yhdessä.
Niin koko sakki jäi Petroskoin
lähistölle Tsalnan kylään.

Anna-Maria suri veljensä kuolemaa. Silloin Heli-täti keksi, että
nyt kun Anna-Maria osaa kirjoittaa, hän voisi lähettää kirjeen
äidilleen Suomeen. Täti muisti
äidin osoitteen. Postipäällikölle
kuitenkin kerrottiin, että mummo sen osoitteen muisti ja että
tyttö ikävöi kovasti Suomessa
asuvaa äitiään. Piti olla varuillaan, elettiinhän edelleen Stalinin vainoaikaa. Siinä järjestelmässä inkeriläiset oli leimattu
kansanvihollisiksi.
”Näin usein unta äidistä. Hänellä oli pitkä tumma letti ja hän
polki Singer-ompelukonetta.
Kuulin ompelukoneen äänen,
mutta äidin kasvoja en koskaan

Suomessa asuva äiti sai kuvan
Siperiaan karkotetusta tyttärestään ja
puolisostaan.

vihdoin 17 vuoden jälkeen näki
äitinsä. Äiti näki tyttärensä vain
käsillä tunnustellen, sillä hänestä
oli tullut sokea. Äiti paljasti asian
rakkailleen vasta kutsun saatuaan,
mutta se ei muuttanut asiaa miksikään: Simo ja Anna-Maria halusivat äidin luokseen asumaan.
”Voi kuinka minä rakastin äitiä.
Hoidin ja rakastin!”

Uimosen perhe oli vihdoin yhdessä 17
erovuoden jälkeen. Äiti oli 52-vuotias
päästessään perheensä luo Petroskoin
liepeillä sijaitsevaan Tsalnan kylään.
Meitä sukulaisia asui aluksi samassa pienessä mökissä parikymmentä. Sovimme että kuka ensimmäisenä saa kasaan hirsirahat
niin hänelle rakennetaan talkoilla
mökki. Sinne tyhjän metsän keskelle joen toiselle puolelle nousi
kaikkiaan viisi mökkiä Uimosen suvulle ja vastarannalle yhtä
monta Rautasille.”
Karjalassa suomea sai puhua
vapaasti, mutta rippikoulu piti käydä viranomaisilta salassa.
Äidiltään Anna-Maria salasi ainoastaan sen, että oli kirjoittanut
Moskovaan ja anonut hänelle
lupaa muuttaa heidän luokseen
Tsalnaan. Äiti yllättyikin sitten
täydellisesti vuonna 1955 kun
hänelle putkahti byrokratian
rattaista kutsu saapua NeuvostoKarjalaan.
Anna lähti isänsä kanssa Viipurin asemalle äitiä vastaan. Pitkä
ikävä päättyi kun Anna-Maria

Anna-Marian elämään mahtui
muutakin. Hän avioitui ja sai
ensin tyttären ja sitten pojan.
Anna-Maria työskenteli postissa ja puhelinvaihteen hoitajana,
opiskeli ja valmistui Petroskoin
yliopistossa opettajaksi. Sittemmin perhe kasvoi vielä kaksosilla,
mutta toinen vauva vilustui päiväkodissa ja kuoli viiden kuukauden ikäisenä.
Anna-Maria jäi opettajan työstään eläkkeelle maan tapaan
55-vuotiaana. Vanhempiensa
kuoltua hän alkoi miettiä muuttoa Suomeen, jossa koko äidinpuoleinen suku asui. Puoliso ei
halunnut Suomeen. Lähtö viivästyi monella vuodella, mutta
nyt Anna-Maria on ehtinyt asua
Tampereella 18 vuotta. Lähiseudulla asuvat myös lapset lapsineen sekä kaukaisempi suku ja
monet ystävät. Yhteiset kokemukset pitävät ystävien välisen
kanssakäymisen tiiviinä.

olkoon syntymäpäivämatkani,
sillä täytänhän silloin jo 80 vuotta.”
Inkeriläisten kova
kohtalo
Inkeriläiset kuuluvat niiden savolaisten ja karjalaisten jälkeläisiin, joilla Ruotsin suurvalta
1600-1700-luvuilla asutti Suomen ja Venäjän välisen raja-alueensa. Useat Suomenlahden ja
Laatokan järvien väliselle alueelle
siirretyistä suomalaisista säilytti
vieraalla maalla sekä oman kielensä että luterilaisen uskontonsa.

Inkerin suomalaisia oli kaikkiaan
noin 150 000. Stalinin terrorin
aikana 1929 – 42 heitä pidettiin
ulkomaalaisen taustansa takia
kansanvihollisina. Sillä perusteella heitä vangittiin, teloitettiin
ja karkotettiin pakkotyöleireille
Siperiaan. Ne joilla oli suomalainen passi, pääsivät lähtemään
Suomeen.
Jatkosodan jälkeen Suomessa
vuonna 1944 asuneet 56 000
inkeriläistä palautettiin Stalinin
vaatimuksesta Neuvostoliittoon.
Suurin osa heistä teloitettiin tai
karkotettiin muun muassa Kazakstaniin ja Siperiaan.
Presidentti Koivisto salli inkerinsuomalaisten paluumuuton vuodesta 1990 lähtien. Sen jälkeen
Myös yhteys Siperiaan on säi- inkeriläisiä on tullut Suomeen
lynyt. Yksi Anna-Mariaa vähän noin 30 000. Enää paluumuutvanhempi ystävä ehti avioitua tojonoon ei oteta uusia hakijoita.
Siperian vuosinaan venäläisen
kanssa ja asuu siellä edelleen.
”Kävin Karjalassa aluksi useasti
vuodessa, mutta nyt kun eläkkeeni tulee Suomeen, en ole siellä enää kolmeen vuoteen käynyt.
Ensi vuonna menen, sillä haluan
käydä rakkaitteni haudoilla. Se
23
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Arvo tuomisen kirjoittama kannaksen kaleidoskooppi –teos ilmestyi maaliskuun lopulla
Reuna-kustannusyhtiön julkaisemana. Kyseessä
on mielenkiintoinen Karjalankannasta esittelevä
”hieman toisenlainen” matkaopas. Taustana on
Arvo Tuomisen monivuotisen työn tuloksena
syntynyt Kannaksen pitäjien ja paikkojen tuntemus. Kirjassa tehdään kierros Kannaksella esitellen samalla sekä suomalaisista että venäläisistä
lähteistä peräisin olevia aineistoja. Nimenomaan
tämä lähtökohta tuo esille uudenlaisia näkökulmia,
kyse ei ole pelkästään perinteisestä suomalaisesta
suhtautumisesta menetettyyn Karjalaan.
Kirja johdattelee lukijaa kuin elokuvan päähenkilöä kohtauksesta toiseen. Parillekymmenelle
paikkakunnalle sijoittuvat mukaansatempaavat
tarinat kertovat ihmiskohtaloista, linnoituksista ja
taistelupaikoista, keisarinajasta, suomalaisen rakennustaiteen saavutuksista, neuvostoliittolaisen
yhtenäiskulttuurin jäännöksistä ja uuden kapitalistisen Venäjän luomuksista.
Kaleidoskoopissa tulevat hyvin esille Kannaksen
historialliset kerrostumat: kuka hallitsi milloinkin,
ja miten ”suomalaisia” eri paikkakunnat kulloinkin ovat olleet. Jokainen hallitsijakausi, Ruotsi(Suomi), Suomi ja Venäjä, on jättänyt jälkensä
Kannakselle niin elinkeinojen, kulttuurin, arkkitehtuurin, uskonnon jms. välityksellä. Tämä näkyy
kokonaiskuvassa - maisemassa - ihmisten elämässä
ja tunnelmassa sekä lukuisissa kirjassa luettavissa
olevissa tarinoissa. Nämä seikat tekevät Kaleidoskoopista elävän matkaoppaan.
Kirja alkaa Viipurin esittelyllä, josta siirrytään
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Koivistolle ja sieltä Ino:n pattereille. Vammelsuun,
Vammeljärven ja Raivolan kautta siirrytään kuuluisalle Terijoelle. Tutuksi tulevat akateemikkojen Kellomäki ja Repinin Kuokkala. Suomalaisille
tuttu Rajajoen seutu Sestoretsk ja Valkeasaari tulevat esitellyiksi samoin kuin Levashovon synkkä
metsä. Sitten siirrytäänkin Kivennavalle ja Kirjasaloon, jota aluetta Pohjois-Inkerin Rykmentti/
Erikoispataljoona miehitti 1919 - 1920. Rautu,
Kiviniemi ja sotienaikainen Taipale ovat esittelyssä
ennen siirtymistä Laatokan rannalle hieman pohjoisemmaksi Käkisalmeen. Sen jälkeen ovatkin
vuorossa Räisälä, Antrea ja polkastaan tunnettu
Säkkijärvi.
Olin viime syksynä mukana nelipäiväisellä Arvo
Tuomisen vetämällä Karjalankannaksen kierroksella, jonka aikana käytiin lähes kaikilla edellämainituilla paikoilla tai paikkakunnilla. Olin varautunut matkaan tutustumalla etukäteen historiatietoihin, parhaani mukaan, koska kuulun evakkoihin.
Tuomisen asiantuntemuksen anti oli se, että hän
toi esille asioita ja tietoja, jotka eivät juurikaan näy
suomalaisessa historiankirjoituksessa. Ne täytyy
kaivaa esille venäläisistä lähteistä ja julkaisuista,
sekä suullisista että kirjallisista. Tässä mielessä
Kaleidoskooppi on erinomainen matkaopas - toki
se on myös mielenkiintoinen sinänsä, kun haluaa
tutustua Karjalankannakseen: sen menneisyyteen
ja nykyisyyteen. Kirjaa täydentää hyvä kuvitus ja
kattava henkilöhakemisto.
Arvo Tuominen on tullut tunnetuksi rajan molemmin puolin Suomen ja Venäjän yhteistä historiaa
käsittelevistä dokumenttielokuvista, mm Kannaksen kierros, Salaiset pelit, Vodkaturistit, Laatokan
ympäri, ja Sota ilman voittoa. Erityisen hyvin hän
on perehtynyt Karjalankannaksen historiaan ja
nykyisyyteen. Tuomiselle on myönnetty vuonna
2013 Ystävyyden kunniamerkki, joka on korkein
ulkomaalaiselle myönnettävä venäläinen huomionosoitus.
Heikki Kähäri
Tuominen Arvo. Kannaksen kaleidoskooppi.
REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy. 2017. Tilaukset: tilaukset@reunalla.fi puh. 040 578 8049.

PYHIINVAELLUSMATKA SANTIAGO
DE COMPOSTELAAN
Teksti: Hely Jalonen ja Outi Mäkelä
Kuvat: Anneli Mylläri ja Olli Hirvonen

Kauniina maaliskuisena lauantaina kokoontui Inkeri-liiton järjestämään tilaisuuteen Karjala-talolle
Helsinkiin noin 30 hengen joukko kuuntelemaan
esitelmää kuuluisasta pyhiinvaellusreitistä, Camino
de Santiagosta. Tiedon tilaisuudesta monet olivat
saaneet Helsingin Sanomien Minne mennä -palstalta.
Luennoitsijana oli Anneli Mylläri ja häntä avusti matka- ja elämänkumppani Olli Hirvonen. He
olivat tehneet matkan kymmenisen vuotta sitten,
kun Olli oli saanut Annelin vakuuttumaan matkan hienoudesta. Nyt vaikutti siltä, että innostus ”Santiago de Compostelaan vie monta pyhiinvaellusreittiä.”
oli Annelin kohdalla jäänyt pysyväksi, niin elävästi
Ranskan puolelta, Saint-Jean-Pied-de-Port’ista eli
hän kertoi pitkästä vaelluksesta.
kotoisasti ”Jannen portista”. Päivämatkat jatkuivat
Ensin kerrottiin kartan avulla niistä monista rei- 20 - 30 km:n mittaisina kohti päämäärää. Kaiken
teistä, joita pitkin Santiagoon on mahdollista kaikkiaan matkaan kului 33 päivää, niin kuin Anpäästä. Samoin käytiin läpi tarpeellinen varustus: nelin kirjoittaman kirjan, 33 päivää Santiago de
hyvät kengät ovat kaiken a ja o. Tavaraa ei pidä ot- Compostelaan, nimikin kertoo.
taa mukaan liiaksi, repun paino ei saisi olla kohtuuton. Sitten päästiin itse matkalle, joka heillä alkoi Kuten tie, myös päivät ja niiden tapahtumat vaihtelivat suuresti: välillä kaikki kävi myötämäkeen,
löytyi sopiva taukopaikka ja majoitus, kunto tuntui
kestävän tämän äärimmäisen rasituksen, mutta oli
myös päinvastaisia päiviä, jolloin kolotusta ja särkyä
riitti, pitipä välillä turvautua jopa lääkäriin. Kaikesta tästä Anneli oli pitänyt tarkkaa päiväkirjaa ja
kertoili nyt retkestä niin elävästi ikään kuin se olisi
tehty vain vuosi pari sitten. Esitystä täydensivät
monet valokuvat. Yleisö kuunteli tarkkaavaisesti ja
kysymysten tulvaa riitti. Vaikuttikin siltä, että tästä
joukosta oli aika moni suunnitellut lähtevänsä vielä
itse kokeilemaan tätä pitkää matkaa.

”Ensimmäisen päivän rankka urakka,
Pyreneiden ylitys tuulta vasten taistellen.”

Kysymysten jälkeen Anneli Mylläri vielä kertoili
lyhyesti pariskunnan toisesta matkasta, jonka he
tekivät kolme vuotta myöhemmin. Siinä suunnitelma oli vielä kunnianhimoisempi. Tarkoitus oli
kulkea melkein tuplamatka ja aloittaa se Ranskan
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puolelta, Le Puy -nimisestä kaupungista, ja jatkaa sitten Espanjan puolella pohjoisrannikkoa pitkin kulkevaa Pohjoista reittiä. Siitä ei selvitty
alkuperäisen suunnitelman mukaan,
mutta loppujen lopuksi kuitenkin
päädyttiin jälleen Santiagoon ja sen
suunnattomaan katedraaliin. Tämän
matkan tapahtumista ja tunnelmista
voi lukea tarkemmin Anneli Myllärin toisesta kirjasta Kolmea reittiä
Santiagoon - vaeltajan päiväkirja 2.
Vaikutti siltä, että Annelia vieläkin
houkuttaa uusi matka vaeltamaan,
siitä toivottavasti kuulemme myöhemmin, ehkä kirjan muodossa.
Tämänkin jälkeen seurasi joukko kysymyksiä, joihin Anneli ja Olli yhdessä vastasivat parhaansa mukaan.
Aihe viritti lukuisia ajatuksia ja vilkasta keskustelua yleisön joukossa.
Vielä kotimatkalla pohdimme ja
keskustelimme asiasta.

”Vastaantulijoita oli monenlaisia.”

Toivotamme siis kaikille Buen Camino!

”Keskiylängöllä, mesetalla, riitti uuvuttavaa tasamaata moneksi päiväksi.”

”Aamu refugiossa.”
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”Evästauon jälkeen jaksoi taas jatkaa matkaa.”

”Vaelluksen määränpää, Santiago de Compostelan
mahtava katedraali.”

”Reitti oli hyvin merkitty joko simpukan
kuvilla tai keltaisilla nuolilla.”

”Eräs reitin tunnetuimmista keskiaikaisista silloista,
Puente la Reina (Kuningattaren silta) johti
samannimiseen kaupunkiin.”

”Polku olí välillä kivikkoinen.”

”Samaan tahtiin kulkeva ”pyhiinvaellusperhe” illallisella.”

Todistus matkan
suorittamisesta.
Kuva: A-S salonen
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lyhyesti
Uusi tohtori: Reijo Rautajoen väitöstilaisuus pidetään keskiviikkona 24. toukokuuta 2017 klo 12.00
Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Aiheena on
VAIETTU SOTAPAKOLAISUUS.
Uusia kirjoja:
- Kolomainen Urho. Venjoelta Viinikkaan.
Mikko Antreanpoika Kolomaisen muistelmat.
Viestipaino Oy. Tampere 2016.
- Lavonen Nina. Pahan onnen pois panisin. Inkeriläisperheen vaellukset. Juminkeon julkaisuja
nro 126. Juminkeko 2017. Kirja on luettavissa ekirjana.
- Tuominen Arvo. Kannaksen kaleidoskooppi.
REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy. 2017.
Tuomisen kirjan tilaukset: tilaukset@reunalla.fi
puh. 040 578 8049.
- Tuuri Antti. Ikitie. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu
2012.Zlobin Vieno. Heidän ihanteensa murskattiin. Tyttären tarina Säde-kommuunasta NeuvostoKarjalassa. Julkaisuja 7. Siirtolaisinstituutti. 2017.

taessaan romaniaan. Tämä kirja kertoo suppealla
alueella toimineesta inkeriläisestä uskonnollisesta
liikkeestä, jossa miehet kuohittiin ja naisilta poistettiin rinnat. Jos Tervon Matriarkan tapahtumat
tuntuvat liian mielikuvituksellisilta, niin Lavosen
tutkimus ja muistelmat antavat todellisuusaineksia
inkeriläisten vaiheisiin viime sadan vuoden ajalta.
Monien vaiheiden jälkeen Nina Lavosen perhe
ajautui Karjalaan Petroskoihin. Siellä hän kouluttautui folkloristiksi ja toimi Karjalan Tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin
tutkijana vuosikymmenten ajan. Eläkeiässä paluumuuttajana Suomeen siirryttyään hän jatkoi
tutkimustoimintaansa valiten kohteeksensa oman
kansansa historiaan liittyviä aiheita.

Nina Lavosen molempien Suomessa ilmestyneiden
teosten kustantajana on Juminkeko-säätiö. Lahkoliikkeestä kertova tutkimus on ilmestynyt kirjana
muutama vuosi sitten. Muistelmateos ilmestyy nyt
sekä kirjana että sähköisessä muodossa. Se on vapaasti ladattavissa osoitteessa:
TUTKIJAN MUISTELMATEOS INKERI- http://www.juminkeko.fi/ekirjat.html.
LÄISTEN KOHTALOISTA
Inkeriläisten monimuotoinen lähihistoria sadan Tiedot lähetti Juminkeko-säätiön puheenjohtaja
viime vuoden ajalta on läsnä tutkija Nina Lavo- Markku Nieminen.
sen muistelmissa: Pahan onnen pois panisin. Ne
kertovat, minkälaisiin pyörteisiin inkeriläiset jou- RAJAMAILLA KESÄNÄYTTELY MOOSES
tuivat Venäjän vallankumouksen, kollektivisoinnin PUTRON KOTIMUSEOLLA
ja toisen maailmansodan seurauksena, Karkotuk- Näyttely kertoo elämästä Karjalankannaksen rajaset omalta asuinalueelta alkoivat jo 1930-luvulla, maalla 1917–1939. Se on tarina ihmisten elämästä
mutta suureen mittaan ne paisuivat sodan aikana vanhan Suomen rajan molemmin puolin. Se kertoo
ja sen jälkeen, kun saksalaisten miehittämältä alu- ajoista vuonna 1918 ja 1919, jolloin rajan pinnassa
eelta inkeriläisiä siirrettiin Viron kautta Suomeen käytiin repiviä veljessotia, mutta kuvista peilautuvat
ja sieltä välirauhan jälkeen takaisin Neuvostoliit- myös Karjalan ja Inkerin valoisammat ajat.
toon – ei Inkerinmaalle, vaan Keski-Venäjälle tai Suomen ja Venäjän erotti toisistaan kapea joki, joSiperiaankin asti.
ka välillä kutistui ojanpahaseksi. Rajalla vietettiin
myös leppoisaa elämää, ennen kuin rajavalvonta
Lavosen muistelmateosta on mielenkiintoista lu- neuvostoaikana kiristyi. Oltiin niin rajan pinnassa,
kea yhdessä Jari Tervon Matriarkka-kirjan rinnalla. että lehmät saattoivat kahlata sosialistisille niityilTervon fiktiivisten henkilöiden elämänkohtaloissa le. Joskus harhautuneet eläimet palautettiin, joskus
on paljon samaa kuin todellisen perheen koettele- ne kansallistettiin. Tarton rauhan jälkeen 1920 raja
muksissa. Muistelmateokseen Tervo ei ole tutus- sulkeutui. Viestejä kulki edelleenkin Rajajoen yli
tunut, mutta toista Lavosen kirjaa: Puhtaat pojat, monin konstein.
taivaan tyttäret, hän on käyttänyt lähteenä kirjoit- Kuvakertomuksen tarjoaa Mooses Putron Muisto28

säätiö. Hanketta on tukenut Pohjoismainen kulttuurirahasto.
Näyttely on avoinna Mooses Putron kotimuseolla
10.–23.6, 26.6. – 9.7., 16.7.¬-20.7. sekä 5.-6.8.. klo
12–16. Museopäivinä pidetään näyttelyn esittely ja
museokierros klo 12 ja 14.
16.7. klo 15 kirjailija Markus Koivisto kertoo kirjastaan Suomalaisen Inkerin tarina ja 6.8. klo 15
järjestetään konsertti, jossa esiintyy kansanmusiikkiyhtye Ehivaja ja karjalaisen runolaulun maailmanmestari Eila Pöllänen Ruotsista.
Mooses Putron kotimuseon osoite on Karhunpääntie 101, 54930 Taipalsaari.
Tiedot lähetti Mooses Putron Muistosäätiön puheenjohtaja Helena Miettinen.

ÄÄNESTYS YHÄ KÄYNNISSÄ
Inkerin kansallislinnun ja –eläimen (ei kotieläin)
äänestys on vielä meneillään.
Olemme saaneet tempauksen suojelijaksi ja tuomariksi parhaan mahdollisen asiantuntijan:
Wladimir Kokon Inkerinmaalta.
Viimeinen mahdollisuus äänestää on Tarton juhlien ensimmäisenä päivänä 3.6.2017. Kokko julkistaa lopputuloksen seuraavana päivänä 4.6. pääjuhlan yhteydessä.
Ehdotuksesi voit antaa lähettämällä viestin AlinaSinikka Aloselle sähköpostitse tai alinasinikka@
gmail.com tai tekstiviestillä puhelimeen
+358 40 743 7042

Liiton kevätkokous 25.3.2017
Esitettiin v. 2016 tilinpäätös
1. Toimintakertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin
2. Tilikauden ylijäämä tilikaudelta 1.1.2016 –
31.12.2016 oli 3 740,56 €.
Tilikertomus hyväksyttiin.
3. Kokouksen puheenjohtaja esitti toiminnantarkastajan lausunnon.
4.Tilinpäätös vuodelta 2016 vahvistettiin.
5. Tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2016 –
31.12.2016 myönnettiin asianomaisille.
6. Kesäjuhlat v. 2017 pidetään 22.7. Helsingissä,
Oulunkylän kirkossa.
7. Muut asiat
-liiton puheenjohtaja esitteli lyhyesti loppuvuoden

matka- ja Inkeri-iltapäivien ohjelmat. Ajantasaista
tietoa saa liiton www-sivuilta ja Inkeriläisten viesti
-lehdestä.
-inkeriläistaiteilijoiden akvarellitaidenäyttely avautuu elokuun 7. päivänä Helsingissä, Acvart galleriassa, osoitteessa Humalistonkatu 1. Avajaiset pidetään 7.8. klo 17.00 – 20.00. Näyttely on avoinna
kaksi viikkoa.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja kesälle 2017
Suomen Inkeri-liiton tapahtumia kesällä 2017
Matka Tarttoon 3. – 5.6.2017
Ohjelma on edellisessä Inkeriläisten viestissä.
Kysy vapaita paikkoja.
Suomen Inkeri-liiton kesäjuhlat 22.7.2017 alkaen klo
13.00
Huomaathan päivämäärän muutoksen!
Paikka: Helsingin Oulunkylän kirkko
Osoite: Teinintie 10, 00640 Helsinki, sijainti Teinintien ja
Norrtäljentien kulmassa
Junat: I P T N K pysähtyvät Oulunkylän asemalle. Kirkko on Helsingistä katsottuna radan vasemmalla puolella, kävelyä n. 300
metriä.
Jokerilinja 550: Itäkeskus – Westendinasema, ajaa kirkon vierestä, poistuminen Käskynhaltijantie-pysäkillä.
Bussit: Seuraavat linjat ajavat Käskynhaltijantietä, poistuminen
Norrtäljentie-pysäkillä. Siitä matkaa kirkolle n. 300 metriä.
52 Arabia – Haaga - Munkkiniemi
72 Rautatientori – Pukinmäki - Tapanila
552 Malmi – Maunula – Munkkiniemi - Otaniemi
554, 554K Itäkeskus – Malmi – Pukinmäki – Maunula - Leppävaara
Ohjelmasta: Saamme vieraaksemme piispa Seppo Häkkisen,
Suomen kirkon ”Inkeri-piispan”, sekä pastori Arvo Survon, joka
herätti suomalaisten Inkeri-myönteisyyden 1990-luvun taitteessa.
Tutkijana tunnettu fil.tohtori Toivo Flink tuo runojensa kautta esiin
toisen puolen itsestään.
Edellä mainittujen lisäksi esiintyy lukuisa joukko eri alojen taitajia. Tule sinäkin antamaan oma panoksesi. Ruokaa ja kahvia on
tietenkin tarjolla pientä korvausta vastaan.
Toimimme olosuhteiden mukaan eli emme aloita jumalanpalveluksella, mutta päätämme loppuhartaudella.

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

merkkejä FINLANDIA 2017 –näyttely juhlistaa Suomen itsenäisyyden ajan ensimmäisten postimerkkien 100-vuotisjuhlaa.
Nämä ensimmäiset merkit, ns. Saarisen mallin merkit, julkaistiin
1.10.1917, ennen itsenäisyysjulistusta. Tapahtuma on osa Suomi
100–vuotta–yhdessä -juhlaa. Näyttelypaikkana on koko Tampere-talo ja Museokeskus Vapriikin Postimuseo.
Näytteilleasettajia on 42 maasta. Mukana on kymmeniä kokoelmia, jotka osallistuvat ensimmäistä kertaa kansainväliseen näyttelyyn. Mukana on ensimmäistä kertaa postikorttiluokka tämän
tason näyttelyssä. Kutsuttujen luokassa nähdään useita ennen
näkemättömiä kohteita mm. kuningatar Elisabet II:n kokoelmista.
Samoin esillä on Suomen Pankin Rahamuseon ainutlaatuisia ja
aikaisemmin esittelemättömiä suomalaisten itsenäisyyden ajan
markkaseteleiden luonnos- ja ehdotekokoelman erikoisuuksia.
Heikki Kähärin kokoelma “The 1920 issues of North Ingermanland” (1920-luvn Pohjois-Inkerin postimerkkkejä) tulee olemaan
5 kehyksen laajuisena ns. Perinteisen filatelian luokassa, jossa
Suomesta on vain tämä Kähärin kokoelma.
Näyttelyn teemapäivät ovat:
Keskiviikko 24.5. Agathon Fabergé (Pietarilaisen Fabergé-liikkeen jalokiviasiantuntija, joka pakeni Suomeen ja toi mukanaan
mm. huikeat postimerkkikokoelmansa)
Torstai 25.5. 100-vuotias Suomi
Perjantai 26.5. Tampere
Lauantai 27.5. Muumit ja perhe
Sunnuntai 28.5. Postimuseo ja Postcrossing.
Inkeriläistaiteilijoiden akvarellinäyttely 7.8. – 20.8.

Olet sydämellisesti tervetullut!
Seuraavissa tilaisuuksissa on mukana liittomme jäseniä:
Eurooppalainen postimerkkinäyttely Tampereella 24. –
28.5.2017- Mukana Heikki Kähärin Pohjois-Inkerin posti30

Näyttely pidetään Acvart galleriassa, Humalistonkatu 1. Avajaiset
ovat 7.8. klo 17 – 20. Tervetuloa! Näyttely on avoinna kaksi viikkoa
ja tilaa voi käyttää samalla myös muuhunkin liiton toimintaan. Yhdyshenkilö on Toivo Tupin, yksi näytteille panijoista. toivotupin@
gmail.com, p. +358405783894.

SYYSKAUDEN ENSIMMÄINEN INKERI-ILTAPÄIVÄ
La 16.09.2017 klo 13.30
Sisko Pörsti kertoo kahdesta kirjastaan, ja niiden suhteesta inkeriläisyyteen. Kirjat muodostavat yhdessä erään suvun tarinan
vuodesta 1942 Leningradin piirityksestä aina paluumuuttoon
Helsinkiin vuonna 1991.
Juhani Pörsti on toiminut vuodesta 2002 alkaen Pietarin suomalaisen kirkon kirkkoherrana. Hän kertoo Inkerin kirkosta, sen
historiasta ja tämän päivän haasteista.
Hyvinkään Inkeri-kerho
Talven kokoontumiset. Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16) kello 14.21.5.2017.
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
Beseda-teehetket jatkuvat, mutta aika ja paikka muuttuvat.
Kokoonnumme Yhdessä-yhdistys ry:n tiloissa (Nisse Kavonkatu 3,
Varissuo) parittomina keskiviikkoina kello 15.00 – 17.00.
Beseda-teehetkiä vetää Eero Pellinen. 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 (Kousankuja 5) ja torstaisin klo. 10 – 12 (Katteluksenkatu 1,Vuokko).
Muina aikoina neuvontaa saa seuran puhelinnumerosta.
Seuran uusi postitusosoite on: Lyydia Bazaleva(TSIS ry),
Päivännousevanpolku 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
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KEVÄTKUKKA
Sua tervehdin pienoinen kukka,
kevätsilmä sininen.
Kuin keväinen taivas on puhdas,
sun katsontos suloinen.
Sinikukka niityllä tuossa.
pengermällä vihannoitset.
Ja keväisen auringon alla
luot toivehet suloiset.
Niin kukka sinisilmä,
joka suojassa lehdokon
luot kauniit kevättoiveet
alla äitimme auringon.
Kirjoittanut Mikko Reijo,
vuonna 1943 tai aikaisemmin
(katso Kirjeitä kentältä osiota!)
Kuva: Suomen kevätkukkia (A-S Salonen)

