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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

Vähän uutta, vähän vanhaa
Menneenä kesänä oli monia
kohtaamisia, joita tässä muistelen. Niihin liittyy iloa ja surua,
näyttöä elämän rajallisuudesta.
Aloitan iloisista. Pauli ja Peter
Hyyrynen lauloivat Oulunkylän kesäjuhlissa laulun Kahden
maan kansalainen. Pojat ovat 9
ja 10 ikäisiä sydämet valloittavia esiintyjiä. Myös aihe, kahden
maan kansalaisuus koskettaa inkerinsuomalaisia syvältä, eläähän
meissä aina pieni kaipaus. Ehkä
tapaamiset ovat juuri siksi meille
niin tärkeitä. - Toisin kuin juhlissa sanoin, tämä oli 60. kerta,
kun Suomessa pidettiin sodan
jälkeen kesäjuhlat.

ei ehtinyt nähdä sitä, mutta me
näemme sen tässä ja seuraavassa
Inkeriläisten viestissä.

Tässä Inkeriläisten viestissä
kerrotaan paljon iloisista tapahtumista, joten minä siirryn nyt
niihin surullisiin. Kaksi tärkeää henkilöä on nukkunut pois.
Kumpikaan ei ollut inkerinsuomalainen, mutta molemmat
ovat tehneet paljon hyväksemme. Heinäkuussa sain tietää,
että Liisa Tenkku oli kuollut
30.6. elettyään erityisen pitkän
elämän. Ensi vuonna hän olisi
täyttänyt 100 vuotta. Olin puoli vuotta aiemmin tutustunut
Liisan naapurissa asuvaan Kaisa ja Risto Välttilään. Heidän
seurassaan pääsin tutustumaan
yksin asuvaan Liisaan. Mukaan
saimme myös kirjailija Sinikka Paavilaisen, joka haastatteli
Tenkkua useammassa istunnossa ja kirjoitti artikkelin hänen
värikkäästä elämästään. Liisa

Sain tietää, että Liisa oli ollut
musiikin opettaja SibeliusAkatemiassa, ja tehnyt laulukirjasarjan Suomen kansakouluihin
silloisen opettajakorkeakoulun
musiikin lehtorin Ellen Urhon
kanssa. Jo 60-luvulla Helsingin
opettajakorkeakoulussa opiskellessani ihmettelin, kun meille
opetettiin Inkerin kansallislaulu.
Myöhemmin minulle selvisi, että opinahjossani oli ollut kuvaamataidonopettajana inkeriläinen
taiteilija Lauri Santtu ja yhteiskuntatiedon opettajana Kalevi
Kajava. - Kiitos Välttilöille, että
Sinikka Paavilainen tuli haastatelleeksi Liisa Tenkkua silloin
kun se vielä oli mahdollista!

Kaikille nimi Liisa Tenkku ei
ehkä ole tuttu. Jos olet nähnyt
filmin Viimeinen juna Inkeriin, muistat reippaan iäkkään
naisen, joka oli ollut lottana ja
auttamassa inkeriläisiä Paldiskissa. Hän oli poikkeuksellisen hyvämuistinen kertoja. Oli
kuulemma opetellut 85-vuotiaana käyttämään tietokonetta ja
kirjoittanut puhtaaksi miehensä
kanssa kirjoitetun, SKS:n julkaiseman päiväkirjan Inkeriläisiä
siirtämässä vv. 1943–1944.

Toinen, aiemmin keväällä pois
nukkunut tärkeä henkilö on presidentti Mauno Koivisto. Voin

vain kuvitella ns. paluumuuttajien surua. Tuskin kukaan aikaisempi presidentti on pohdiskellut, miten inkerinsuomalaisille
voisi korvata aiemmat tapahtumat ja samalla parantaa heidän
elämäänsä. Jos on pohdiskellut,
niin ei kuitenkaan ole tarjonnut
inkerinsuomalaisille mahdollisuutta palata Suomeen.
Kun Koiviston aikaansaannoksista kirjoitettiin ja puhuttiin,
surin sitä, että paluumuutto sivuutettiin kokonaan. Siksi tarjosin Helsingin sanomille kahdelle
osastolle juttua aiheesta. Kumpaakaan ei julkaistu. Julkiseen
surukirjaan pääsin kirjoittamaan
määrämittaisen tekstin:
”Presidentti Mauno Koivisto oli
pohtiessaan inkerinsuomalaisten
menneitä vaiheita päätynyt siihen, että paras vaihtoehto oli tarjota heille mahdollisuutta muuttaa Suomeen. Tämän hän lausui
Ajankohtaisen Kakkosen haastattelussa 10.4.1990. Virkamiehet
Suomessa, Virossa ja Venäjällä
ryhtyivät toimiin. Ensimmäiset
oleskeluluvat Suomeen kirjoitettiin
saman vuoden aikana.
Paluumuuton päättyessä 1.7.2016
Suomeen oli muuttanut runsaat
30.000 inkerinsuomalaista perheenjäsenineen. Hyvä kohtelu
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täällä on auttanut unohtamaan
kurjuudet, joita vanhempi ikäluokka oli joutunut kokemaan.
Paluumuuton käynnistämissanat
ja niistä seuranneet toimenpiteet nostivat ratkaisevasti tänne
muuttaneiden inkerinsuomalaisten elämän laatua ja tasoa. Mauno Koiviston nimi ja persoona
jäävät ikuisesti elämään kiitollisten inkerinsuomalaisten mielissä
ja historiassa. Jätämme hänelle
kunnioittavat jäähyväiset ja esi-

tämme syvän osanottomme hänen
läheisilleen.
Suomen Inkeri-liitto ry jäsenjärjestöineen”
Elämä jatkuu ja Suomen Inkeriliitossa on tiedossa kiinnostavaa
ohjelmaa pitkin syksyä. Katso
viimeisiä sivuja. Tapaamisiin!

Alina-Sinikka Salonen
alinasinikka@gmail.com

Kokouskutsu
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina, lokakuun 28. päivänä 2017 klo 14.00
Karjalatalolla
Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki
Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Äänivaltuutettuja ovat v. 2017 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen
valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet,
jotka ovat maksaneet v. 2017 jäsenmaksunsa.
Hallitus
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KESÄJUHLAT OULUNKYLÄN KIRKOSSA
Perinteisiä inkeriläisten kesäjuhlia vietettiin lauantaina
22.7. Helsingissä, Oulunkylän
kirkossa. Juhliin saapui paljon
ennakko-oletusta suurempi inkeriläisten joukko, sillä paikalla
oli lopulta noin 220 osallistujaa,
mikä ilahdutti tietenkin järjestäjiä. On hienoa, että inkeriläinen
yhteisöllisyys on vielä elossa,
vaikka moni vuosikymmeniä
toiminnassa mukana ollut inkeriläinen alkaa jo olla iältään
varsin varttunutta.
Ohjelmaan kuului tänä vuonna
hieno kattaus musiikkia, puheita, ruokaa, runonlausuntaa ja
Arvo Survon pitämä hartaus.

”Kiitos kesäjuhlien järjestämisestä ja erittäin ansiokkaiden
esiintyjien saamisesta juhlia juhlistamaan. Piispa Seppo Häkkisen ja inkeriläisten oman papin Arvo Survon puheet ja laulut
olivat todella koskettavia, etenkin Arvon, liikutukseen asti.
Molemmat puhuivat mieleenpainuvasti ja jakoivat arvokkaita
helmiä kuulijoilleen ja ylistivät Kaikkivaltiasta.
Paljon oli kansaa ja siksi välillä ahdastakin - siis ruokailuosiossa – mutta kaikesta selvittiin hyvin. Kiitos sinulle paneutumisesta ja onneksi sinulla on luotettava tukijoukko ja Paavo
toimi hyvänä johdattelijana ja juontajana.”
- Synnöve Excell -

Kuvat puhukoot puolestaan!

KUVAKERTOMUS INKERILÄISTEN KESÄJUHLILTA.
Kuvat: Alina-Sinikka Salonen, Anneli Mylläri,
Synnöve Excell , Toivo Tupin ja Viktor Hyyrönen.

Heimoveljien - inkerinsuomalaisten, karjalaisten ja virolaisten muistolle. Kuva Viktor Hyyrönen.

Olisikohan kirkkosalissa yksi vapaa paikka... Vasemmalla
Ruotsin tervehdyksen tuonut inkeriläispariskunta.
Kuva Toivo Tupin
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Piispa Häkkinen siunaa vainajien muistomerkeille lähtevät
kukat. Kuva Toivo Tupin.

Pauli Hyyrynen, 10 v. ja veljensä Peter, 9 v. laulavat Simojoen
laulun Kahden maan kansalainen. Taustalla muistomerkeille
vietävät kukkakimput. Kuva: Anneli Mylläri.

Kanttori Mikko Helenius tuo Oulunkylän srkn tervehdyksen.
Kuva Anneli Mylläri.

Tieteellisenä tutkijana tunnettu tri Toivo Flink on tutkinut
runoissaan ihmisenä olemisen tuntoja. Kuva Synnöve Excell.

Rouva Häkkinen voitti arvonnassa Toivo Tupinin maalaaman
akvarellin. Kuva Toivo Tupinin kamerasta.
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Oulunkylän kirkon 1972, on suunnitellut arkkitehti Heikki Castren. Alttariseinällä kuvanveistäjä Raimo Heinon puuveistos kuvaa
Jeesuksen vangitsemista Getsemanessa. Kuva: Pertti Laaksonen.

Julia Hyyrynen laulaa reformaation muistolle Agnus Dei
(Bach, H-molli-messu) Kuva Synnöve Excell.

Juhlien järjestäjätahon tervehdys. Kuva Synnöve Excell.

7

ANSIOMERKIT JA VIIRIT
Inkeriläisten sivistyssäätiö myönsi kesäjuhlien yhteydessä ansiomerkit Juha Pihkalalle ja Matti Korpiaholle. Inkeri-liitto
antoi Inkerin viirin Oulunkylän seurakunnalle, joka on luovuttanut tilojaan kesäjuhlien käyttöön jo kolme kertaa. Viirin
sai myös Ella Kukova, joka on uskollisesti
osallistunut tarjoilujen järjestämiseen sekä
pienemmissä että suuremmissa inkeriläisten yleisötilaisuuksissa.

Ella Kukova oli onnekas. Hän voitti arpajaisten pääpalkinnon
eli Nikolai Pakin maalauksen. Hän sai myös Inkeri-liiton viirin
kiitokseksi monien vuosien emännöimisestä.
kuva: Alina-Sinikka Salonen

PIISPA SEPPO HÄKKISEN PUHE KESÄJUHLILLA
Muutamia vuosia sitten Alina
ja Aarre Kuukauppi vierailivat
kesämökillämme Taipalsaarella.
Teimme yhteisen retken parinkymmenen kilometrin päässä
sijaitsevalle, nykyisin museona
toimivalle Mooses Putron kesämökille. Hankin sieltä kirjan
Inkeriläiset, kuka kukin on?
(Inkerin kulttuuriseura 2013).
Olen viettänyt kirjan parissa
monia hienoja hetkiä ja tehnyt
lukiessani monta riemastuttavaa
löytöä. Olen tajunnut, kuinka
monella tavalla inkeriläisyys
ja inkeriläisten vaikutus näkyy

”Olen tajunnut,
kuinka monella
tavalla inkeriläisyys ja
inkeriläisten vaikutus
näkyy ja tuntuu.”
8

ja tuntuu. Helsingissä Mannerheimintietä
Larin Parasken patsaan
ohi ajaessani muistan
inkeriläisiä, olihan Nikitina Paraskovjan eli
Larin Parasken juuret
Inkerissä. Aale Tynnin
runoa Kaarisilta kuunnellessani muistan inkeriläisiä, onhan hän
taustaltaan inkeriläinen.
Helsingin rautatieasemalle tullessani muistan,
että asemarakennuksen
suunnittelijan Eliel Saarisen isä Juho Saarinen
toimi pappina pitkään Inkerin
eri seurakunnissa. Akateemikko
Pavlovin koirakokeista lukiessani muistan inkeriläisiä, sillä
Katri Peltonen oli akateemikon
tärkein maidonhankkija. Hän
huolehti, että eläimillä ja henki-

Kuva: Anneli Mylläri

lökunnalla oli ruokaa vaikeista
ajoista huolimatta.
Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Miksi on tärkeää muistaa
menneiden sukupolvien työtä?
Miksi on tärkeää muistaa in-

keriläisiä? Miksi inkeriläisten
on tarpeen kokoontua kesäjuhlilleen ja muistaa menneitä tapahtumia ja henkilöitä? Miksi
muistaminen ylipäänsä on tärkeää? Kysymykseni ovat ajankohtaisia erityisesti reformaation 500-vuotismerkkivuonna ja
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna,
muistetaanhan tänä vuonna niin
uskonpuhdistusta kuin itsenäistä
Suomea monin eri tavoin.

on, mistä tulee ja minne on menossa. Muistaminen luo pohjan
yksilön ja yhteisön identiteetille.
Vain siten yhteisö voi suuntautua tulevaisuuteen. Kun tietää,
mistä tulee, on riittävän vahva
kohtaamaan tulevaisuuden.

Muistaminen on viime aikoina
ollut myös tiedeyhteisössä mielenkiinnon kohteena ja asia on
ollut myös monien tutkijoiden
mielessä. Asia liittyy laajempaan kokonaisuuteen yhteisestä ja yhteisöllisestä muistista.
Muistaminen on väline asioiden
hahmottamiseen, tutkimiseen
ja selvittämiseen. Samalla sen
suuntana on tulevaisuus, koska
muistamisen kautta muokataan
tulevaisuutta.

”Kuuntele, kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani, te kaikki. Minä aion esittää viisaiden
mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia, vanhoja asioita,
joista olemme kuulleet, joista
isämme ovat meille kertoneet.
Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin
polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän
on tehnyt. Hän sääti Jaakobille
säädöksensä, hän antoi Israelille
lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen,
jotta tulevakin polvi ne tuntisi,
jotta vastedeskin syntyvät ne
oppisivat ja kertoisivat omille
lapsilleen. Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa, mitä hän
on tehnyt, ja noudattaa hänen
käskyjään.” (Ps. 78:1-7).

Tietyillä yhteisöillä on erityinen
tehtävä säilyttää ja siirtää muistoja sukupolvelta toiselle. Tällöin
puhutaan muistiyhteisöstä. Sille
on luonteenomaista, että yhteisöllä on menneisyys, jolle se perustuu. Muistiyhteisö kuljettaa
mukanaan merkityksiä, joiden
kautta yksilöt näkevät roolinsa
osana suurempaa kokonaisuutta ja voivat esimerkiksi sitoutua
yhteiseen hyvään.
Yksilön ja yhteisön muisti ovat
sidoksissa toisiinsa. Meidän
täytyy tuntea historiamme, jotta
osaamme suunnata eteenpäin.
Yhteinen menneisyys on koossa pitävä voima. Ilman historiaa
yhteisö, suku, kylä, heimo tai
kansa on kuin muistisairas ihminen. Hän ei tiedä, kuka oikein

Muistamiseen liittyvä kysymyksenasettelu ei ole uusi. Vuosituhansien takaa Vanhassa testamentissa Psalmissa 78 sanotaan:

Psalmi korostaa, että jokaisen
sukupolven tulee saada kuulla
menneen historian opetuksia
ja ottaa niistä oppia. Vanhassa
Israelissa oli tapa, että äidit ja
isät, isoäidit ja isoisät kertoivat
lapsilleen kansansa menneistä
tapahtumista ja Jumalan teoista.
Varsinkin perheenisän tehtävänä
oli huolehtia tradition siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Tämä perintö oli sukua ja heimoa,
koko yhteisöä yhdistävä tekijä.

Yhteinen menneisyys ja sen
muistaminen piti pientä kansaa
koossa.
Oli tärkeää tuntea kansan vaiheet, sen historia. Tarvittiin
myös taju siitä, miten kaikkivaltias Jumala oli kansaa johtanut
ja valmistanut kaikille kansoille
pelastuksen. Nousevaan sukupolveen piti juurruttaa rakkaus omaan yhteisöön, rakkaus
heikompien auttamiseen sekä
rakkaus Luojaan. Tätä me tarvitsemme nyt myös omassa
maassamme.

”Tarvitsemme oman
kulttuurisen ja henkisen
perinnön arvostamista.”

Ensinnä siis tarvitsemme rakkautta omaan yhteisöömme ja
isänmaahamme. Tarvitsemme
oman historiamme ja kielemme,
menneiden sukupolvien työn ja
taistelun arvostamista. Tarvitsemme oman kulttuurisen ja
henkisen perinnön arvostamista.
Erityisen tärkeää se on silloin,
kun oman yhteisön jäsenet ovat
joutuneet hajalle eri maihin,
kuten inkeriläisille on historian vaiheissa tapahtunut. Silloin
on erityisen tärkeää tuntea oma
taustansa ja identiteettiinsä ja
arvostaa juuriaan. Tämä koskee
yksilöä, lähiyhteisöä ja koko
kansaa. Sellainen yhteisö selviää
tulevaisuudesta, jolla on halua
ja tahtoa työskennellä yhteisten päämäärien hyväksi, jolla on
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
yhteiset arvot. Toisin sanoen, jos
meillä on rakkautta omaan yhteisöömme ja isän-maahamme.
Toiseksi tarvitsemme rakkautta
lähimmäiseen. Tarkoitan niitä
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eettisiä arvoja, jotka nousevat
kristillisestä uskostamme. Ne
ovat muodostaneet inkeriläisten
selkärangan, joka on kestänyt
vaikeatkin ajat. Toista on autettu
ja tuettu hänen vaikeuksissaan,
heikommista on pidetty huolta.
Lähimmäisenrakkaus on sitonut
meitä edeltäneitä sukupolvia
toisiinsa. Näillä eväillä me olemme jaksaneet ja yhä jaksamme.

varana on ollut usko Jumalaan. Heidän uskoonsa meidät
on kasvatettu. Sitä mekin nyt
tarvitsemme: uskoa Jumalaan
ja hänen johdatukseensa. Tarvitsemme Jumalan käskyjen ja
Jumalan sanan opetuksen noudattamista. Inkeriläiset kestivät
raskaat vainon ja sodan vuodet,
kun oli opittu turvautumaan
Kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

”Jokaisen on toimittava
myös yhteisen edun ja
lähimmäisen hyväksi,
ei vain oman aseman
turvaamiseksi.”

Tänään tässä juhlassa on erityisesti muistettu niin professori
Arvo Räikköstä kuin presidentti Mauno Koivistoa. Yksi Räikkösen säveltämistä lauluista on
Hilja Haahden runoon Lapsen
lailla. Laulun ensimmäinen säkeistö kuuluu näin: ”Suo mun,
Herra, huolta vailla / tehdä
matkaa lapsen lailla / isän saattaessa / tiellä varjellessa!” Mauno Koivisto puolestaan kirjoitti
kirjeessään kesän 1944 ankarien
taistelujen aikana: ”Muistakaa
Vapahtajan sanoja: Älkää murehtiko huomisesta päivästä, sillä
huominen pitää murheen itsestänsä. Älkää olko minusta huolissanne. Korkein minua johtaa,
kuten tähänkin asti. Vaikka
tänään näyttäsi kuinka synkältä hyvänsä, voi huomisaamuna
herätä kauneimpaan uutiseen:
Herra on meitä armahtanut!”

Raskas sota ja vaikeat olot yhdistivät ihmisiä. Silloin koettiin tärkeäksi se, mitä nykyään
kutsutaan yhteisöllisyydeksi.
Meillä on opittavaa aiempien
sukupolvien periaatteesta, ettei
yksikään putoaisi pois joukosta, ettei kaveria jätettäisi. Se oli
hyvin yksinkertaista yhteisöllisyyttä ja lähimmäisenrakkautta.
Tällaista elämäntapaa me nytkin tarvitsemme. Jokaisen on
toimittava myös yhteisen edun
ja lähimmäisen hyväksi, ei vain
oman aseman turvaamiseksi.
Tällaista asennetta kaipaamme
koteihimme, työpaikoillemme ja
yhteiskuntaamme.
Kolmanneksi tarvitsemme rakkautta Jumalaan. Psalmintekijä
muistuttaa: Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme
tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä,
joita hän on tehnyt. ... Jumalaan
heidän tulee turvautua, muistaa,
mitä hän on tehnyt, ja noudattaa
hänen käskyjään.
Isiemme ja äitiemme voima10

Niin oman elämämme kuin
kansojen murrosaikojen keskellä meillä on Jumala, johon turvautua. Uskossa ei kyse ole pelkästä kulttuuriperinnöstä, vaan
todellisesta elämän voimasta,
joka syntyy elävän Vapahtajan
kohtaamisesta. Tämä Vapahtaja,
Jeesus Kristus on luvannut olla
meidän kanssamme joka päivä
maailman loppuun asti. Tämä
lupaus kattaa menneet päivät,

tämän päivän ja tulevaisuuden.
Hyvät juhlavieraat. Muistaminen sisältää myös kiitollisuutta.
Me saamme kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään ja johdatuksestaan. Nykysukupolvi on saanut nauttia turvallisuudesta ja
rauhasta, jonka hyväksi isämme
ja äitimme ovat nähneet vaivaa.
Meitä edeltäneet sukupolvet
ovat joutuneet kokemaan sotaa,
kärsimystä ja vainoa. Inkeriläisten historiasta on toisinaan
vaikea juuri tästä syystä lukea
ja kuulla. Siksi kiitollisuus on
sitäkin suurempi. Isiltämme ja
äideiltämme olemme perineet
uskon ja turvan Jumalassa. Heiltä olemme oppineet sen, että pysymme elossa vain ojentamalla
auttavan kätemme lähimmäisellemme.
Meidän tehtävämme on jatkaa
muistamisen ketjua eteenpäin
tuleville sukupolville. Tällainen
perintö on voimamme, jonka varassa voimme turvallisin
mielin kohdata tulevaisuuden.
Siksi on välttämätöntä, että me
muistamme menneisyyttä. Se
on väline asioiden hahmottamiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen. Samalla sen suuntana on
tulevaisuus, koska muistamisen
kautta rakennamme tulevaisuutta. Sen edessä Jumala rohkaisee:
”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra.
Minun ajatukseni ovat rauhan
eivätkä tuhon ajatuksia: minä
annan teille tulevaisuuden ja
toivon.” ( Jer. 29:11).
Seppo Häkkinen
22.7.2017 Oulunkylän kirkossa
Helsingissä

ARMAS-YHTYE SADAN VUODEN TAKAISILLA LAITUMILLA
Kirsi Ojala
kuvat: Marianna Korpi

”Ken tahtoo kuulla väärentämättömän, luonnonkauniin pastoralen
ja elää sen keskellä, tehköön matkan keskellä kesää Suomenlahden
toiselle puolen inkeriläisten luo.
Parhain paikka on joku kylä Soikkolanniemellä. Toisaalle leviää
täällä aava merenpinta, toisaalle
vehmaat metsät, joista päivisin
kaikuvat paimensoitot.”
Kesällä 2014 tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, kun
24-vuotias musiikintutkija ja
Helsingin orkesterin alttoviulisti Armas Otto Väisänen vieraili Länsi-Inkerin kylissä. Hänellä oli sadan markan apuraha
soitinsävelmien keräämiseen.
Viikon mittaisen tallennustyön
tulokset – keruukertomus, fonogrammilieriöt ja nuotinnokset – ovat tallessa Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistossa, ja ne on myös
julkaistu Ilkka Kolehmaisen toimittamassa Karjasoitto-nuottikirjassa (Kaustinen 1985).
Armas-yhtye ja sen konserttikokonaisuus Karjasoitto syntyivät
juhlistamaan samannimisen sävelmäkokoelman satavuotisjuhlaa. Väisänen oli ehkäpä Suomen
kaikkien aikojen merkittävin
kansanmusiikin tutkija ja tämä
kokoelma on yksi aikansa kiinnostavimmista, varsinkin kansanpuhaltimien näkökulmasta.
Suomesta ja Karjalasta puhallinsävelmiä on tallennettu vain

vähän, joten tämä inkeriläinen
kokoelma on arvokas ikkuna
vanhakantaiseen paimenmusiikkiin. Se luo meille välähdyksiä myös siitä, mitä tuo paljolti
tallentamatta jäänyt paimenmusiikki ehkä oli Suomessa.
Konsertissa yhtye herättää
Karjasoitto-kokoelman henkiin
ja tuo sävelmät tähän päivään:
Ruskavot, haliasoitot, tsizikit ja
saksinat soivat uusina sovituksina kansanmuusikoiden käsissä.

Mitä ihmeen
paimenmusiikkia?
”Helteisenä päiväsydännä lepää
karja varjoisain puitten alla veden viileyttävässä läheisyydessä.
Paimenet ovat juuri käyneet uimassa; toinen on ottanut käsille tuohitorvensa ja kajahuttelee
pastoraleaan, toisen kuunnellessa
koivun juurella, jonka lehdistä leviää metsän tuoksu. Karjakin on
liikkumatonna ja kuuntelee...”
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Hankkeen ideana ja taiteellisena tavoitteena on ollut päivittää
Karjasoitto-sävelmäkokoelma
2010-luvulle. Samalla olemme
miettineet kysymystä: Mitä
paimenmusiikilta oikeastaan
odotetaan? Pajupillin viserrystä?
Tuohitorven töräyksiä?
Karjasoitto-kokoelmaan tutustuminen oli myös meille,
kansanmusiikin ammatillisen
koulutuksen läpikäyneille muusikoille valaiseva kokemus. Paimenet ja kylänmiehet soittivat
kaikenlaista musiikkia: tanssisävelmiä, muistoja rintamalta,
sielukkaita improvisaatioita,
hassuja lauluja sekä toki myös
niitä karjasoittoja, jotka liittyivät eläinten kanssa kommunikointiin.
Myös Armas-yhtyeen konserttikokonaisuus sisältää monenlaisia tunnelmia. Kehtolaulun
kautta siirrytään kylätansseihin,
metsäisiä kaikuja seuraa popriffi ja inkeriläispaimenen improvisatorinen teema saa höysteekseen jazz-sointuja. Viulu soi
kun Shostakovitsin konsertossa
ja sitten pyörähtääkin käyntiin
posetiivi.
Mikä tämän kaiken sitten nivoo
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi?

Missä on paimenmusiikin
ydin?
Yksi konserttimme johtoajatuksista on käyttämämme soitinnus. Se tekee kokonaisuudesta yhtenäisen ja antaa sille
sen omaleimaisen sointisävyn.
Olemme halunneet käyttää
vanhakantaisia paimenpuhaltimia kuten puusarvea, paimensoittua, lirua sekä erikokoisia
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puisia huiluja. Niiden pehmeät
mutta ilmaisuvoimaiset sointivärit ansaitsevat tulla kuulluiksi.
Tässä konsertissa ne luovat siltaa meidän ja sadan vuoden takaisten paimenien välille. Myös
yhtyeen muut soittimet kuuluvat 1900-luvun alun kansanmusiikkiin: haitari, harmoni, viulu,
jouhikko ja kitara.

Ajatonta tunnetta ja voimaa
”Aurinko painuu alemmas. Vähitellen lähestyy aika palata kylään. Metsästä ilmoittavat torven toitahdukset, joita säestävät
karjankellojen vapaarytminen ja
-sointuinen kalkatus, että naisväkeä odottaa heidän mieluinen tehtävänsä. Neidot palaavat
juuri vastaksesta ja saatat kuulla
heidän lauluaan: esilaulaja virittää säkeen ja toiset sen yksiäänisessä kuorossa toistavat. Jos
voitat heidän suosionsa, pääset
iltahämärissä heidän seurassaan
kiikkukunnaalle; ”liekun” hiljaa
liikkuessa virittävät he runon:
”La ka mie katson kiekkujani,
kiusaelen kiekkujani”.”
Mielestämme musiikin tehtävänä on välittää tunteita ja kokemuksia ja luoda yhteys esittäjän ja kuulijan välille. Tässä
suhteessa sadan vuoden takaiset
paimensävelmät ovat yhä mestarillisia. Me koemme niissä
ajatonta tunnetta ja voimaa. Uskomme, että pieni paimensävelmä voi yhtä lailla mennä luihin
ja ytimiin kuin sinfoniaorkesterin pauhu tai oopperatähden
aaria. Jos pystymme välittämään
tätä ajatusta eteenpäin, olemme
onnistuneet tavoitteessamme.
Tavallaan olemme siis myös eri
musiikinlajien – ja soittimien –

tasa-arvon asialla.
Osa käyttämistämme soittimista
on itse tehtyjä, mutta valtaosa on
soitinrakentajien valmistamia.
Monet vanhoista soitinmalleista ovat yleismaailmallisia,
toisaalta käsintehty soitin on
aina uniikki niin ulkomuotonsa kuin sointinsakin puolesta.
Vanhoja perinnesoittimia ei ole
ihan helppoa hankkia. Ammattimaisia kansansoitinrakentajia
on Suomessa muutamia, lisäksi olemme hankkineet mm.
ruotsalaisia paimenpuhaltimia.
Toisinaan vanhoja soittimia voi
löytää kirpputoreilta. Olemme
kiinnostuneita erilaisista kansansoittimista ja niihin liittyvistä muistoista ja meihin voi myös
olla yhteydessä niihin liittyen.

Tulevaisuudensuunnitelmia
”Koko päivä on ollut runoutta. Yöllä taasen soittaa sirkka
kiukaan korvassa. Ja auringon
noustessa heräät jälleen säveliin, jotka kuuluvat pirtin akkunan alta. Siellä astelee paimen,
joka tuohitorvellaan ”trubittaa”
emännät hereille, saadakseen
karjan kokoon.”
Armas on esiintynyt eri puolilla
Suomea, mm. kansanmusiikkifestivaaleilla Kaustisella, Haapavedellä ja Helsingin Seurasaaressa sekä musiikkiopistoissa
Espoossa, Helsingissä, Porvoossa ja Mikkelissä. Musiikkiopistoyhteistyöhön on liittynyt
myös työpajoja, joissa olemme
kertoneet
paimenmusiikista
sekä soittaneet yhdessä nuorten
kanssa. Toivomme, että pääsemme jatkossakin pitämään
työpajoja sekä esiintymään
erilaisille yleisöille. Yksi tule-

vaisuudenhaaveistamme on päästä vierailemaan
Karjasoiton maisemissa Inkerinmaalla.
Armas-yhtyeen uusi, nyt tekeillä oleva konserttikokonaisuus kantaa työnimeä Lähteillä ja juurilla.
Siinä perehdymme omien sukujemme ja niiden
asuttamien paikkakuntien musiikkiperintöön.
Sukujuuremme johtavat eri puolille Suomea: Hämeeseen, Etelä-Savoon ja Karjalaan. Inkeriläisjuuria ei yhtyeemme jäsenillä ole ainakaan vielä tullut vastaan. Siitä huolimatta tulemme jatkossakin
tutkimaan, sovittamaan ja esittämään inkeriläistä
perinnettä. Se on osa niin meidän kuin soittimiemmekin sielunmaisemaa.
Armas-yhtye on:
Olli Kari, haitari ja puhaltimet
Samuli Karjalainen, kitara, bouzouki ja
puhaltimet
Mimmi Laaksonen, puhaltimet ja harmooni.
Kirsi Ojala, puhaltimet
Kirsi Vinkki, viulu, alttoviulu, jouhikko ja puhaltimet

Ensilevy ”Metsästä kuuluu” julkaistiin syksyllä
2016 ja se sisältää Karjasoitto-konsertin kappaleita. Levyä voi ostaa esim. Suomen Kansanmusiikkiliiton nettiputiikista:
https://www.kansanmusiikkiliitto.fi/nettiputiikki/
aanitteet/armas-metsasta-kuultua
Lainaukset ovat A. O. Väisäsen artikkelista ”Suomalaisen paimensoiton tyyssijoilta. Muistiinpanoja
ja muistelmia”, jossa hän kertoo Inkerin-matkastaan sydänkesällä 1914. Julkaistu Säveletär-lehdessä 1918.
Yhteystiedot:
Kirsi Ojala
kirsikka.ojala[at]gmail.com
050 593 4124
Samuli Karjalainen
karjalainen.samuli[at]gmail.com
050 361 4168
Yhtyeen nettisivut: armasyhtye.wordpress.com
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VÄITÖSKIRJA SYNTYI ÄIDIN VAIKUTUKSESTA
Reijo Rautajoki, Riikka Mahlamäki-Kaistinen

VAIETTU
SOTAPAKOLAISUUS
Inkeriläiset kansakoulunopettajat jatkosodan aikana
FT Reijo Rautajoen akateeminen
väitöskirja tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 24.5.2017.
Reijo Rautajoen väitöskirjan
aiheeksi valikoituivat Inkeri, inkeriläisyys ja inkeriläiset
opettajat hänen äitinsä Elsa
Dubbelmanin kautta. Hän oli
valmistunut Inkerissä opettajaksi ja tuli Suomeen inkeriläissiirtojen mukana vuonna 1944.
Hän jäi ainoana perheestään
Suomeen, kun hänen vanhempansa ja veljensä pakenivat salaa
Ruotsiin. Hän sai suomalaisen
opettajapätevyyden Kajaanin
seminaarista ja teki koko työuransa Tampereella.
– Jäätyäni eläkkeelle sain itselleni aikaa tarttua minua
askarruttaneeseen aiheeseen.
Halusin selvittää, miksi inkeriläisistä tiedetään Suomessa
vielä tänäkin päivänä kovin vähän. Koulussa en muista inkeriläisistä puhutun mitään. Heitä
ei ikään kuin ollut koskaan ollut
olemassa. Ikäluokkaani kiinnostivat enemmän Vietnamin
ja Chilen kaltaiset maailmantapahtumat kuin oman maan lähimenneisyys, Rautajoki kertoo.
Hän halusi selvittää äitinsä ja
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muiden inkeriläisopettajien vaiheet vaikeiden sotavuosien aikana ja niiden jälkeen. Samalla hän
jatkoi 1970-luvulla Tampereen
yliopistossa päättämiään historian opintoja.
Rautajoki sai väitöskirjan valmiiksi keväällä 2017. Siinä tarkastelen inkeriläisten opettajien
vaiheiden kautta Suomen sotapakolaisuuspolitiikkaa ja arvioidaan inkeriläiseen siirtoväkeen
kohdistunutta koulutuspolitiikkaa, jolla pyrittiin kotouttamaan inkeriläisiä opettajia
suomalaiseen koulujärjestelmään jatkosodan aikana. Koulutushankkeen toteutti pääosin
väestönsiirtohallinto, mutta
myös kouluhallituksella oli
oma roolinsa. Lähtökohta oli,
että koulutuspolitiikka, samoin
kuin sisäpolitiikka yleisestikin,
palveli ensisijaisesti maan ulkopolitiikan tavoitteita. Kansakoululaitos valjastettiin sodan päämäärien mukaisesti lujittamaan
kansakunnan puolustustahtoa.
Opettajakoulutuksella oli tässä
tehtävässä olennainen rooli.

Inkerin väestönsiirron
organisointi
Inkeriläisten väestönsiirto liittyy
Euroopassa toisen maailmansodan aiheuttamiin ennen näkemättömiin pakolaisvirtoihin,
joiden seurauksena ainakin 20

Reijo Rautajoki oma kuva
miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan tai siirtymään eri syistä
maasta toiseen ja etsimään uutta
asuinsijaa. Suurimmat väestönsiirrot tapahtuivat itä-länsisuunnassa. Kansallisuudeltaan
suurimmat ryhmät olivat saksalaiset sekä Neuvostoliiton länsiosien venäläiset, ukrainalaiset ja
valkovenäläiset.
– Suomen ja Saksan hallitukset
kävivät ensimmäiset keskustelut
inkerinsuomalaisten siirtämisestä Suomeen jo loppusyksyllä
1941. Saksa tarjosi tuolloin 50
000 inkeriläisen siirtämistä Suomeen, joka ei vielä silloin ollut
valmis ottamaan siirtoväkeä vastaan. Asia jäi muhimaan, ja siihen palattiin seuraavana vuonna,
rautajoki kertoo.
Inkerinsuomalaisten siirtämiseksi Suomeen perustettiin erillinen Väestönsiirtoasiain keskustoimisto vuoden 1942 lopussa.
Väestönsiirron johtajaksi nimitettiin professori Pentti Kaitera, joka oli aiemmin toiminut

Pitkälahden Opistossa Kuopion lähellä
valmennettiin inkeriläisiä opettajia
päteviksi Suomen kouluihin
muun muassa Suurtalkoot ry:n
toiminnanjohtajana. Toimiston
päätehtävänä oli huolehtia väestönsiirroista Inkerinmaalta Viron Kloogan ja Paldiskin leirien
kautta Hankoon, josta siirtoväki
ohjattiin 15 karanteenileireille
eri puolille Suomea.
Väestönsiirtohallinnon Tallinnan toimiston päällikkönä toimi tohtori Vilho Helanen. Hän
oli innokas suomalaiskansallisen
heimoaatteen ja Suur-Suomen
kannattaja ja puolestapuhuja.
Tämä aate oli tuolloin yhteiskunnan läpitunkeva eetos, vallitseva mielipide.
Helanen oli myös Akateemisen
Karjala-Seuran puheenjohtaja. Seuran jäsenistöön kuului
merkittävä joukko Suomen poliittista eliittiä, joten Helasen
ajatuksilla oli laajaa kannatusta
näissä piireissä. Virossa ja Inkerissä Helanen kävi lukuisia
neuvotteluja saksalaisten sotilaskomentajien kanssa väestönsiirtoon liittyvistä asioista.
Hatsinan komendatuurin päällikkö majuri Bruno Sperling oli
keskeinen henkilö, sillä hän suhtautui inkerinsuomalaisiin hyvin
myötämielisesti.
– Hänellä oli oma ansionsa siihen, että inkeriläisten väestönsiirto onnistui pääosin hyvin,
Rautajoki sanoo.

Väestönsiirtohallinto
valmensi opettajat
Inkerin siirtoväen määrä nousi
yli 63 000 hengen. Heidän jou-

kossaan oli noin 500 opettajaa.
Heistä haluttiin apua Suomessa
vallitsevaan opettajapulaan ja samalla heidät haluttiin kotouttaa
suomalaiseen yhteiskuntaan.
– Noin 100 opettajaa valittiin
niin sanotulle esiseminaarikurssille, joka antoi oppilaille valmiudet siirtyä opettajaseminaariin
ja sitä kautta opettajiksi kouluihin. Kurssi pidettiin Kuopion
lähistöllä Pohjois-Savon kansanopistossa Pitkälahdessa, ja
sen johtajaksi nimitettiin maisteri Eero Hietakari. Vuoden
mittainen kurssi alkoi marraskuussa 1943.
Rautajoki kertoo, että kurssista
ei vastannut kouluhallitus, vaan
Väestönsiirtoasiain keskustoimisto, joka kuului eri hallinnonalaan kuin kouluhallitus. Syynä
tähän järjestelyyn oli, että kurssilaiset eivät olleet Suomen, vaan
vihollismaan eli Neuvostoliiton
kansalaisia. Kouluhallituksella ei
ollut kokemusta tämänkaltaisen
erikoiskurssin järjestämisestä.
Sen sijaan useat väestönsiirtohallinnon henkilöt olivat olleet
mukana jo sekä Itä-Karjalan
opettajien valmennuksessa Pal-

tamon Mieslahdessa syksyllä
1941 että Inkerin Spankkovalla
pidetyllä opettajakurssilla kesällä 1943.
Kouluhallituksen rooliksi tuli
eräänlaisena konsulttina toimiminen erityisesti opetuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä.
Yhteistyö näiden tahojen kesken
sujui pääosin ongelmitta. Esiseminaarikurssi sujui suotuisasti
välirauhan tuloon asti.
Kun esiseminaari päättyi lokakuun lopussa 1944, alkoi kiivas
huhumylly inkeriläisten kohtalosta. Syksyn mittaan selvisi, että
Neuvostoliitto halusi palautettavaksi maahan tulleet 63000 inkeriläistä sotapakolaista takaisin
kotimaahansa. Tämä vaatimus
oli osa välirauhansopimusta.
– Todettakoon, että neuvostohallinto halusi palautettavaksi myös muista maista kaikki
kansalaisensa ja että kaikkiaan
sodan jälkeen Neuvostoliittoon
palanneiden määrä oli noin 5,5
miljoonaa ihmistä. Inkerinsuomalaisten osuus oli siis vain
murunen kaikista palanneista ja
palautetuista, Rautajoki toteaa.
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Majuri Bruno Sperling oli Hatsinan
komendatuukin komentaja. Hän
tunsi suurta sympatiaa inkeriläisiä
kohtaan. Hänen roolinsa oli merkittävä
inkeriläisten siirrossa Suomeen. Kuvassa
myös opettaja Tellervo Hämäläinen
(vas) ja tulkki/sihteeri Elsa Dubbelman.

Opettajien myöhemmät
vaiheet
Suurin osa inkeriläisistä eli 55
000 henkeä palasi kotimaahansa
joulukuun 1944 ja tammikuun
1945 aikana. Välirauhansopimusta valvomaan tullut Neuvostoliiton johtama liittoutuneiden valvontakomissio huijasi
inkeriläisiä: heille luvattiin pääsy
takaisin kotiseudulleen, mutta
heidät vietiin kauas Etelä-Venäjälle ilman paluuoikeutta Inkeriin. Osa inkeriläisistä pelkäsi.
– Ajateltiin, että oli parempi
lähteä heti hyvällä kuin myöhemmin ehkä pakolla. Tarkkaa
käsitystä Suomen viranomaisten
tulevasta suhtautumisesta ei ollut.
Suomeen jäi 8000 inkeriläistä, jotka eivät halunneet palata. Puolet heistä pakeni salaa
Ruotsiin. Opettajista arvioidaan
Ruotsiin paenneen salaa 70–80
henkeä.
Pitkälahden kurssilaiset siirtyivät marraskuussa 1944 Kajaanin
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ja Suistamon seminaareihin. Heistä
osa valmistui vuoden 1945 kesäkuussa, osa kahden
vuoden kuluttua
1946 kesäkuussa.
Yhteensä valmistuneita oli 25. He
saivat yleensä nopeasti töitä ja vakinaisia virkoja.
Monet hakeutuivat pohjoiseen
Ruotsin rajan tuntumaan. He
pelkäsivät palautusta Neuvostoliittoon ja olivat valmiit pakenemaan rajan yli tarvittaessa.
Ainakin neljän seminaarin käyneen opettajan tiedetään siirtyneen salaa Ruotsiin palautuksen
pelossa. Useimmat Suomeen
jääneistä löysivät puolison, saivat
lapsia ja Suomen kansalaisuuden
sekä jäivät aikanaan eläkkeelle.

Esiseminaarikurssin
merkitys
Inkeriläisten opettajien esiseminaari oli pienimuotoinen, mutta
sodan oloissa tärkeä yritys integroida merkittävä määrä neuvostokasvatuksen saaneita opettajia
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Koulutuspolitiikan näkökulmasta Pitkälahden kurssia voidaan
pitää suhteellisen onnistuneena,
vaikka valmistuneiden määrä
jäikin vähäiseksi. Kurssi kesti
vuoden, kuten oli suunniteltu ja pysyi hyvin koossa viime
päiviin saakka. Se oli ainoa
laajamittainen toimenpide
koulutettujen inkeriläisten
kotouttamiseksi ammattejaan
vastaaviin tehtäviin.
– Esiseminaarilaisten enemmistö ei kuitenkaan päässyt
hyödyntämään oppejaan varsi-

naisissa seminaareissa, Rautajoki
kertoo.
Välirauhansopimuksesta johtuvat ulkoiset tekijät tuottivat pettymyksen sekä hankkeen parissa
työtä tehneille että inkeriläisille
itselleen. Ne johtivat käytännössä runsaisiin seminaariopintojen
keskeytyksiin ja joko paluuseen
Neuvostoliittoon tai pakenemiseen Ruotsiin.
Inkeriläisten palautukset Neuvostoliittoon merkitsivät jatkoa
sille hitaalle kansanmurhalle,
jota neuvostohallinto harjoitti
inkeriläisiä kohtaan neljännesvuosisadan ajan Stalinin valtakauden aikana. Tämän pienen
vähemmistön hajauttaminen eri
puolille suurta valtakuntaa löi
hajalle inkeriläisen kansanosan
viimeisetkin rippeet.
– Suomen hallituksen toiminta
inkeriläisiä kohtaan oli petos,
vaikka vaikeat päätökset tehtiin
painostuksen alla. Inkeriläisistä
puhuminen ei ollut ulkopoliittisesti suotava aihe Paasikiven ja
Kekkosen ajan Suomessa. Siksi
tietämys näistä rajan taakse jääneistä suomalaisista on jäänyt
Suomessa heikoksi, Rautajoki
muistuttaa.

Kloogan entisen leirin vieressä on leirillä
menehtyneiden satojen inkeriläisten
hautamuistomerkki

LIISA TENKKU IN MEMORIAM 1918 – 2017
Sanat kulkevat ajatuksissamme
yhtenä virtana. Mutta aina ei
tarvita puhuttuja sanoja. On yhteyttä ilman sanoja. On elämän
hiljaisia suvantokohtia.
Silloin soi laulu ilman sanoja.
(Liisa Tenkku: Elämä lyhyt matka- mutta rikas 2012)
Liisa Tenkku matkusti toukokuun puolivälissä 1943 Lottakomennukselle Kloogan leirille.
Hänen tehtävänään oli siirtoväen luovuttamien rahavarojen
vastaanottaminen, kirjaaminen
ja tallentaminen Tallinnassa
siirtokomission pankkitileille.
Palattuaan väestönsiirtotehtävistä Suomeen lokakuussa Liisa
Tenkku jatkoi työtään inkeriläisten parissa. Elämästään sodanaikaisessa Inkerissä hän on
kertonut miehensä sotilaspastori
Jussin kanssa kirjassaan: Inkeriläisiä siirtämässä – Jussi ja Liisa
Tenkun päiväkirjat 1943 – 1944.
Vierailin hänen kauniissa kodissaan Kruununhaassa helmikuussa ja maaliskuussa 2017.
Edessäni istui virkeä 98-vuotias, sanavalmis nainen, jonka
kulttuuritietoisuus, leikkivä äly,
valloittava huumori ja viisas
hymy jäivät lähtemättömästi
mieleeni. Lapsuuttaan Kuopion
pappilassa Liisa muisteli lämpimästi. Pariksi tunniksi suunniteltu aika vierähti huomaamatta useaksi tunniksi. Kuuntelin
lumoutuneena hänen eläviä,
mielenkiintoisia ja yksityiskohtaisen tarkkoja muistelmiaan
inkeriläisten kohtaloista Neuvostoliitossa. Hän teki työtään
inkeriläisten hyväksi itseään

säästämättä. Hän ei pelännyt elää ihanteitaan todeksi. Totesimme yhdessä, että
haastatteluun tarvittaisiin
vielä uusi tapaaminen. Ja
jälleen toisella kerralla sain
elää hänen kanssaan inkeriläisten kohtalon Neuvostoliiton ja Saksan taistellessa
maailman herruudesta.
Käyös tiesi tervehenä,
matkasi imantehena.
Päätä kaari kaunihisti,
pääse illalla ilohon.
Kiitos kaikesta, Liisa
– Sinikka Paavilainen –

ELÄMÄ, LYHYT MATKA MUTTA RIKAS
Sinikka Paavilainen
Liisa Tenkun haastattelujen
pohjalta
Jatkosodan aikana saksalaisten
ja venäläisten taistelut riehuivat
Leningradin ympärillä – Inkerinmaalla, inkerinsuomalaisten
asuinalueella. Sodan keskelle
joutuneiden inkeriläisten kärsimykset olivat valtavia. Saksan
kanssa tehtiin vuoden 1943
alussa sopimus inkerinsuomalaisten siirrosta Suomeen.
Siirtoa hoitamaan lähetettiin
Suomesta ryhmä, johon kuului myös mieheni pastori Jussi
Tenkku.
Matkustin Suomenlahden taakse Lotta-komennukselle toukokuussa 1943. Asemapaikka oli

kuva: Alina-Sinikka Salonen

lähellä Paldiskin satamakaupunkia sijaitseva Kloogan leiri, jonne sotatoimialueelta evakuoidut
inkeriläiset koottiin Suomeen
kuljettamista varten. Tehtäväni oli siirtoväen luovuttamien
rahavarojen vastaanottaminen,
kirjaaminen ja tallettaminen
siirtokomission pankkitilille
Tallinnassa. Pidin Lotta-komennukseni aikana päiväkirjaa,
johon Inkeriä koskevat muisteluni perustuvat.
Jatkosodan aikana Suomessa
oli valtava työvoimapula maataloudessa ja inkeriläisistä toivottiin helpotusta maaseudulle
rintamalle joutuneiden miesten
tilalle. Väestönsiirrot Suomeen
käynnistyivät maaliskuun lopussa 1943, ja perustuivat lähtijöiden vapaaehtoisuuteen.
Suomeen lähtijät olivat suurelta
osin kotoisin Keski-Inkeristä,
rintama-alueelta tai sen läheisyydestä.
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Tärkein syy liikkeelle lähtöön oli
nälkä. Muutoinhan inkeriläinen
ei lähtenyt kodistaan mihinkään.
Kokemukset sodasta, nälästä ja
saksalaisista olivat niin ankeat, että tuntematon tulevaisuus
Suomessa vaikutti toiveikkaalta. Keväällä 1943 Inkerissä toimi kolme Suomesta siirtynyttä
evankelisluterilaista pappia:
(Juhani Jääskeläinen, Reino
Ylönen ja puolisoni sotilaspastori, luutnantti Jussi Tenkku.)
Lähdin väestönsiirtotehtäviin
auttamaan heimoveljiä innokkaana ja työtä pelkäämättä.

miset kuljetettiin rannikolle Paldiskin satamaan ja sieltä laivoilla
Suomeen.

Saksassa ja Suomessa väestönsiirtoa käsiteltiin työvoimapoliittisena kysymyksenä. Suomessa myös velvollisuutena pelastaa
heimoveljiä sodan kurjuudesta.
Lisäksi Suomen oli järjestettävä
kymmenien tuhansien uusien
asukkaiden elinolot.

”Mistä minä silloin
tiesin hermojeni
kunnon”.

”Suomen oli
järjestettävä
kymmenien tuhansien
uusien asukkaiden
elinolot.”
Väestönsiirtoasiain keskustoimiston johtajaksi Suomessa
nimitettiin maanviljelystekniikan professori, insinöörimajuri
Pentti Kaitera. Käytännön järjestelyjä varten Tallinnaan perustettiin Viron toimisto.
Inkerissä Hatsinan kaupunkiin
pystytettiin inkeriläisten kokoamisleiri, johon rintama-alueelta
evakuoidut ihmiset ensin koottiin. Sieltä heidät siirrettiin junakuljetuksilla edelleen Viroon
Kloogan leirille. Kloogasta ih18

Ensimmäinen Virosta evakuoituja inkeriläisiä kuljettanut
alus – höyrylaiva Arlanda –
lähti kohti Hankoa 29. päivänä
maaliskuuta 1943. Virolaiset
huolehtivat inkeriläisten majoituksesta ja muonituksesta.
Kesäkuun 17. päivään 1944
mennessä Suomeen kuljetettiin
155 laivauksella yhteensä 63 205
henkilöä, joista 357 oli vironsuomalaisia.

Saksan ja Suomen välillä oli sovittu, että inkeriläisten oli luovutettava rahansa ennen laivaan
nousua. Suomessa inkeriläisille
korvattiin kuittia vastaan luovutettujen ruplien ja saksan markkojen arvo Suomen markkoina.
Matkamääräykseni antanut
Pentti Kaitera kysyi minulta
ensimmäiseksi:
”Onko teillä hyvät hermot? Tätä
työtä tehnyt lotta on menettänyt
hermonsa. Toivottavasti te pärjäätte.”
Mistä minä silloin tiesin hermojeni kunnon. En minä hermojani ajatellut. Parhaani tulisin
tekemään. Vihdoinkin toiveeni
päästä tekemään työtä heimoveljiemme parissa toteutui.
Ensimmäisenä aamuna Kloogassa minua kohtasi järkyttävä
näky: Kehnosti puettuja vanhuksia, naisia ja lapsia pyrkimässä laivaan.

Samana iltana Jussi- pappi piti
jumalanpalveluksen eräässä parakissa. Parakki oli täynnä ja ihmiset ahmivat joka sanan. Jussi
kastoi viisi lasta, minä kannoin
vettä savivadissa. Väkeä tuli ja
meni. Lapset juoksentelivat
laudoista kyhätyn alttarikaiteen
ylikin.
Kloogan leirillä tapahtui siirtoväen lääkärintarkastus, haastattelu, luettelointi ja rahojen
luovutus. Lääkäri Saara Nopola
oli hyväntuulinen, aikaansaapa
nainen. Lasten rokotus tapahtui
ulkona. Lapset tulivat pitkässä
jonossa, jokainen kääntyi selin
Nopolaan, kumartuu, paljasti
takamuksensa, parkaisi ja juoksi
pois. Tämä toistui kuin liukuhihnalla kunnes kaikki lapset oli
rokotettu. Kloogan ympäristö oli
hiekkaista männikköä. Hiekassa
asui kirppuja, jotka olivat oikea
vitsaus, mutta vieläkin ikävimpiä olivat luteet ja täit. Onneksi lotat oli rokotettu Suomessa
pilkkukuumetta vastaan ennen
Kloogaan saapumista. Suomalainen johdon toimisto (staabi)
koostui muutamista upseereista, lotista ja autonkuljettajasta,
jotka asuivat puisissa parakeissa.
Staabin toimisto oli Kasinolla,
huvilamaisessa valkoisessa puurakennuksessa.
Siirtoa odottavat ihmiset loikoivat hämärissä leirin parakeissa.
Vanha mies makasi rautasängyllä vieressään tuolilla peltimuki,
jossa oli harmahtavaa nestettä.
Kerroin hänelle, että kaikki
rahat oli luovutettava kuittia
vastaan ennen laivaan astumista. Inkeristä lähdettäessä
ihmiset olivat myyneet leh-

mänsä, maatalouskoneensa ja
ompelukoneensa sinne jääneille
venäläisille. Rahaa oli runsaasti,
vaikka se ei ollut paljon arvoista.
Emännät olivat käärineet setelit huiviin, ja nyytti oli lionnut
kainalossa jonossa seisottaessa.
Huivit aukaistiin ja kosteat setelit laitettiin ruskealla voipaperilla päällystetylle pöydälle. Usein
setelien seasta voipaperille kömpi otuksia, jotka tapoimme paperiin. Siinä sivussa kuulimme
inkeriläisten elämäntarinoita,
itku tuli helposti, niin synkeitä
olivat ihmisten kohtalot.

maantie pöllysi ympärillä.
”Mitä teillä on laatikoissa?”
Miehet kysyivät ja osoittivat
kolleja.
”Rahaa”, vastasimme rehellisesti.
Sekös miehiä nauratti. Kaikkea
ne lotat keksivätkin. Pysäytimme auton lähellä Eestin pankin
ovea. Heljä jäi vahtimaan kolleja
ja minä juoksin hakemaan vahtimestareita. Kannoimme laati-

kot sisälle pankkiin ja saimme
kuitin.
Onneksi emme pankkimatkoillamme koskaan joutuneet ryöstön uhreiksi.
Liisa Tenkun tarina jatkuu tulevissa Inkeriläisten viesteissä.

Valheisiin tottuneet ihmiset
eivät hevillä luopuneet rahoistaan. Voipaperin päälle kasaantui röykkiöittäin haisevia ruplia,
ostmarkkoja ja tservonetsejä.
Onneksi siirtoväen joukossa tuli
avuksemme kaksi Leningradissa pankissa ollutta tyttöä, jotka
helmitauluillaan laskivat seteleitä uskomattoman nopeasti.

” Raahasimme
rahakollit maantien
varteen ja jäimme
pyytämään heil-hitlerkyytiä.”
Paperirahaa kertyi viikossa jopa 50 kg. Siirtojen välipäivinä veimme lotta Heljä Hovin
kanssa rahoja suurissa ruskeissa pahvilaatikoissa Tallinnaan
pankkiin. Raahasimme rahakollit maantien varteen ja jäimme
pyytämään heil-hitler-kyytiä.
Kohta iso saksalainen kuormaauto pysähtyi ja pari sotilasta
nosti kollit lavalle. Lava oli täynnä hapanlimppuja ilman mitään
peitettä. Ja kuiva, hiekkainen
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LAULUJUHLAT

Viron inkeriläisten laulu- ja tanhujuhlat Tartossa 3. - 4.6.2017
Teksti Hilkka Toivonen
Kuvat Mikko Mäkelä
Tartto on upea kaupunki. Se luo hienot puitteet
tehdä juhlat, ja sen taidon vironinkeriläiset osaavat.

samalla kotipaikat ja muut perhesuhteet. Sisällä
Ingerimajassa oli upea käsityönäyttely.

Jo toisen kerran sain olla mukana Tartossa järjestetyissä inkeriläisten juhlissa. Edellinen kerta
oli vuonna 2008. Nyt kesäkuun alussa olin mukana Alina-Sinikka Salosen johtamassa ryhmässä.
Meitä matkalaisia oli neljätoista innokasta. Suomenlahti ylitettiin Megastarilla, perillä liikuimme omalla bussilla ja yövyimme Pallas-hotellissa
ydinkeskustassa, ylellistä kaikki tyynni.
Mutta sitten itse juhliin!
Tarton Ingerimajan piha täyttyi lauantaina illansuussa iloisista, puheliaista ihmisistä. Heitä
oli tullut ympäri Vironmaata, tanssivia laulavia
inkeriläisiä. Oli myös Venäjältä ja Ruotsista. Suomesta oli mukana useita ryhmiä, tuttuja jo osa.
Kun katsoin pihalle nostettujen Suomen lippujen
määrää ja Inkeri-talon seinässä hiljalleen huojahtelevia kahta lippua, Inkerin ja Suomen, tunne
sisälläni oli vahva, isänmaallinen. Kaikilla ei ole
sitä maata. Tunne vielä syveni, kun Alina-Sinikka
Salonen piti puheen ja pienen muistohetken juuri
kuolleelle presidentti Mauno Koivistolle. Mutta
sitten pääsivät vauhtiin lauluryhmät ja tanhuajat.

Alina-Sinikka oli järjestänyt ryhmällemme vahvan
tietopaketin Tartosta. Sunnuntaina heti aamusta
meitä odotti ponteva opas, Reet Volmer, joka kuljetti meitä bussilla ja jalkaisin läpi Tarton ja sen
historian. Tuomiokirkon mäellä tutustuimme mm.
raunioituneeseen tuomiokirkkoon, korkeimpaan
oikeuteen, Riigikohus, yliopistoon ja Enkelisiltaan.
Kaarsimme uusimpien asuinalueiden kautta Pietarin kirkkoon, jossa oli jumalanpalvelus.

Ilta oli kaunis ja ihmiset kulkivat vapaasti Ingerimajan puistossa. Välipalaa oli koko ajan tarjolla.
Ihmiset löysivät tuttaviaan.
Ja voi veikkonen sentään. Itse sain huomata olevani keskieurooppalaisen juhlintamallin vaikutuspiirissä. Illan välipalan aikaan istahdin syömään telttaan, jossa istui rouvia, olisikohan olleet Paidesta.
Heille maistui leipien lisäksi kahvi ja kvasikalja.
Siinä sitten myös juhlittiin niin Reetin kuin Lembin syntymäpäiviä pienellä pikarillisella kirkasta
Viruvalgeeta. Minullekin tarjottiin ja kyseltiin
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Kansallispukujen määrä ja kirjo yllätti lauantaina
sekä sunnuntaina. Niitä oli ilahduttavan paljon
myös nuorilla ja lapsilla.

Jumalanpalveluksen jälkeen seurasi perinteinen
marssi kyltteineen uuteen juhlapaikkaan Raadin kartanon puistoon. Puheita, tanssia, laulua ja
ruokaa. Kaikesta oli huolehdittu uskomattoman
hyvin.
Ei päivä ollut vielä lopussa. Lähdimme museoon
ja millaiseen! Eesti Rahva Muuseum nimenä kuulostaa varsin vanhalta, mutta tämäpä yllätti meidät
kaikki. Entisen Venäjän ajan lentokentän päälle
oli kiitorataa mukaillen luotu mielettömän mielenkiintoinen Viron historiaa läpileikkaava museo,
jossa oli myös nykyaikaista tekniikkaa hyödynnetty
sujuvasti kävijän avuksi. Museossa käynti yksinään

riittää aiheeksi käydä Virossa ja Tartossa. Käynnin
onnistumiseksi ei tarvita välttämättä suomenkielistä opastusta. Saat käteesi kortin, jota kunkin esineen esittelykortille näyttäessäsi saat saman tiedon
suomeksi. Nyt nähdyt ulkokuvat kuvat ovat hätkähdyttäviä. Sisällä huokaiset ihastuksesta.
Illalla hotellissa saatoimme vain huokailla. Viron
Inkerin juhlat kertoivat vahvasta toiminnasta, yhteenkuuluvaisuudesta, tulevaisuuden uskosta ja
ilosta. Tästä kaikesta me ryhmäläiset olimme saaneet täyden annoksen. Tuttuja oli tavattu, halattu
ja muisteltu. Tartossa on tunnelmaa.
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LYHYESTI
Uusintapainos kirjaan Antti Tuuri: Ikitie. Vapaus
on taivaan ja helvetin tuolla puolen. Otavan kirjapaino, 2017. Lisää tietoja edellisessä numerossa.
Kirjassa on runsaasti kuvia myös syyskuussa ensiiltansa saavasta elokuvasta.”
Ikitie-elokuva toteutetaan kansainvälisenä yhteistuotantona Suomen, Ruotsin ja Viron välillä ja se
saa ensi-iltansa 15.9.
KANSALLISTUNNUSTEN ÄÄNESTYKSESTÄ
Naapurimaat eivät ole vielä suorittaneet äänestystään, joten lopullisen tuloksen saaminen siirtyy
ennakoitua myöhemmäs, pitkälle syksyyn.
KOSKETTAVA RUNOKIRJA
Toivo Flink; Valkoinen Vene – Runoja vuosilta
1986–2016.
Reuna-kustannus.
Toivo Flinkiltä julkaistiin alkuvuonna Valkoinen
vene -runokokoelma, joka kokoaa Flinkin runoja
30 vuoden varrelta. Kokoelman kannassa ui ylväs joutsen. Tuo pyhänäkin pidetty lintu yhdistää
tämän ja tuon puoleisen tuonelan Joutsenena ja
toimii ylevyydellään herkkänä elämän symbolina.
Kun pöydälle laskettua teosta tulee vilkaisseeksi
väärästä suunnasta, huomaa kuvassa piilevän toisenkin idean. Mikään ei nimittäin ole välttämättä
aina sitä miltä se ensi silmäyksellä näyttää. Sulokas
joutsenkin on liplattavan veden pintaan heijastuessaan pikemminkin pörheä ankanpoikanen. Yhä
toki se sama joutsen, mutta myös jotain muuta –
aivan kuten Flinkin runotkin.
Pääosin kaihoisa ja perinteistä luonnon ja ihmissielun metaforaa maalaileva Flink taipuu välillä
sarkastisen pisteliääksi.
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Flinkillä onkin runoilijana kyky yllättää lukijansa.
Hän kuvaa esimerkiksi alennusmyyntien ja Hullujen päivien perässä juoksevaa ihmistä tavalla, jolla
lukija näkee tämän päässä keikkuvan narrin hatun
ilman, että runoilija sellaista suoranaisesti tämän
kutreille asettaisi.
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Lue lehden takakannesta Toivi Flinkin runo.

TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja syksylle 2017
Inkeri-iltapäivät pidetään Inkerikodissa Karjalatalon 2. kerroksessa, joulujuhla 3. kerroksessa
Näin pääset Inkerikotiin: osoite Käpylänkuja 1. Sinne tulevat
bussit 52, 56, 65 ja 69. Lähin pysäkki on Väinölänkuja, 200 m Karjalatalosta. Raitiotielinja 1 ajaa arkipäivinä (ei la). Lisää mahdollisuuksia: alle 1 km kävely Käpylän asemalta tai Pohjolankatua
pitkin Mäkelänkadulta.
Inkeri-iltapäivien aikataulu: klo 13.30 kahvi pientä korvausta
vastaan, ilmoitusasioita ja pääohjelma klo 14.00.
La 16.09. Juhani Pörsti ja Sisko Pörsti
Sisko Pörsti kertoo kahdesta kirjastaan, ja niiden suhteesta
inkeriläisyyteen. Juhani muistelee työtään Inkerin kirkossa ja kertoo sen historiasta ja tämän päivän haasteista.
La 14.10. Anne Blomqvist
Anne Blomqvist on Hyvinkään seurakunnan pastori. Lapsena hän
tiesi, että isoisänsä oli inkeriläinen, ja että äitinsä perhe oli asunut
äidin kouluaikana jonkin aikaan Neuvostoliitossa. Anne ei tullut
kysyneeksi asioiden taustoja. Nyt on muutama sukulainen vielä
elossa. Esityksessään Anne kertoo, mitä kaikkea on saanut tietää.
“Ymmärrykseni sukuni yksilöistä ja heidän harvinaislaatuisista
vaiheistaan on alkanut hahmottua.”
La 11.11. Irina Pukari
Tamperelaisen Irina Pukarin kertomus alkaa muistotilaisuudesta,
kun isä kuolee Itä-Ukrainan Luhanskissa, ja aikuinen tytär asuu
Suomessa. Isän perhe oli asunut sodan jälkeen Orivedellä, mutta
joutunut Neuvostoliittoon palattuaan Tverin alueelle.
Irina on syntynyt Neuvostoliitossa vuonna 1961, mutta seuraavana vuonna perhe muutti takaisin Ukrainaan. Irina kertoo sukunsa
tarinan 1920-luvulta alkaen, ja oman paluunsa isänsä suuresti
ihailemaan Suomeen.
La 2.12. Paavo Ripatti
Järjestetään yhdessä KOKO PERHEEN joulujuhla, joka pidetään
Wiipuri-salissa.
LISÄKSI ON SUKUTUTKIMUSPÄIVIÄ SEURAAVASTI:
La 30.9. – su 1.10. klo 9.00 - 17.00 Sukututkimuspäivät
Inkerikodissa mukana useita sukututkijoita

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

La 7. – su 8.10. Perinteeksi muodostunut osallistuminen
Suomen suurimpaan sukututkimustapaamiseen ”Kuulutko sukuuni”
Hyvinkään Inkeri-kerho
Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16)
kello 14.
Seuraavat kokoontumiset: 10.9, 1.10 ja 5.11.
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 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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Toistemme kaipuu
Kun meillekin elämä vaietessaan
suo näkemään iltansa ruskon,
me pääsemme yhdessä vahvistamaan:
me elimme yhdessä ainoastaan,
me olemme toistemme usko,
me olemme toistemme usko.
Ja elämän einettä ansaitessaan
ja kiittäen lahjoista luojaa,
kun muistamme tänään yön koitettuaan,
ei tulisi unohtaa huomennakaan:
me olemme toistemme suoja,
me olemme toistemme suoja.
Kun vuosien matka käy väsyttämään,
ja selkä jo kumaraan taipuu,
me pystymme sittenkin virkistymään,
ja ikä saa lopulta ymmärtämään:
me olemme toistemme kaipuu,
me olemme toistemme kaipuu.
Toivo Flink
Runo kokoelmasta Valkoinen vene.
Reuna Oy, Kouvola. 2017.

