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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

vIIden vuoden yHTeInen TaIval

Pääkirjoitukseen ryhtyminen 
tuntui vaikealta, vaikka sisään-
jätön määräaika lähestyi uhkaa-
vasti. Sitten tuli sähköpostilla 
viesti, josta sain potkua kirjoit-
tamiseen.

Hei Alina-Sinikka!
Kiitos, että julkaisit arvioni Matti 
Tainan kirjasta.
Lueskellessani tänään “Viestiä” 
kohtasin siellä koskettavan tekstin. 
Olet lopettamassa päätoimitta-
jan pestisi. Kaikkia kirjoituksiasi 
jään kaipaamaan. Ne olivat ih-
misläheisiä ja koskettivat sisäisiä 
tuntoja. Olit myös rohkea pannen 
persoonasi likoon yhteisen asiamme 
puolesta.
Uskon monen muunkin lukija-
kunnastamme, minun lisäkseni, 
jäävän kaipaamaan sinun kynäsi 
jälkeä ja sinun persoonasi läsnä-
oloa Inkeriläisten Viestin sivuilla.
 
Tervehtien Reino Läärä
  
Voi, Reino,
oletpa kultainen, kun kerrot nämä 
kauniit ajatuksesi. - Olen juuri 
miettimässä viimeistä pääkirjoi-
tusta. Autoit minut alkuun. Vuo-
rokeskustelu on ollut minulle yksi 
ilon aihe, ja sitä olen lukijoiden 
kanssa saanut usein käydä. Kiitos, 
että annat luvan julkaista tämän 
keskustelumme!
Elämä on luopumista. Kun luo-
pumisen välttämättömyyden on 

sisäistänyt, kokemukseni mukaan 
sen myös hyväksyy. 

Tuli mieleeni parin vuoden ta-
kainen autosta luopuminen. Olin 
yli 50 vuotta nauttinut ajami-
sesta. Sitten, vaihdettuani autoa 
huomasin, että aloin jännittää 
ajamista. Ajokortti oli uusit-
tu, kaiken piti olla hyvin. Aloin 
miettiä taloudellista puolta. Lop-
putulos: myin ajoneuvon pois. En 
ole päätöstä katunut. Julkinen lii-
kenne palvelee Helsingissä erin-
omaisesti.

Puheenjohtajan ja päätoimitta-
jan kauteni alkoi kovin myöhäisi-
nä vuosinani ja jäi siksi autokau-
teeni verrattuna todella lyhyeksi. 
Kipuilin ja jahkailin kuluneen 
vuoden. Lopputuloksena kypsyi 
varmuus, että tämä todella kipeä 
luopuminen täytyy tehdä. Tiedän, 
että en tästä selviä yhtä helpolla 
kuin autosta. Näitä puuhia ja tei-
tä, ystäviä, tulee ikävä. Te olette 
inspiroineet minua. Olen elänyt 
kanssanne ja hyväksenne täydel-
lä sydämellä. Luulen tietäväni 
ja tuntevani sisimmässäni, mikä 
tuottaa inkeriläiselle iloa. Ilmei-
sesti olen ainakin sinun osaltasi 
onnistunut pyrkimyksissäni.

Lämpimin terveisin
Alina-Sinikka

PS Tiedän jo nyt, että hetken 

päästä minulla on vapaata aikaa, 
jolloin ensimmäiseksi luen kirjoit-
tamasi kirjan. Ostin sen divarista 
heti edellisen kirjeenvaihtomme 
jälkeen.

Rakkaat inkerinsuomalaiset!  
Kun muistelen viittä mennyt-
tä vuotta sekä puheenjohtajana 
että Viestin päätoimittajana, 
mielessäni vilahtelee kiinnos-
tavia tapahtumia ja ihmisiä. 
Tuntuu väärältä nostaa ketään 
henkilöä tai mitään tapahtumaa 
ylitse muiden. Nostan kuitenkin 
esille yhden tilaisuuden, yhden 
matkan ja erään teeman niiden 
erityispiirteiden vuoksi.

Viime viikonloppuna (25. – 
26.11.) koin, että ympyrä on 
sulkeutunut. Minulla oli ilo 
istua lauantaina pienessä po-
rukassa illallisella piispa Aarre 
Kuukauppia vastapäätä. Runsas 
neljä vuotta sitten, lokakuussa 
2013, jolloin olin puheenjoh-
tajana ensimmäistä vuotta, ta-
pasimme Helsingin Kontulan 
Mikaelin kirkossa Iloisessa In-
keri-iltapäivässä. Vietimme sitä 
1863 perustetun Kolppanan se-
minaarin muistoksi. Erityiseksi 
tilaisuuden teki se, että meillä oli 
vieraana myös Helsingin piispa 
Irja Askola. Tieto tästä harvinai-
sesta piispojen kohtaamisesta oli 
levinnyt laajalti mediaan. Tämä 
onkin ollut ainut tilaisuus, jonka 
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tiimoilta olen joutunut median 
pyöritykseen.

Matkoista nousee päällimmäi-
seksi viime kevään 8.5.2017 
matka Hankoon. Menimme 
sinne kahdella bussilla eri suun-
nista. Molempiin busseihin oli 
ilmoittautumisvaiheessa jonoa. 
Lopulta kaikki 100 halukasta 
pääsivät mukaan. Lisäksi ihmi-
siä tuli henkilöautoilla ja jopa 
moottoripyörillä. Oppaamme, 
Marketta Wall oli loistava, ja 
kohteet, joihin hän meitä vei, 
olivat koskettavia. Liikuimme 
Hangossa kuin valtiovieraat: 
Kaksi henkilöautoa ajoi edessä, 
näiden takana tuli kaksi bussia, 
ja letkan viimeisinä prutkuttivat 
moottoripyörät.

Puheenjohtajakauteni tärkeäk-
si teemaksi nousi kysymys: Mitä 
Inkeristä jää meidän jälkeemme? 
Pohdimme sitä Inkeriläisten 
viestissä mahdollisimman pe-
rusteellisesti. Erityisesti vuoden 
2015 numeroissa ja osin vielä 
2016 on paljon tietoa siitä, mi-
hin voimme omaa aineistoamme 
arkistoida, ja vastaavasti, mistä 
voimme etsiä tietoa Inkerin asi-
oista. Iloksemme jokainen In-
keriläisten viesti on löydettävis-

sä ainakin Kansalliskirjastosta, 
jonka lakisääteinen velvollisuus 
on vastata kansallisen kulttuuri-
perinnön tallettamisesta, ylläpi-
dosta ja saatavuudesta. 

Liittomme on perustanut säh-
köpostiosoitteen, josta kuka 
hyvänsä voi käynnistää kaipaa-
miensa henkilöiden etsimisen 
tai saada neuvoa sukujuurtensa 
selvittämiseen. Osoite on Vies-
tin etukannen sisäsivulla.

Tiedämme, että inkerinsuo-
malaisia asuu nykyään eniten 
Suomessa. Siksi yllä mainittu 
kysymys kohdistetaan monelta 
taholta juuri meihin. Sillä, mitä 
lopuksi sanon, en tarkoita mi-
tätöidä tarvetta tallentaa tietoa 
inkeriläisestä kulttuurista. Olen 
nykyistä tilannetta miettiessä-
ni ihmetellyt ja ihastellut: kun 
elimme satoja vuosia Ruotsin 
ja/tai Venäjän vallan alla, säily-
timme Suomen kielen (inkerin 
murteena) ja mielen, pysyimme 
uskollisina evankelis-luterilai-
selle uskonnolle, elimme suo-
malaisen kulttuurin mukaisesti 
ja muistimme jatkuvasti, että 
Suomi on isiemme maa, joskin 
meille tavoittamaton.
Ihmeet ovat mahdollisia. Isien 

maa ei jäänytkään haaveeksi. 

Maapallon ”kutistuminen” ja 
tiedon nopea leviäminen on 
mullistanut kaiken. Herää huoli 
siitä, että meille vanhoille Inke-
rin ikäluokille tärkeät arvot ja 
Inkerin kulttuuri menevät mul-
tiin meidän mukanamme. Mut-
ta miten onnekkaita kuitenkin 
olemme: olemme saaneet tulla 
ja tuoda lapsemme tähän esi-
isiemme maahan. Ympyrä on 
tässäkin sulkeutunut. Olisiko 
sen paremmin voinut käydä? 

Rakkaudella Alina-Sinikka

Maan korvessa kulkevi lapsosen 
tie, hänt´ ihana enkeli kotihin vie. 
Niin pitkä on matka, ei kotia näy, 
vaan ihana enkeli vieressä käy, 
vaan ihana enkeli vieressä käy.

On pimeä korpi ja kivinen tie
ja usein se käytävä liukaskin lie.
Niin pianhan lapsonen langeta 
voi jos käsi ei enkelin kädessä ois. 
Jos käsi ei enkelin kädessä ois.

Alina-Sinikka Salonen  
alinasinikka@gmail.com

Lämpimät kiitoksemme Alina-Sinikka Saloselle
monivuotisesta liittomme
johtamisesta ja kehittämisestä.
Suomen Inkeri-liitto ry:n hallitus

Ja päivä nouskoon
ja taas laskekoon,
niin vuodet menköön,
aika onnen suojassa kulukoon.

Aleksis Kivi
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lIITon syyskokouksessa 28.10.2017 TeHdyT PääTÖkseT

JÄSENMAKSUT v. 2018 
- liittymismaksua ei kanneta
- jäsenyhdistyksen jäsenen maksu   2 € / jäsen
- henkilöjäsenen jäsenmaksu 20 € / jäsen
- kannattava jäsen 50 € / jäsen
Kaikki maksut ovat vuosimaksuja.

INKERILÄISTEN VIESTI
Hyväksyttiin v. 2018 ilmestymistiheyden muutos 
seuraavasti: 
No 1 24 sivua ilmestyminen tammi-helmikuu
No 2-3 32 sivua ilmestyminen huhti-toukokuu
No 4 24 sivua ilmestyminen elo-syyskuu
No 5-6 32 sivua ilmestyminen marras-joulukuu
Lehden ilmestymisviikot tarkennetaan myöhem-
min, jotta kokous- ja muut tärkeät kutsut ja ilmoi-
tukset saadaan ilmestymään oikea-aikaisesti. 
 
Lehden tilaushinta v. 2018 
- EU-maat 35,-  €
- muut maat  40,-  €

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2018 HY-
VÄKSYTTIIN
- suunnitelman mukaan Inkeriläisten viestiä jul-
kaistaan 6 numeroa, joista kaksi on kaksoinume-
roa
- osallistutaan kotimaan kesäjuhlille
- osallistutaan muiden maiden inkeriläisjuhlille ja 
muihin erilaisiin tapahtumiin
- järjestetään Inkeri-iltapäiviä  
Muut toimintasuunnitelman kohdat noudattele-
vat edellisvuosien kaavaa.  

TALOUSARVIO v. 2018 HYVÄKSYT-
TIIN   
- talousarvion tuottojen loppusumma on 16 700 
ja kulujen 15 400 € ja osoittaa ylijäämää 1 300 € 

PÄÄTETIIN v. 2018 PALKKIOISTA 
SEURAAVASTI
- hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita
- toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan koh-
tuullisen laskutuksen mukaan 

VALITTIIN LIITON TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajaehdokkaita v. 2018 oli kaksi, Reijo 
Rautajoki ja Juhani Valo ja koska molemmat saivat 
kannatusta, suoritettiin suljettu lippuäänestys. 
Valituksi v. 2018 liiton puheenjohtajaksi tuli ää-
nestyksen voittanut Juhani Valo.    
- hallituksen jäsenet vv. 2018 – 2020 
- erovuorossa ollut varsinainen jäsen Toivo Puro-
nen valittiin uudelleen
- erovuorossa olleen varsinaisen jäsenen Anni 
Reuterin tilalle valittiin Leila Kattelus, Turku
- erovuorossa ollut varsinainen jäsen Toivo Tupin 
valittiin uudelleen
- erovuorossa olleen hallituksen varajäsenen Anna 
Tolvasen tilalle valittiin Ella Kukova, Helsinki 

VALITTIIN LIITON v. 2018 
TOIMINNANTARKASTAJAT
- Antti Kokkinen, Espoo valittiin varsinaiseksi 
toiminnantarkastajaksi sekä
 - Tarja Nieminen, Vantaa  valittiin varatoimin-
nantarkastajaksi

v. 2018 KOKOUSTEN PITOPAIKKA JA 
KOOLLEKUTSUMINEN SEKÄ ILMOI-
TUKSET JÄSENISTÖLLE
Päätettiin, että kevät- ja syyskokoukset pidetään 
Inkerikodissa hallituksen määräämänä ajankoh-
tana ja kutsu niihin julkaistaan Inkeriläisten vies-
tissä sääntöjen mukaisesti ja liiton www-sivuilla. 
Sihteeri toimittaa kokouskutsun jäsenjärjestöjen 
puheenjohtajille pääsääntöisesti sähköpostilla. Il-
moitukset jäsenistölle julkaistaan pääsääntöises-
ti Inkeriläisten viestissä ja liiton www- sivuilla. 
Mikäli jäsenet ovat ilmoittaneet sp-osoitteensa 
liitolle, voidaan joissakin tilanteissa käyttää myös 
sähköpostia.

INKERILÄISTEN SIVISTYSSÄÄTIÖ SR:n 
SÄÄNTÖMUUTOS
Inkeriläisten sivistyssäätiön v. 1965 laadittujen 
sääntöjen mukaan osana säätiön hallintoneu-
vostoa on ollut Suomen Inkeri-liiton hallitus. V. 
2015 uuden säätiölain astuttua voimaan, tämä ei 
ole enää mahdollista, joten säätiön on muutettava 
sääntönsä v. 2017 loppuun mennessä.



Suomen Inkeri-liitto ry:n syyskokous hyväksyi 
Inkeriläisten sivistyssäätiö sr:n laatiman sääntö-
muutoksen, jonka seurauksena hallintoneuvosto 
lakkauttaa itse itsensä.

KESÄJUHLA v. 2018
Turun-seudun Inkeri seuran ilmoitettua, ettei sil-
lä ole mahdollisuutta järjestää kesäjuhlia, ilmoitti 

Lahden seudun Inkeri-seura ottavansa haasteen 
vastaan, mikä ilmoitus otettiin ilolla vastaan. Juh-
la-ajankohta varmistuu myöhemmin ja siitä ilmoi-
tetaan Inkeriläisten viestissä ja liiton www-sivuilla 
mahdollisimman pian.  

lyHyesTI

KIRJAT: 
unto katajamäki. Punaisen valpon varjossa. Bookcover 2016
miettinen Helena. rajamailla. reuna oy. 2017.

JUHO SAVOLAINEN LINNANJUHLIIN 

koprinan seurakunnan kankaankylässä 24.6.1925 syntynyt Juho 
savolainen sai kutsun itsenäisyysjuhliin Presidentinlinnaan.
Juho kävi koprinassa 5 vuotta suomalaista ja 3 venäläistä koulua. 
Hän palveli suomen armeijan erP 6:ssa 10.3.-1.10.1944. suomeen 
Punkaharjun Inkeri-taloon hän muutti 1990-luvun puolivälissä 
vaimonsa lidian kanssa, joka on omaa sukua Ikko. 
viktor Hyyryläinen kuvailee savolaista lahjakkaaksi mieheksi. 
- suomessa heräsivät pitkään torkkutilassa levänneet tunteet, ja 
hän rupesi maalaamaan tauluja ja kirjoittelemaan runoja. kunpa 
Juho olisi pystynyt saamaan koulutusta! mutta hänen aikansa 
oli myrskyinen eikä olosuhteet nl:ssa sodan jälkeenkään olleet 
inkeriläisille koulutuksen kannalta kovin suotuisia.

PETER HYYRYNEN SÄÄTYTALOON JUHLIMAAN 100-VUOTISTA 
SUOMEA.

suomen jokaisesta kunnasta valittiin yksi neljäsluokkalainen 
maamme 100-vuotisjuhliin. nurmijärveltä valittiin Peter Hyy-
rynen. valtioneuvoston kanslian kutsu säätytaloon tuli Peterin 
syntymäpäivän aattona ikään kuin syntymäpäivälahjana. kutsu 
säätytaloon. kutsun oli allekirjoittanut mm. P-m. Juha sipilä.
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JuHanI valo – HeImoaaTTeen mIes
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Inkeri-liiton tuleva puheenjohtaja vannoo vuorovaikutuksen nimeen.

Juhani Valo sanoo, että ihmiset ja näiden kohtalot ovat aina kiinnostaneet häntä suuresti.

Vuonna 2018 Inkeri-liiton pu-
heenjohtajana aloittava Juhani 
Valo kiinnostui Inkeristä pos-
timerkkien kautta. Nykyisin 
66-vuotias Valo keräsi nuorena 
miehenä merkkejä ja 1960-lu-
vun alkupuolella silmiin osui 
Pohjois-Inkerin postimerkki. 
Hän yhdisti Inkerin senhet-
kiseen tietämykseensä Baltian 
maista ja halusi tietää lisää.

- Meillä oli kotona Pikkujätti-
läinen vuodelta 1938 ja siinä esi-
teltiin Baltian maat itsenäisinä. 
Aloin selvittää, että mikä on tä-
mä Inkeri, josta ei siihen aikaan 
paljon saanut tietoa, Valo sanoo.
Hän kertoo, että vähäinen tieto 
ruokki mielenkiintoa.

- Kun menin vuonna 1972 Yli-
opiston kirjastoon töihin, alkoi 
heimoharrastus oikein kunnolla. 
Sinne tuli kaikki Suomessa pai-
netut teokset, joiden kautta et-
sin tietoa niin Virosta, Inkeristä 
kuin Itä-Karjalastakin.

Valoa kiinnosti heimoaate, joka 
ei halunnut valloittaa alueita. 
Miehen sanoista paistaa histo-
rian harrastajan rakkaus aihee-
seen. 
- Se on se heimorakkaus ja op-
timismi, että kaikesta selviää. 
Heimoaate ei ole vain vanhojen 
muistelemista, vaan siihen kuu-
luu myös se elämänasenne, että 
näkee valoisan puolen asioissa, 
samoin heimokansojen tämän 

päivän tilanteen seuraaminen.

Valo sanoo suhtautuneensa aina 
skeptisesti asioihin jotka esite-
tään kovin mustavalkoisina.
- Minua häiritsi se, että Inkeriä 
tai heimoaihetta koskevat teok-
set olivat aina joko Hurraa!-
isänmaallisia tai YYA-henki-
siä. Neutraali totuus puuttui. 
Esimerkiksi heimoasiaa sotki 
hirveästi se, että jätettiin ker-
tomatta motiivit eli miksi tätä 
Suur-Suomi-ajattelua oikeas-
taan haluttiin lietsoa. Kysehän 
oli aidon heimorakkauden li-
säksi myös luonnonrikkaudet. 
Mukana oli niin idealisteja, kuin 
liikemiehiäkin, Valo muistuttaa.
Valo sanoo, että totuus virallisen 
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totuuden takaa alkoi valjeta ko-
konaisuudessaan hänelle vasta 
sitten kun Vankileirien saaristo 
-teoksesta ilmestyi vuonna 1974 
Ruotsissa painettu suomenkieli-
nen laitos.
- Tänä päivänä koen, että käyn-
nissä oli suomalaisiiin kohdistu-
nut kansallinen kansanmurha.

Handelsbankenin arkistosta 
eläkkeelle jäänyt Valo on toimi-
nut tai ollut jäsenenä niin hei-
moveteraaneissa, Suomi-Inkeri 
seurassa kuin Inkeri-Liitossakin.
- Muistan elävästi vielä sen 
hetken kun päätin ottaa selvää 
Inkeri-liitosta. Olin Mäkelän-
kadulla lähellä uimahallia kun 
kaivoin puhelimeni esiin.
Puhelu liittoon aiheutti läm-
mintä pöhinää myös liitossa. 
Siellä ajateltiin, että nyt löytyi 
mies, joka on oikeasti kiinnostu-

nut meidän asiastamme. ”Näitä 
ei joka päivä ilmesty potkimaan 
ovia”.
- Inkeriläisten toiminnassa on 
ollut vuosien saatossa mukana 
paljon vahvoja persoonia. Yksi 
tärkeä pointti on, ettei kukaan 
omi itselleen yhdistystä tai liit-
toa tai käytä sitä Troijan-hevo-
senaan.
Valo vannookin ennen kaikkea 
vuorovaikutuksen nimeen ja toi-
voo inkeriläisiltä laajaa osallistu-
mista ja kannanottoa.

Helsinkiläissyntyisellä Valolla 
ei itsellään ole inkeriläisiä su-
kujuuria. Hän muistuttaa, että 
inkeriläisyydessä on pohjim-
miltaan kyse suomalaisuudesta 
– yhteisestä heimositeestä. 
- Minun ryhtymiseni puheen-
johtajaksi ei ole kynnykseltään 
sen isompi kuin heilläkään, jot-

ka tulivat Inkeristä Suomeen, 
Ruotsiin tai Baltiaan. Jokainen 
heistä oli sydämessään inkeriläi-
nen. Kunnioitan sitä ja samais-
tan itseni suomalaiseen kansaan, 
joka on joutunut kokemaan 
vaikka mitä niin Ruotsissa, Vi-
rossa, Venäjällä, Suomessa kuin 
Novgorodissakin. Me olemme 
yhtä verta tai pikemminkin sa-
maa juurta.

Helsingissä asuvassa Valolla on 
vaimo, kaksi poikaa ja 10- ja 
12-vuotiaat lapsenlapset sekä 
tytärpuoli perheineen Varsinai-
sen työnsä ohella hän on vetänyt 
radio-ohjelmia Lähiradiossa.

InkerIn kansallIseT luonToTunnukseT
Kukka: keto-orvokki; Inkerin 
kulttuuriseuran toimittama ää-
nestys 1995
Muut tunnukset äänestettiin 
Suomen Inkeri-liiton toimek-
siantona ajalla helmikuu – loka-
kuu 2017. Äänestys suoritettiin 
Suomen inkeriläisten lisäksi 
Viron ja Inkerin inkeriläisten 
keskuudessa. 
Wladimir Kokko suoritti vii-
meisen yhteenvedon. Hän il-
moitti kunkin sarjan kaksi suu-
rinta äänimäärää:
Eläin: jänis 42 ääntä (toisena 
hirvi 25)
Lintu: pääskynen 58 ääntä (toi-
sena kiuru 49)
Puu: koivu 28 ääntä (toisena 
tammi 24)

Julkaisemme ohessa äänestyk-
seen osallistunut Viktor Hyyrö-
sen ehdotuskirjeen, joka sisälsi 
hienot perustelut, vaikka eivät 
tulleekaan valituiksi:

BIIsonIT Ja muuT 
lIIssIlän eläImeT
Viktor Hyyrönen

Ehdotukseni ovat: ORAVA ja 
KIURU, jotka ovat ikiajoista 
kuuluneet koko Inkerin 
luontoon. 

Inkerissä oravat olivat met-
säeläimiä, niitä jopa metsästet-
tiin turkkien, kauluksien ja hat-
tujen valmisteluun.  

Oli Orava -nimisiä kyliä (yksi 
säilynyt vieläkin Keltossa), su-
kunimistä puhumattakaan. 

Sama juttu on kiurunkin kans-
sa. Liissilän seurakunnassa ehkä 
20–25 % väestöstä kantoi tätä 
sukunimeä. Mutta tapasin Kiu-
ru-sukunimeä muissakin seura-
kunnissa, ei vaan niin laajasti. 
Muistan kuin eilisen päivän 
27.6.1955. Olin ensimmäistä 
kertaa vuoden 1943 jälkeen yk-
sin (perhe oli lähtenyt 3 kk ai-
kaisemmin) palaamassa Vienan 
Kemistä kotikylään. Runsaat 2 
vuorokautta kestänyt matka oli 
loppumaisillaan, olin juuri kä-
vellyt Korhosin kylään. Ja äkkiä 
taivalta kuului ensimmäistä ker-
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taa elämässäni valtavan 
kaunista linnunlaulua. 
Kesti aikaa kunnes kor-
kealla kirkkaalla taivalla 
huomasin tumman pil-
kun. En tiennyt mikä 
se lintu oli. Äitini sitten 
kertoi minulle, että se oli 
kiuru. Silloin se tuntui 
ikään kuin synnyinseu-
dun luonto näin kauniis-
ti tervehti kotiin palan-
nutta kulkuripoikaa. 
Korkealla taivaassa yk-
sinäisen kiurun laulu on 
aina valtavasti liikuttaa ja 
mietiskelyä herättävä kokemus.
Tietysti Inkerissä muinaisajoilta 
oli runsaasti muitakin eläimiä ja 
lintuja (valitettavasti suurin 
osa nyt hävinnyt tai oikeastaan 
hävitetty). Meidän Suuressa 
metsässä isäni (monina vuosi-
na metsävahtina toimineena) 
kertoi tavanneensa kasvokkain 
karhun, suden, ketun (repo-su-
kunimi Liissilässä, Inkereessä ja 
muuallakin) ja tietysti hirven ja 
siilin ym. Mutta eniten hän ihai-
li ilvestä, että metsässä kulkies-
saan aina piti vilkuilla isompien 
puiden oksia, ettei ilves yllättäi-
si äkkihyökkäyksellään niskaan. 
Karhun tapasin itsekin kesän 
1955 lopussa Liissilässä n. 5 
km Lisino-Korpuksesta Kaipa-
lan suuntaan vuapukkapehossa 
kypsiä vadelmamarjoja nautis-
kelemassa. Nyt oli otettava jalat 
alle ja sinne metsään ne minun 
marjat tällä kertaa jäivät.

Tietysti kirppuja (taas erityises-
ti Liissilässä) taisi olla runsaasti, 
no sehän on vitsi. 
1800-luvun puolivälissä mei-
dän metsään Valkovenäjältä oli 
tuotu biisoneja, joita meikäläiset 
nimittivät supriksi, mikä tulee 

venäläisestä zubr (зубр). Tsaa-
ri ja erityisesti Suurruhtinaat 
olivat innokkaita metsästäjiä. 
Kun Tsaarin metsästystie n. 1 - 
1,5 km päässä oli epäkunnossa, 
metsästysseurue ajoi kylän läpi 
ja heitteli kuparikolikkoja. Oli-
pa lapsilla iloa ryömiä hiekassa 
ja pölyssä poimien kolikkoja. 
Ukkini oli saanut tehtäväkseen 
hoitaa sitä laumaa ja kaikki setä-
ni, myöhemmin isänikin, olivat 
ukin ahkeria avustajia. Kaikki 
5 poikaa yleensä nukkuivat lat-
tialla. Kerrankin Antti-setäni 
heräsi viluun. – Hei, missä peit-
teeni on? ihmetteli hän. Sitten 
hän näki, että Mikki-veli kaikin 
voimin yrittää saada peitteen 
vokin puolapuiden läpi. – Mitä 
sie tiet? kysyi Antti. - Ruokin 
supreja, vastasi Mikki. 

Kuninkaallisten metsästysren-
keihin liittyy vielä ainakin yksi 
tapaus 1. maailmansodan ajalta. 
Eränä kesäpäivänä ukkini ja sil-
loin 14-vuotias isäni kolmella 
hevoskuormalla kuljettivat hei-
niä metsäniityltä kotiin. Kun 
kaikki setäni oli otettu sotaan, 
yhdelle hevoselle ei riittänyt 
ohjastajaa. Niin he kulkivatkin 

kapeaa metsätietä, isäni ensim-
mäisenä ja ukki viimeisenä. Ja 
keskimmäinen hevonen kulki 
omin päin. Silloin vastaan tuli 
suurruhtinas Mihailin metsäs-
tyssaattue: edessä ja vaunujen 
takana komeat noin 2-metriset 
henkivartioston kaartilaiset. Ja 
kun vaunut tulivat hevosemme 
rinnalle, se otti vähän liikaa oi-
kealle ja sinne ojaan heinäkuor-
ma kaatui rattaineen päivineen. 
Äijä ja isä paniikissa vain seu-
rasivat tilanneetta, mutta eivät 
ehtinet laskeutua alas maanpin-
nalle, kun 4-5 miestä silmänrä-
päyksessä nostivat rattaat ojasta 
tien päälle ja antoivat kyytiä 
hevoselle. Kun suurruhtinas ajoi 
ukkini ohi, hän oli jopa pyytä-
nyt anteeksi aiheutuneesta va-
hingosta. 
Kansallissota lopetti lauman. 
Vuorotellen Hatsinasta ajoivat 
metsään punaiset, sitten valkoi-
set ja taas punaiset. Ja kun aita-
uksessa kierrelleet biisonit olivat 
helppoa saalista, lopputuloksena 
vuoteen 1920 laumasta oli tehty 
loppu. 
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Joulu InkerIssä
Viola Heistonen

Joulumuori Viola 
Tervehtii Teitä!

Tulin yllätyksekseni valittua tä-
män joulun joulumuoriksi, josta 
olen suunnattoman iloinen! Sain 
pyynnön niin valitsijalta Sari 
Laitiselta kuin monelta äänestä-
jältäkin kertoa Inkerin Joulusta!
Oijoi, oijoi... alan olla jo pahasti 
myöhässä. Aika rientää! Joulu-
han koputtaa jo ovea ja porstu-
assa kuuluu tonttujen hälinää... 
Olen häärännyt kaikki nämä 
päivät joulupuuron kattilan ää-
ressä hikipäässä, mutta kiva, että 
ahkerat tontut ovat auttaneet ja 
kaikki vieraat ja talonväki ovat 
saaneet riittävästi puuroa!

Joulu Inkerissä
Se onkin aika vaikeata, kertoa 
Joulusta Inkerissä, koska minun 
elämäkaareni alkoi Neuvostolii-
ton Inkerissä silloin kun itse Isä 
Aurinkoinen, toveri Josif Sta-
lin, antoi luvan koristella kuusi, 
mutta sen piti olla Uudenvuo-
den kuusi (Новогодняя ёлка) 
eikä Joulukuusi!

Varmaan Inkerissä ennen van-
haa noudatettiin samoja tapoja 
Jouluna kuin Suomessa, koska 
Suomestahan meidän isoisim-
me ovat lähteneet sinne Inkerin-
maalle. Ne savakot ja äyrämöiset 
ja monet muut varmasti pyhit-
tivät Joulunsanomaa ja viettivät 

juhlaa niin kuin olivat saanet sen 
perinnöksi omilta vanhemmil-
taan.
Minä synnyin jo vallankumo-
uksen valtaamaan maailmaan. 
En osannut silloin Joulupuuroa 
keittää osasin vain Harakan hut-
tua keittää...

Äitini ja hänen kolme sisarusta 
olivat syntyneet ennen Venäjän 
1917 vallankumousta, joten sil-
loin vielä sai vapaasti viettää jou-
lujuhlaa ja koristella joulukuusta, 
mutta sitten tulivat ankarat ajat 
ja Joulun viettäminen oli kiellet-
ty rangaistuksen uhalla...
Muistan Äitini ja tätien kerto-
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muksia siitä, että jouluna isä vei 
heidät hevosella kirkkoon. Jos-
kus he mainitsivat Toksovan kir-
kon Inkerissä, mutta Lempaalan 
kirkko oli ainakin se, jossa äitini 
vanhempi sisko oli käynyt rippi-
koulussa ja konfirmaatiossa.

Mutta Joulunvieton perinnettä 
minä kylläkin sain pikkuisen 
osakseni. Esimerkiksi lapsesta 
asti olen tuntenut ja oppinut 
laulamaan ”Kello on jo viisi, 
lapset herätkää... ja kuvittelen-
kin nyt miten isoisä vei reessä 
kolmea pikkutyttöä joulukirk-
koon... muut viisi lasta sitten 
olivatkin syntyneet jo vallanku-
moukselliseen Venäjään, joten 
kirkotkin olivat tuhottu ja papit 
vangittu ja viety Siperiaan, niin 
kuin Lempaalan kirkon nuori 
pappi Aatami Kuortti, joka oli 
konfirmoinut vielä äitini van-
hemmat siskot.

Joulujuhla Uralilla

Itse muistan juhlan joulukuu-
sen äärellä. Lieneekö se ollut 
joulu vain uusi vuosi? Se tapah-
tui Uralilla Udmurtiassa, jonne 
olimme evakuoitu sodan jaloista. 
Se oli iso talo, jonka oma väki 
oli vangittu ja viety syvemmälle 
Siperiaan. Meitä oli siinä sitten 
kolmetoistahenkinen perhe...
Muistan, kuinka oli laitettu 
monta isoa himmeliä katosta 
roikkumaan. Niiden tekemi-
seen itsekin osallistuin ja tykkä-
sin kovasti. Ja sitten kuusi. En 
muista minkäänlaisia koristeita, 
ei ainakaan mitään kimmeltävää.

Pakkasukko

Sitten odotimme pakkasukkoa. 
Jännitti. Se koputti porstuassa ja 

astui sitten ovesta. Pakkasukolla 
oli sauva, joka olikin tuttu mi-
nulle. Se oli isoisän itse tekemä 
sauva. Puusta veistetty ja siihen 
oli polttamalla tehty erilaisia vii-
voja, joten taisin hoksata kuka 
oli sen nurin käännetyn vanhan 
turkin takana. Ja vieläpä karva-
lakki! ja sekin nurin käännetty 
ja pitkä pellava parta. Tämä on 
jäänyt muistiini niiltä ajoilta.

Perhekonsertti

En ihan tarkkaa muista, mutta 
varmasti äitini ja siskot ”Heisto-
sen tytöt”: Amalia, Lyyti, Hilma 
ja Lempi lauloivat inkeriläisiä 
lauluja ja varmasti hengellisiä-
kin. He olivat tunnettuja laulajia 
missä päin Venäjää liikuimme-
kaan...
Isoisä osasi laulaa ja soittaa itse 
tekemäänsä kanteletta, mutta 
eihän siellä Uralilla ollut enää 
sitä mukana. Sen muistan, että 
minua oli pyydetty laulamaan 
kotijuhlissa, mutta ujostelin. 
Kiipesin parvelle ja sieltä lauloin 
”Maan korvessa kulkevi lapso-
sen tie” ja muistan ne Isoäidin 
koskettavat sanat: ”Voi kuinka 
kauniisti tuo lapsi laulaa”. Sii-
nä saattoi olla vielä: ”Piiri pieni 
pyörii...” ja ”Porsaita äidin oom-
me kaikki...”
Tämä on jäänyt muistiini niil-
tä ajoilta ja ne ovat tosi kalliit 
muistot minulle! Kiitos kun saan 
jakaa kanssanne!

Ensimmäinen mandariini

Sitten jo palattuamme Uralilta. 
Olin tokaluokkalainen ja kävin 
koulua pienessä kyläkoulussa. 
Se oli eräs talo, jossa emäntä ja 
hänen tytär asuivat myös. Siinä 
ainakin parikymmentä eri ikäis-

tä lasta ja yksi ainoa opettaja.
Uutena vuotena meidät oli kut-
suttu kolmen kilometrin päähän 
isoon kouluun, jossa oli kaikille 
lähialueen oppilaille järjestetty 
yhteinen juhla.

Muistan, että oli tosi paljon vä-
keä ja jännitti kovasti, kun jo-
notin saamaan lahjaani. Tiesin 
jo mikä se on! Mandariini! Kos-
ka monet jo, ne onnelliset!, oli-
vat jo saaneet sen ja söivät sitä.
Kun minun vuoroni tuli ja sa-
noin sukunimeni, niin jakaja 
katsoi luetteloa ja ilmoitti mi-
nulle, että ”olet jo saanut!” ja siir-
si minut syrjään. Se oli tosi paha 
juttu. Vieläkin muistan. Kävin 
itkemään, mutta osasin kuiten-
kin loppujen lopuksi kertoa, että 
samanlainen sukunimi on toisel-
lakin oppilaalla. En enää muista 
maistuiko se mandariini miltään 
sen jälkeen, mutta se oli Ensim-
mäinen Mandariini, jonka olen 
saanut.

Joulusta ei julkisesti 
puhuttu
Sitten, jo myöhemmin, kävin jo-
ka vuosi koulun Uudenvuoden-
juhlissa, joissa ei tietenkään ku-
kaan mitään Joulusta puhunut. 

Enkä sitten aikuisikäisenä ja it-
sekin jo opettajana koskaan pu-
hunut julkisesti joulusta. Vain 
uudesta vuodesta. Uusi vuosi 
onkin sitten jo kokonaan oma 
juttunsa...



12

mIkä IHmeen kaarIkerHo?
Alina-Sinikka Salonen

Näin Kaari-kerhon kokoontu-
misajat Kirkko & Kaupunki –
lehdessä. Elokuussa oli niin hy-
vää aikaa, että menin 14.8. kipin 
kapin tähän Mikaelin kirkossa 
kerran kuukaudessa pidettävään 
Inkeriläisten kerhoon. Voi, mi-
ten iloiseksi tulin, kun vastaan-
otto oli niin sydämellinen. Pai-
kalla oli 7 kerholaista ja peräti 
kaksi vetäjää. Tilaisuuksia joh-
taa vapaaehtoistyöntekijä Tuija 
Mäkinen. Nyt oli paikalla myös 
diakoni Hanna Sävilammi.

Hanna johdatteli meitä hienosti 
koko syyskauden kestävään tee-
maan: Maailman eri uskonnot. 
Hän totesi, että muihin uskon-
toihin voi suhtautua kiihkotto-
masti ja tarkkailla niitä ikään 
kuin peileinä omalle uskolle ja 
uskonnolle. Hanna totesi myös, 
että kaikilla uskonnoilla on sama 
kultainen sääntö: ”Mitä tahdotte 
ihmisten tekevän teille, tehkää 
se myös heille.” (Itse olen kou-
lumaailmassa toimiessani kään-
tänyt sen joskus muotoon: ”Mi-
tä ette tahdo ihmisten tekevän 
teille, älkää tehkö sitä myöskään 
heille – ei ainakaan lapsille.” 
Lapset ovat täysin puolustus-
kyvyttömiä meidän aikuisten 
rinnalla.)

Hanna soitti meille Papas no 
mamas –mieskuoron laulaman 
virren Totuuden henki. Tehtä-
vämme oli kuunnella sen sanoja 
oikein tarkasti. Sieltä löytyikin 
Hannan avustuksella monia tär-
keitä asioita:
Me emme tiedä totuutta, mutta 
Jumalan Totuuden Henki joh-

dattaa meitä. Olemme kaikki 
erilaisia, jokaisen sormenjälki on 
vain hänen. Mutta tarpeet ovat 
samanlaisia kaikilla. Raamat-
tu antaa hyviä ohjeita, kuinka 
voimme ottaa niitä huomioon:
- Pidä huolto leskistä ja orvoista.
- Älkää tuomitko toisianne.
- Hyväksykää toinen toisenne.
- Älkää pyrkikö muuttamaan 
toista ihmistä, siihen emme 
pysty.

Totta on, että Kristuksen nimis-
sä on tehty myös paljon pahaa. 
Kuitenkin Kristus on ollut rak-
kauden ja Jumalan laupeuden 
tuoja.

Puhuttelevan puheenvuoron jäl-
keen nautimme pöydän antimis-
ta ja keskustelimme edellisenä 
lauantaina olleesta Kiira-myrs-
kystä. Monilla oli Viron aikana 
ollut pallosalamakokemuksia. 
Pallosalama oli tullut huonee-
seen ja poistunut samasta reiäs-
tä, mistä oli tullutkin. Näitä oli 
tapahtunut kerholaisten ollessa 
lapsia tai nuoria. Henkilöonnet-
tomuuksia ei ollut tapahtunut, 
tulipalokokemuksia kyllä oli, 
muiden muassa tämän kirjoit-
tajalla.

Valokuvan ottoa mietittäessä 
keksittiin, että pihalla on upea 
rhodopensasaita, johon aurinko-
kin säteili aivan oikeasta suun-
nasta. Siispä ulos, ja kauniita 
kuvia tuli!

Kyselin Kaarikerhon nimen 
alkuperää. Sehän olisi voinut 
kuvata vaikka kerholaisten mo-
nipuolisia elämänkaaria yms. 
Nimen tausta oli kuitenkin ihan 
arkinen: kerho oli aloittanut toi-
mintansa Kontulankaaren osoit-
teessa. Se ”kaari” oli minullekin 
tuttu: vuosituhannen vaihteessa 
minulla oli halu asua mahdol-
lisimman lähellä pilviä. Asuin 
muutaman vuoden Kontulan-
kaari 3:n 7. kerroksessa.  

Loppulaulun ja –rukouksen jäl-
keen eri puolilta paikalle tulleet 
kerholaiset hajaantuivat omille 
tahoilleen. Monilla on pitkä 
kotimatka ja harrastuksia oli-
si lähempänäkin, mutta tänne 
on heidän mielestään aina niin 
mukava tulla. – Ymmärrän kyllä, 
miksi. 

Suuret kiitokset lämminhenki-
sestä yhdessä olosta!

Kaarikerho 
aloittamassa syksyn 

2017 toimintaa. 
Hanna Sävilammi 

takana vasemmalla, 
Tuija Mäkinen 

oikealla. 
Kuva: alina-sinikka 

Salonen
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elämä, lyHyT maTka - muTTa rIkas
Sinikka Paavilainen

Liisa Tenkun haastattelujen 
pohjalta. Lehdessä 4/2017 al-
kaneen tarinan loppuosa.

Vietimme ikimuistoisen juhan-
nuksen. Aamuisin heräsimme 
kukonlauluun ja tykin jyskee-
seen. Aamusta iltaan tapasimme 
tavattoman vieraanvaraisia inke-
riläisiä. Joka paikassa syötiin ja 
kerrottiin järkyttävät kohtalot ja 
itkettiin. Kaikki olivat sukulaisia 
keskenään. Mekin. 
Kuulin Jussilta lisää inkeriläis-
ten elämästä. Perheet olivat 
siihen aikaan suuria. Vanha 
isäntä hallitsi ja huolehti par-
haansa mukaan perheenjäsen-
ten hyvinvoinnista. Sen aikai-
set inkeriläisten kosintatavat 
saattavat tuntua meistä nyky-
suomalaisista merkillisiltä. Van-
hemmat muistelivat naapuriky-
lissä poikansa kanssa samaan 
aikaan syntyneitä tyttöjä. Isä 
lähti poikansa kanssa etsimään 
morsianta. Käytyään eri taloissa 
isä valitsi pojalle sopivan tytön, 
mutta matkan tarkoituksesta ei 
puhuttu mitään.

Pois lähtiessä heitettiin valitulle 
tytölle ketun nahka, jonka tyttö 
myönteisessä tapauksessa piti, 
kielteisessä heitti takaisin. Ko-
timatkalla isä kyseli pojalta, mi-
ten tyttö miellytti häntä. Poika 
vastasi, jos se sinulle kelpasi, on 
se minullekin hyvä. Perheessä 
isä tiesi paremmin, olihan hän 
elänyt kauemmin. Myöhemmin 
käytiin hakemassa tyttö miniäk-
si perheeseen.

Kesäkuun lopulla emäntälot-
tamme Hertta Levas järjes-
ti meille tuttujen saksalaisten 
upseerien kanssa ikimuistoisen 
”huviretken” Pietarhoviin. Luut-
nantti von Hausen haki meidät 
maastoautollaan. Tien varret 
olivat täynnä kuoppia ja pom-
mituksissa pirstoutuneita puita. 
Pietarhovin kaupunki oli autio 
ja raunioina. Missään ei näky-
nyt ihmisiä. Kaupunkia hallitsi 
mahtava punatiilinen sipuliku-
polinen katedraali, jonka eteen 
pysähdyimme. Värikkäästi koris-
tettu kirkko oli pahasti vaurioi-
tunut, kuten useat Inkerin kir-
kot. Nousimme ilmassa riippu-
via nuoratikkaita pitkin tornin 
sivukupoliin. Jokaisen ikkunan 
vieressä oli varoituskyltti: Pysy 
matalana, vihollinen näkee, Der 
Feind sieht.

”Olimme tehneet 
”huviretken” 
etulinjaan.”

Eteemme aukeni luukku ja 
tuulessa heiluvat riipputikkaat, 
joiden reunat oli peitetty maton 
kappaleilla ja kaisloilla. Niitä 
pitkin piti juosta kyyryssä, ettei 
tähystävä vihollinen huomaisi 
kulkijaa. Onneksi ei kuulunut 
laukaustakaan. Ylhäällä tornissa 
oli pari saksalaista ja yksi suo-
malainen sotilas. Pietarhovissa 
palveli suomalainen tulenjoh-
toryhmä, joka oli yhteydessä 
lahden toisella puolella oleviin 
suomalaisiin. Kiikaroimme 
Leningradia ja Kronstadtia. 
Näimme Iisakin kirkon tornien 

välkehtivän kultaisina auringon 
valossa.  Venäläisten asemat al-
koivat lähellä olevista punaisista 
tiiliraunioista. Meille kerrottiin, 
että ryssät olivat ampuneet voi-
makkaan tykistökeskityksen 
tornia kohti vain puoli tuntia 
aikaisemmin. Emme viipyneet 
kauan tornissa. Alas tulimme 
samaa tietä tuulessa huojuvia 
riipputikkaita pitkin. Takaisin 
ajoimme Krasnoje Selon kautta. 
Olimme tehneet ”huviretken” 
etulinjaan.

Heinäkuun alussa inkeriläisten 
kuljetus Suomeen keskeytyi. 
Saksan sallima määrä oli täyn-
nä. Parakissa tämä aiheutti häm-
mennystä ja surua. Meiltä kysyt-
tiin: Miksi ei päästä Suomeen. 
Emännät kulkivat parakin ohi 
kantaen mansikkavasuja. ”Man-
sikoita leivän jatkeeksi, kun leipä 
ei riitä”, he sanoivat. Satoi ja tiet 
olivat yhtä savivelliä.

Heinäkuun 18. päivänä ilmoi-
tettiin, että inkeriläisten siirrot 
Suomeen jatkuisivat. Tunsin 
suurta kiitollisuutta ja iloa.

Parakeissa lutikat olivat joka-
päiväisiä vieraita. Myös kirppuja 
vilisti lattioilla ja kärpäset lensi-
vät parvina ympärillä. Parakissa 
tein voileipiä orvoiksi jääneille 
lapsille. Pieni Martta-tyttö lau-
loi kiitokseksi: ”Tiedän paikan 
armahan”. Avuton orpo lauloi 
kodista. En voinut kuunnella 
laulua kuivin silmin.

Syyskuun alussa Klooga suljet-
tiin ja sen mukana rahanvaihto 
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siirtyi Hatsinaan, josta junat tu-
livat hakemaan evakot suoraan 
Paldiskin satamaan. Pakkasin 
tavaroita ja siivosin parakkeja, 
jotka luovutimme eestiläisille. 
Yöllä taistelin lutikoita vastaan. 
Ne eivät pelänneet valoa. Sitten 
laitoin sängyn jalat vesikuppei-
hin, jotta ne eivät olisi päässeet 
nousemaan sänkyyn. Kittiä 
kanssa - ei mitään apua. Tulin 
päätelmään, että lutikat pudot-
tautuivat jollain ihmeen konstil-
la katosta tai osasivat uida.

Loppuajan tunnelmat Kloogassa 
olivat jotenkin kaameita, aivan 
toisenlaiset kuin kesällä. Ryssien 
nälkiintyneet hevoskaakit veti-
vät muuttokuormia ja saksalai-
set kolonnat kolistelivat tiellä. Ja 
kaiken yllä leijui polttoturpeen 
tympeä haju.

Kävelimme Heljän kanssa met-
sään ja ohitimme juutalaispara-
kin, jota olimme kesällä ihme-
telleet. Tähyilimme piikkilanko-
jen sisään, mutta emme nähneet 
mitään. Olimme kuulleet, että 
siellä oli saksalaisten keskitys-
leiri. Nyt se oli tyhjä. Mihin 
juutalaiset oli viety?

Käydessäni Tallinnassa Ro-
senkranzin kahvilan ystäväl-
linen myyjä antoi minulle ta-
kahuoneesta paketin tuoretta 
vehnästä. Hän kertoi ystävänsä 
miehen joutuneen keskityslei-
rille siitä syystä, että miehellä 
väitettiin olevan liian läheiset 
suhteet Suomeen. Mieleeni tuli 
erään inkeriläisvaimon kertomus 
Paldiskin satamassa. Hän oli 
anonut toukokuussa saksalaisilta 
pääsyä Suomeen ja sai siitä ran-
gaistukseksi sahata kolme tun-
tia halkoja. Saksalaiset kun eivät 

halunneet luovuttaa työkykyisiä 
inkeriläisiä Suomeen.

Syyskuun puolivälistä lähti-
en toimipaikkamme sijaitsi 
Hatsinassa. Työhön lähdimme 
Kolppanasta kymmenen aikaan 
aamulla ja takaisin majapaik-
kaamme palasimme kolmeksi. 
Kuulimme lähialueiden asuk-
kailta saksalaisten valloittajien 
röyhkeydestä. Saapuessaan ta-
loihin saksalaiset komensivat 
inkeriläisiä tuomaan heille talon 
kaikki kengät ja vaatteet, joista 
sitten valitsivat parhaat.

”Viekööt saappaat ja takit, mutta 
kun ovat vieneet kaikki nuoret 
miehet”, valitti eräs emäntä. 
Emäntä kertoi myös lähellä si-
jainneesta isosta mielisairaalasta. 
Laitoksen eteen oli ajanut kuo-
mullisia kuorma-autoja. Saksa-
laiset olivat menneet etuovesta 
hoitohuoneisiin, antaneet piikin 
ja takaovesta kantaneet kuolleet 
autoihin. Lyhyessä ajassa raken-
nus oli tyhjennetty potilaista. 
”Niitä oli 900”, emäntä muiste-
li. Saksalaiset olivat tarvinneet 
rakennuksen omiin tarkoituk-
siinsa. En tiennyt mihin uskoa, 
mutta mistä he tällaista olisivat 
keksineet.

Läheisen staabin saksalaiset up-
seerit kohtelivat suomalaisia lot-
tia yleensä hyvin. Joskus he jopa 
tarjosivat toimistossaan syötä-
vää. Erään kerran lusikoidessani 
lautaselta soppaa huomasin val-
koisen lautasen reunassa tekstin: 
Viipurin lääninsairaala. Jotenkin 
lautaset olivat joutuneet sotasaa-
liina saksalaisten haltuun.

Syyskuun 22. päivänä lähdim-
me Paaritsaan viettämään ”Pu-

kin Pyhiä”. Meidät oli kutsuttu 
vieraiksi Latun taloon. Talo oli 
täynnä vieraita. Kuulimme tari-
nan siitä, kuinka pyhien vietto 
oli alkanut. Paaritsan miehet oli-
vat eräänä katovuotena löytäneet 
syyskuun 21. päivänä Rosestvi-
nasta pukin, jolla oli kaulassaan 
punainen silkkiliina. Miehet 
olivat ottaneet pukin kiinni ja 
teurastaneet sen. Siitä oli alka-
nut monta päivää kestävä pyhien 
pito. Aattoiltana kävimme sau-
nassa ja seuraava päivänä alkoi-
vat varsinaiset juhlat. Vieraita 
tuli muistakin kylistä, läheltä ja 
kaukaa. Latut tarjosivat kaikille 
vahvaa kaalikeittoa piirakoiden 
kanssa, lammaspaistia, uunipe-
runoita, maitoa ja voileipiä. Jäl-
kiruuaksi oli rahkapiirakkaa ja 
marjakiisseliä.

Kaiken aikaa juotiin aimo tuo-
pillisia maltaan makuista olutta, 
ja sitten ”pukki pökkäsi”. Eräs 
emäntäihminen intoutui kerto-
maan kuinka keisari Aleksanteri 
III oli metsästysmatkallaan poi-
kennut heidän talossaan. Keisari 
oli ihastunut tuvan seinällä ol-
leeseen värikuvaan ja vienyt sen 
mukanaan. Ilmaiseksi ei Keisari 
ollut kuvaa ottanut, hän lähetti 
myöhemmin isännälle hopeisen 
kuppiparin ja 125 ruplaa. Ym-
pärillä riehuvasta sodasta huoli-
matta inkeriläiset säilyttivät tu-
levaisuuden uskonsa ja osasivat 
hymyillä kyynelten läpi.

Majapaikkaamme Kolppanaan 
ajoimme illalla tykkien jylistes-
sä. Seuraavana aamuna tuli an-
kara pommitus. Koneet lensivät 
matalalla ylitsemme. Ympäröivä 
metsä oli täynnä bensiinitank-
kereita. Ilmatorjunta ampui ja 
pommeja putosi Kolppanan 
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aseman lähelle. Tapahtumat ja 
tunnelmat vaihtuivat joskus hy-
vin nopeasti.

Syyskuu läheni loppuaan, niin 
kuin myös minun lottatoimeni 
Inkerissä. Ennen palaamistani 
lokakuun alussa Suomeen, mat-
kustin vielä Jussin kanssa Mo-
loskovitsan kylään. Siellä Jussi 
piti jumalanpalveluksen Inkerin 
vanhimmassa vuonna 1627 pe-
rustetussa kirkossa. Oli ihme, et-
tä kirkko oli säilynyt vahingoit-
tumattomana sodasta ja Stalinin 
vainoista huolimatta. Meidät oli 
kutsuttu erääseen taloon, jossa 
vallitsi hautajaistunnelma. Sama 
tuskaisen hiljaisuuden ilmapiiri 
vallitsi koko kylässä. Saksalaiset 
olivat vieneet kaikkein nuo-
rimmat pojat, 14 – 15-vuotiaat 
työhön, mutta mihin työhön ja 
minne, sitä he eivät olleet kerto-
neet perheille. Kirkko oli, kuten 
aina, täynnä. Papit oli karkotettu 
Siperiaan tai teloitettu Stalinin 
toimesta.

” Naiset itkivät, mutta 
jumalanpalvelus jatkui 

Jussin saarnalla.”

Kirkonmenoista vastasivat hei-
dän sijaisinaan seurakunnan 
johtajat, jotka toimivat hengel-
lisinä isinä. Kesken virren vei-
suun ovelta kuului hälinää. Väki 
pelästyi, ja osa lähti juosten ulos 
kirkosta. Kirkonmiehet jatkoivat 
veisuuta ja hetken kuluttua vä-
ki alkoi palata kirkkoon. Naiset 
itkivät, mutta jumalanpalvelus 
jatkui Jussin saarnalla.

Myöhemmin kuulimme, mitä 
oli tapahtunut. Ovelta oli levin-
nyt sana, että saksalaiset olivat 

viemässä kylän poikia kuorma-
autoissa kirkon ohi. Väki oli 
rynnännyt katsomaan omia 
poikiaan. Autoista pojat olivat 
heittäneet paperilappuja, joihin 
he olivat kirjoittaneet määrän-
päänsä osoitteen. Kuorma-auto-
jen perässä oli ajanut pikku au-
to, jossa istuva Oberleutnant oli 
pysähtynyt keräämään lappuja 
maasta. Hän oli huutanut, ettei 
lappuihin saanut koskea. Pari 
tyttöä oli nostanut maasta muu-
taman lapun. Silloin upseeri oli 
uhannut tyttöjä pistoolilla. Tämä 
kaikki oli saksalaisten puolelta 
julmaa ja järkyttävää. Ajattelin, 
että upseerin täytyi olla SS-
mies. Mitä pojille tapahtui?

Matkustimme vielä Sääkelitsan 
kylään ja sieltä Volossovoon, 
jossa yövyimme Nachtquar-
tierissa. Vuoteissa oli karheat 
punaruudulliset rohdinlakanat, 
joilla juoksenteli pitkäkoipisia 
pikkuelukoita. Syyssade pieksi 
ikkunoita. Oli kylmää ja kosteaa.

Sääkelitsan matkan jälkeen sai-
rastuin niin pahasti, että loka-
kuun alussa lääkärimme Katri 
Korhonen määräsi minut Suo-
meen toipumaan. Muistorikas 
kesä inkeriläisten kanssa oli ohi. 
Aluksi masennuin, mutta pian 
ymmärsin, että sairaana mi-
nulla ei ollut voimia jatkaa iki-
muistoista lottatyötäni minulle 
rakkaitten inkerinsuomalaisten 
parissa.

Kotimaassa työskentelin edel-
leen inkeriläisten parissa. Siir-
toväen oppivelvollisuusikäiset 
lapset sijoitettiin kansakoului-
hin, varttuneemmat ohjattiin 
kansanopistoihin ja ammatilli-
sille kursseille. Joulukuun alus-

sa 1943 Helsingissä aloitti 80 
inkeriläistytön iltaoppikoulu, 
jossa tyttöjen oli tarkoitus suo-
rittaa keskikoulun oppimäärä. 
Toimin koulun huoltovalvojana 
ja opettajana. Koulun toiminta 
loppui murheellisesti jo alkuke-
väällä 1944, jolloin Neuvosto-
liitto aloitti laajat pommitukset 
Helsingissä.

Valtaosa inkerinsuomalaisista 
oli Suomessa töissä maatiloilla, 
erilaisissa hoito- ja huoltolaitok-
sissa sekä tehtaissa seitsemästä 
kuukaudesta vajaaseen kahteen 
vuoteen.

Syyskuussa 1944 solmitun väli-
rauhansopimuksen eräs artikla 
vaati sodan aikana Neuvosto-
liitosta Suomeen siirtyneiden 
ihmisten palauttamista takaisin 
Neuvostoliittoon.

Valvontakomission edustajat 
lupasivat turvallisen paluun 
kotiseudulle. Noin 55 000 in-
keriläistä palasi Neuvostoliit-
toon. Lupauksista huolimatta 
he poliittisesti epäluotettavina 
henkilöinä eivät päässeet palaa-
maan koteihinsa Inkerinmaalle. 
Heidät pakkokuljetettiin här-
kävaunuissa – ”kyynelvaunuissa” 
– Keski-Venäjälle ja Pihkovan-
alueelle kurjiin oloihin ja työs-
kentelemään kolhooseissa.

Lähteet: Liisa Tenkun haastat-
telut 24.2. ja 3.3.2017 Liisan 
kodissa Helsingissä. Inkeriläisiä 
siirtämässä. Jussi ja Liisa Ten-
kun päiväkirjat 1943 – 1944. 
Suomalaisen kirjallisuuden 
seura - SKS 2008.
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vIeraIna PaluumuuTTaJIen kerHossa 

Inkerin päivä Tampereen Hervannan kirkossa
Teksti Alina-Sinikka Salonen
Kuvat Anneli Mylläri

Tampereen seurakuntayhty-
mään kuuluu useita seurakun-
tien liittymiä. Hervannan kirkko 
on yksi Eteläisen seurakunnan 
kirkoista. Paluumuuttajien ker-
ho on kokoontunut täällä kerran 
viikossa 11 vuoden ajan ja sitä 
ennen 8 vuotta Pelipuiston seu-
rakuntakodissa.  

Tavallisesti ohjelmassa on harta-
us, paljon laulua ja jokin keskus-
teluteema tai vierailijan puheen-
vuoro. Kieli on pääasiassa suomi. 
Kerhossa on osanottajia noin 30.

Toimintaa vetää ja organisoi 
diakonissa Kaisa Plomp. Nyt 
mukana oli myös kansainväli-
sen- ja evankelioimistyön pas-
tori Hannu Vuorinen. Kiitokset 
ystävällisestä kuljettamisesta 
aseman ja kirkon välilllä!

Inkerin päivän juhlassa oli vie-
raita yli 50. Mukana oli myös 
Tampereen seudun Inkeri-seu-
ran jäseniä.   

Inkerin päivää vietettiin kerhon 
omana päivänä eli tiistaina, pa-
ria päivää ennen Inkerin päivää. 
Kerholaisista Elviira Savolainen 
ja Siru Sallinen-Vänni kertoivat 
elämästään. Lisäksi kuultiin 
Lempi Kainalaisen kirjoittama 
runo.   

Andrei Savolainen kertoi elä-

mästään ja näytti kuvia ja video-
pätkän Inkerin historiasta.

Andrei oli myös kerännyt tal-
teen viime vuosien aikana kuol-
leiden Tampereella asuneiden 
Inkerinmaalta tulleiden nimiä.

Upean kahvipöydän antimien 
jälkeen Suomen Inkeri-liiton 
puheenjohtaja Alina-Sinikka 
Salonen kertoi Ingegerd-nimen 
kautta Inkerin historian käänne-
kohdista.

InkerIn PäIvä – syy 
PalauTTaa mIelIIn, 
mIsTä Tulemme Ja 
mInne menemme 

Juhlaluento: Alina-Sinikka Salo-
nen (o.s. Mylläri)

Asioita käynnistää usein viha, 
mutta onneksi joskus myös rak-
kaus. Noin 1000 vuotta sitten 
Novgorodin ja Kiovan suuriruh-
tinas avioitui Ruotsin kuninkaan 
tyttären kanssa, joka sai hää-
lahjaksi Laatokanlinnan ja sen 
ympärillä olevat maat. Tyttären 
nimi oli Ingegerd, suomeksi In-
keri. Häälahjaksi saatua aluetta 
alettiin kutsua Inkeriksi. Tämä 

on yksi teoria siitä, kuinka In-
kerinmaa sai nimensä.

Noihin aikoihin sekä Venäjä 
että Ruotsi olivat suuria maita, 
kuuluihan Ruotsiin myös Suo-
mi. 1600-luvulla Ruotsi onnistui 
valtaamaan Inkerin. Sota päättyi 
1617 Stolbovan rauhaan.

Sotien vuoksi Inkerinmaalla oli 
väki vähentynyt, joten Ruotsi al-
koi houkutella sinne asukkaita. 
Inkerissä oli jo Karjalan orto-
dokseja, joita kutsuttiin inke-
rikoiksi. Muuttoliikettä syntyi: 
Savossa ja Karjalassa oli ollut 
katovuosia, ja siksi sieltä lähdet-
tiin Inkeriin, joka sai uskonnol-
taan luterilaisia uudisasukkaita. 
Heitä alettiin kutsua inkeriläi-
siksi.

Uudisasukkaat olivat aktiivisia 
seurakuntalaisia. Inkerin en-
simmäinen suomalainen seu-
rakunta, Kaprio, perustettiin jo 
1590. Suomalaisia seurakuntia 
oli 1600-luvun lopussa jo 13. 
Useimmilla oli oma suuri kirkko.

Sotiminen jatkui. Seuraavak-
si käytiin Suuri Pohjan sota, 
jonka lopuksi Inkeri liitettiin 
takaisin Venäjään Uudenkau-
pungin rauhassa 1721.  Pietari 
Suuri rakensi Suomenlahden 
pohjukan suomaastoon uudeksi 
pääkaupungiksi Pietarin. Venäjä 
tarvitsi inkeriläisiä sekä Pietarin 
rakentamisessa että myöhem-
min sen asukkaiden ruokkijoi-
na. Inkeriläisillä oli omat pienet 
tontit, joita he viljelivät. Lehmä 
oli jokaisessa perheessä. Lapsis-
ta asti Inkerin asukkaat kävivät 
Pietarin toreilla myymässä tuot-
teitaan.



1808 – 1809 käydyssä sodassa 
Venäjä valloitti lähes kokonaan 
sen osan Suomea, joka ei vie-
lä ollut Venäjän hallussa. Sota 
päättyi Haminan rauhaan 1809. 
Nyt Suomesta tuli suuriruhti-
naskunta, joka oli Venäjän kei-
sarikunnan autonominen osa. Se 
oli nykyisen Suomen itsenäisen 
tasavallan edeltäjä. Suomeen 
saatiin itsehallinto, mikä mer-
kitsi mm. omaa senaattia, jo-
ka vastaa nykyistä eduskuntaa. 
Huomattavaa on, että Suomessa 
ensimmäisenä maana maailmas-
sa vuodesta 1904 naiset saivat 
äänioikeuden.

Katovuosi 1867 – 1868 aiheutti 
nälänhätää, joka surmasi ihmisiä. 
Muuten elettiin sotien suhteen 
rauhallisia aikoja niin Suomessa 
kuin Venäjälläkin. Inkerissä ja 
Pietarissa asui tai vieraili Suo-
mesta monia kulttuurihenkilöi-

tä, jotka ohjasivat ja valistivat 
inkeriläisiä. 1863 perustettiin 
Kolppanan seminaari, jos-
ta valmistui suomenkielisiä 
opettajia. Samaan aikaan alkoi 
Suomessa toimia Jyväskylän 
opettajaseminaari. Vuonna 
1918 Inkerin seurakunnissa 
oli kaikkiaan 143.000 hen-
kilöä. (Lähde: Toivo Flinkin 
kirja Pois nöyrän panta. Inke-
rin Liitto 1922 - 1944.)

Vuonna 1917 tapahtui Venä-
jällä vallankumous. Suomessa 
taas alkoi kansalaissota, joka 
hajotti kansaa vuosikymmenien 
ajan. Kun tsaarin perhe oli Ve-

näjällä surmattu, bolshevikit 
alkoivat luoda uutta järjes-
telmää. Vuosikymmeniä 
1920 - 1940, leimasi pelon 
ja vainojen ilmapiiri, jossa 
kukaan ei voinut luottaa 
kehenkään.

Inkeriläisiä pakeni Suo-
meen. Sanon tätä pako-
laisten ryhmäksi 1. Vuonna 
1934 perustettiin Inkeri-
läisten yhdistys ry ajamaan 
Suomessa asuvien inkeri-
läisten asioita. Sotien aika-
na yhdistys hiljeni, ja nousi 
uudelleen toimimaan 1959. 
Viisaasti tehty, sillä välirau-
han ehtojen mukaan Suo-
messa lakkautettiin v. 1944 
liki 4000 yhdistystä ”Neu-
vostoliiton vastaisen toi-
minnan” vuoksi. Samainen 

Inkeriläisten yhdistys uudisti 
sääntönsä 1994 ja otti nimek-
seen Suomen Inkeri-liitto ry. 
Siihen liittyi myös joitakin jä-
senjärjestöjä. Tällä hetkellä niitä 
on Turussa, Lahdessa ja Hyvin-
käällä. Juuri tätä liittoa edustan 
täällä. Liittomme on viimeinen 

toiminnassa oleva pakolaisjärjes-
tö Suomessa.

Pakolaisten ryhmä 2 tuli Suo-
meen sodan aikana 1943 – 44. 
Noin 63.000 inkeriläisen jou-
kossa oli myös Myllärin 3-hen-
kinen perhe sukulaisineen. 
Tulimme Hankoon 5.4.1943. 
Suomessa sain kaksi siskoa: An-
nelin ja Toinin. Perheemme jäi 
Suomeen, mutta sukulaisemme 
palasivat Neuvostoliittoon jou-
lun aikoihin 1944. – Tiedän, 
että teissäkin on paljon sellaisia, 
jotka kävitte Suomessa käänty-
mässä ja palasitte Neuvostoliit-
toon. Teillä olisi kovia ja julmia 
tarinoita kerrottavana.

Erittäin merkittävä käänne ta-
pahtui, kun presidentti Mauno 
Koivisto 1990 antoi inkerinsuo-
malaisille mahdollisuuden tulla 
paluumuuttajina Suomeen. Näin 
syntyi ryhmä 3, joka on kielel-
tään, uskonnoltaan ja Inkeri-
läisyydeltään kaikista kolmesta 
ryhmästä kirjavin. Paluumuuton 
aikana alettiin käyttää nimitystä 
inkerinsuomalainen pelkän in-
keriläisen sijaan.

Lempi Kainalainen lausuu oman runonsa.

Kerhon vetäjä Kaisa Plompin tervehdys.
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Nykyisin inkerinsuomalaisia on 
kaikista maailman maista eniten 
Suomessa, kymmeniä tuhansia. 
Meitä ja meidän jälkeläisiäm-
me on kaikista kolmesta edellä 
mainitusta ryhmästä. Minun 
näkemykseni mukaan me, jotka 
olemme päätyneet Suomeen, 
olemme onnekkaita: Olemme 
tulleet takaisin esi-isiemme 
maahan ja meistä tulee tai on jo 
tullut, ennemmin tai myöhem-
min suomenkielisiä ja suomen-
mielisiä. 

Inkerinsuomalaisten keskuudes-
sa tiedostetaan realistisesti, että 
tulevaisuutta sellaisena inkerin-
suomalaisena ryhmänä, joka ha-
jotettiin toisen maailmansodan 
aikana, ei voi enää tulla. Nyt on 
tärkeätä, että saadaan mahdol-
lisimman hyvin talteen erilaista 

aineistoa, joka kertoo jälkipolvil-
le tästä taakse jääneestä rikkaas-
ta kulttuurista.

 Inkerin päivän viettäminen on 
hieno idea! Etunimi Inkeri on 
tullut Kansanvalistusseuran ka-
lenteriin 1882 ja Suomen viral-
liseen almanakkaan 1891. Päiviä 
on inkeriläisten keskuudessa 
vietetty silloin tällöin, mutta 
tietääkseni ei missään joka vuosi.

Muutamana vuotena Inkerin 
kulttuuriseura (nyt lopetet-
tu yhdistys) järjesti Helsingin 
Tuomiokirkossa kynttiläkirk-
koja Stalinin vainojen uhrien 
muistolle. Saarnan piti pastori 
Hannu Varkki; minulla ja An-
neli-siskollani oli kunnia olla 
tilaisuuksissa tekstinlukijoina. 
Tilaisuuksien jälkeen sytytim-

Menossa eläinäänestys.

me illan hämärtyessä kynttilöitä 
Tuomiokirkon portaille.

Suuret kiitokset, että kutsuitte 
minut juhlaanne! Erityinen an-
sio tästä on Lempi Kainalaisella, 
joka on usein muistanut minua 
runoillaan. Kiitokset kuuluvat 
myös kaikille muille ohjelman 
suorittajille ja keittiöön! En 
muista koskaan saaneeni tä-
tä parempaa kahvia. Kiitokset 
myös Anneli-siskolleni seurasta 
ja valokuvien otosta!
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enkelInTuoma 1946                      
Erna Leskinen omien lapsuuden kokemusten pohjalta

Tyttö istui polvillaan ikkunan 
alla olevalla penkillä. Hän raapi 
reikää jäätyneen ikkunan pin-
taan pienellä sormellaan. Yöllä 
oli pakkanen jäädyttänyt lasin. 
Varovasti hän raotti puolikar-
tiinia, että pystyi raaputtamaan 
lasia.

Samalla hän kuulosteli tuleeko 
joku. Eteisestä kuului kolinaa.

Äkkiä alas penkiltä verhon suo-
jasta! Se oli hänen salainen toi-
mensa, jota muut eivät saaneet 
nähdä. Siitä ei hyvää seuraisi, 
jos jäisi kiinni. Takamuksissa 
oli vielä edellispäivän muistot. 
Aristavat palot, jotka estivät is-
tumasta.

Hän oli nähnyt ikkunasta äidin 
naapurin pihalla ja hirveä ikä-
vä lennätti ulos pakkaseen. Yllä 
vain pieni mekko ja villatakki, 
jalassa liian suuret saappaat.  
”Äiti!”, kuului surkea parku, 
mutta äiti ei kuullut. Hän oli 
jo hävinnyt navetan ovesta. Sa-
massa koura tarttui käsivarresta 
ja lennätti takaisin. Jalat tuskin 
maata koskettivat. Sisälle, hou-
sut kinttuun ja oven päältä piis-
ka! Sen olemassaolon tyttö tiesi, 
mutta ei ollut vielä saanut mais-
taa. Nyt sai, ja se teki kipeää.

”Tiedäkkin että on viimeinen 
kerta kun karkaat. Sulla ei ole 
mitään asiaa sinne.

Jos täällä meinaat olla, niin py-
syt pois naapurista. Sellainen oli 
puhe äitis kanssa.”

Miksi en saanut olla äidin luona, 
nukkua sivustavedettävässä äidin 
turvallisen selän takana, ajatteli 
tyttö.

”Kuules nyt likka, jos teitä tul-
laan kyselemään, niin se on me-
noa teille kummallekin. Inkeri-
läisiä on palautettu, niin miksei 
teitäkin. No turhaan sitä sulle 
on selittää. Lupasin äidilles, että 
kasvatan sinusta kunnon ihmi-
sen. Jos olet kiltti, niin säästyt 

palautukselta. Joten on parasta, 
että tottelet. En minä huvikseni 
sinua tänne käsirattaissa syksyl-
lä kuskannut. Kyllä minä sen 
näin mitä menoa ne Isontalon 
mukulat sinun kustannuksellasi 
tekivät, joten paras pysyä sieltä 
poissa.”

Yksin jäätyään tyttö kiipesi taas 
vartiopaikalle. Sieltä näkyi suo-
raan naapurin navettapolulle. 

Kunpa hän näkisi äidistä edes 
vilauksen.  Vai joko äiti on vie-
ty?  Hirveä pelko ja ikävä nosti 
kyyneleet silmiin.

Viime keväänä laiva oli tuonut 
heidät Hankoon ja sieltä ka-
ranteenileirin kautta Jokioisiin, 
josta evakuoituja käytiin valitse-
massa taloihin. Näin he joutui-
vat Isoontaloon, äiti karjakoksi 
ja hän talon lasten leikkikaluksi. 
Kuinka hän pelkäsikään jäädä 
yksin, kun äiti meni navetalle.  
Ei ollut kivaa, kun otettiin ja-
loista ja alettiin pyörittää. Uunin 
kulma vaan vilahteli, kun vauhti 
kiihtyi hurjemmaksi.  Monta 
kertaa housut kastuivat pelosta. 
Sitten tuli itku. Kesähuvina heil-
lä oli nokkosiin tuuppiminen.

Joskus talon lapset tunsivat ka-
tumusta ja tyttönen sai katsella 
kiiltokuvia.  Silloin hän näki ensi 
kerran JOULUPUKIN.  Sillä oli 
valkoinen parta, punainen nuttu, 
selässä iso lahjasäkki ja lempeät 
silmät. Joulupukki toi kuulem-
ma lahjoja, jos oli kiltti.  Talon 
lapsilla oli oikein lista lahjoista, 
joista tytöllä ei ollut aavistus-
takaan. Jotain ihanaa varmaan.  
”Mitä sinä toivot Joulupukil-
ta?” kuului kysymys. ”Tuleeko 
se meillekin?” ihmetteli tyttö. 
”Totta kai joka paikkaan, missä 
on kilttejä lapsia,” kuului var-
ma vastaus. ”Haluaisin nuken, 
sellaisen jolla on posliinipää ja 
punaiset posket, eikä sillä tar-
vitse olla silmiä, jotka sulkeutu-
vat itsestään” huokaisi tyttönen 
hiljaa. Samassa tuli äiti sisään ja 
hänkin huokaisi itsekseen: ”Voi 
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lapsiparka saahan sitä toivoa.”

Sellainen silmät sulkeva oli 
Isontalon tytöllä. Siihen ei hä-
nen ollut lupa koskea. Hän sai 
vaan katsella, kun sillä leikittiin. 
Ehkä saat, jos olet kiltti. Sitä 
hän oli yrittänyt koko syksyn. 
Hän tiskasi pallilla seisten, la-
kaisi lattioita joka päivä ja teki 
kaiken mitä käskettiin.

Huomenna oli jouluaatto ja pel-
ko kaihersi sydäntä. Oliko toivo 
lahjasta mennyt kun hän karka-
si?  Kyllä se oli paha teko, jolla ei 
mitään lahjoja voi toivoa, se oli 
selvää. Itketti taas, ja hän kur-
kisti jäänreiästä näkyisikö äitiä.  
Hän ei voinut uskoa, että äiti oli 
lähtenyt, vaikka niin kuiskittiin.  
Eilen oli nähty hänen odottavan 
kirkolle menevää linjuria.

Jouluaattona koristeltiin kuusi, 
joka riippui katosta melkein hä-
nen sänkynsä yläpuolella.  Pari 
omenaa, muutama karamelli ja 
valkoista pumpulia. Oli muu-
tama kynttilä, jotka sytytettiin 

vain jouluaattona. Saunasta tul-
tua syötiin vaatimaton ateria. 
Olihan sodasta juuri selvitty.  
Possunmakkaraa, ohrapuuroa 
ja väskynäsoppaa sentään löy-
tyi, mutta tytön jännitys kasvoi 
hetki hetkeltä niin suureksi, että 
sekin tuntui kitkerältä.

Nyt kuului hirveä kolina. Keppi 
hakkasi ikkunanpieliä ulkoa-
päin ja tytön oli pakko piiloutua 
naulakkoon vaatteitten taakse. 
Ovi aukesi. Hirveä otus kömpi 
sisään. Harmaa pomppa väärin-
päin, käyrä keppi, huopatossut, 
naamari, jossa silmien kohdalla 
reiät, ja harmaa pellavaparta.  

Eihän se todella vastannut kiil-
tokuvan Joulupukkia.

Ja sitten se tärkeä kysymys!  
Mörkömäisestä äänestä tuskin 
sai selvää. ”Onko täällä kilttejä 
lapsia?” Tyttö ei saanut pelolta 
sanaa suustaan. Pukin lähdettyä 
tytöllä oli kaksi pussia. Toisessa 
harmaat pässinpökkimät sukat 
ja toisessa omena, pipari ja kaksi 

Kis Kis karamelliä.

Oliko hän ollut niin tuhma, että 
nukke jäi saamatta?  Pettyneenä 
tyttö käpertyi sänkyynsä ja nu-
kahti uuvuttavan päivän päät-
teeksi.

Unessa hän näki, että Enkeli toi 
hänelle paketin, jonka Joulupuk-
ki oli unohtanut.  Ja se piti oi-
kein kirkolta käydä hakemassa.

Radiosta kuului Enkelitaivaan, 
johon hän heräsi.

Poskella oli vielä kuivunut kyy-
nel. Kun hän ojensi kätensä, niin 
siinä se oli. POSLIINIPÄÄ-
NUKKE!!  Tosin ilman vaat-
teita, mutta niitähän saataisiin, 
kun löytyy kangasta. Tule tänne 
peiton alle, ettei tule vilu. Nyt 
heitä oli kaksi onnellista, tyttö 
ja Enkelintuoma.  Hän ei kuul-
lut kun tuvanovi painettiin hiljaa 
kiinni. Uuteen vastasataneeseen 
lumeen jäivät jäljet, jotka joh-
tivat naapuriin ja sielläkin soi 
Enkelitaivaan.

vallun vaellus
Jatkoa Inkeriläisten viestissä 
nro 3/2017 alkaneelle tarinalle.
Valma Karlsonin muistelmien poh-
jalta muokannut Alina-Sinikka 
Salonen

TAKAISIN 
NEUVOSTOLIITTOON

Syksyllä 1944 Neuvostoliitto al-
koi houkutella ”omiaan” takaisin 
kotiseuduilleen. Lähtijöitä neu-
vottiin ostamaan talouskapineita 
ja karjaa. Niin teki Topi-enokin 
Karkkilassa ennen lähtöään. In-

kerin kylissä piti aloittaa uusi 
elämä sodan tuhkasta nousten. 
Vallalla oli käsitys, että lähte-
minen oli pakollista. Näin ei ol-
lut, mutta suurin osa Suomeen 
tulleista inkeriläisistä, 55.000, 
lähti takaisin. Suomeen jäi noin 
8000, joista suuri osa pakeni eri 
puolille maailmaa, kauimmaiset 
Kanadaan ja Australiaan. Ruot-
siin paettiin sankoin joukoin. 
Palauttamiskuljetukset alkoivat 
5. joulukuuta 1944 ja päättyivät 
13. tammikuuta 1945. Jälkilähe-
tyksiä oli myöhemminkin.

Kaikki meidän sukulaiset lähti-

vät takaisin, mutta ilman meitä. 
Omaiset lähtivät siinä uskossa, 
että pääsevät koteihinsa. Me 
jäimme Suomeen pelkäämään 
ja jännittämään, mitä tulevaisuus 
toisi tullessaan. Koska kotimme 
oli poltettu, ja isä vangittu, ei 
äiti nähnyt mitään syytä lähteä 
takaisin. Mihin me siellä meni-
simme? Kyllä meillä oli viisas ja 
rohkea äiti!
                                                                                                                                                      
Äiti joutui kyllä Turkuun Venä-
jän konsulaattiin puhutteluun. 
Siellä oli sotaherra uhkaillut, 
lyöden nyrkillä pöytään, että jos 
nyt et lähde, saat itse maksaa 
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matkan kun tulee pakko lähteä!  
Äiti oli polvet tutisten vastan-
nut: ”Kyllä minä sitten maksan!” 
Ei äitiä yksi sotaherra saanut 
pelkäämään ja lähtemään!
Suomessa olleissa inkeriläisissä 
oli kaksi ryhmää, joiden luovu-
tuksia Neuvostoliitto vaati eh-
dottomasti. Heihin kuu-
luivat orvot tai muuten 
turvattomat pikkulapset. 
Lapsia, joista suomalaiset 
kasvatusvanhemmat eivät 
tahtoneet luopua, haettiin 
poliisivoimin jopa keskellä 
yötä. Presidentti Manner-
heim tuomitsi lasten pak-
koviennit jyrkästi, mutta ei 
voinut niitä estää. Toinen 
ryhmä olivat sotilashenki-
löt eli sotavangit ja Suomen 
sekä Saksan armeijassa pal-
velleet.

Palautukset päättyivät vasta 
1950-luvun alkuvuosina. Inke-
rinmaalle pääsy oli mahdollista 
1956 jälkeen. Sitä ennen Inke-
rinmaalle yrittäneitä karkotet-
tiin jopa Siperiaan asti.

Suomesta palanneet eivät pääs-
seet lupauksista huolimatta ko-
tikonnuilleen. Jo rajalla otettiin 
heiltä kaikki omaisuus ja karja 
pois, ja heidän sijoitusseutujaan 
olivat Keski-Venäjällä Tverin, 
Jaroslavin ja Ivanovan alueet, 
mutta kuljetuseriä jätettiin myös 
Novgordin seudulle. Kotiseu-
duilleen salaa pyrkineitä karko-
tettiin jopa Siperiaan. Sankoin 
joukoin inkeriläisiä värvättiin 
Neuvosto-Karjalaan työvoimak-
si metsätöihin. Sinne päätyivät 
myös meidän sukulaisemme. – 
Stalinin kuoltua saimme suku-
laisiin yhteyden ja monta vierai-
lua tehtiin varsinkin sinne päin.

Me siis jäimme Suomeen. 
Vuonna 1946 muutimme Pie-
tilästä Junnilaan, naapuritaloon. 
Äiti rupesi jälleen lehmiä hoi-
tamaan, ja me tytöt jatkoim-
me koulun käyntiä. Asuimme 
vinttikamarissa, jossa oli kaksi 
sänkyä, eikä sinne paljon muuta 

mahtunutkaan. Nukuimme Nii-
nan kanssa samassa sängyssä. Se 
olikin minusta turvallista.

Junnilan perheessä oli 6 -vuoti-
as poika Antti, minua 3 vuotta 
nuorempi, ja vuoden ikäinen Ei-
la. Niina hoiti lapsia, ja minä lei-
kin heidän kanssaan. Junnilassa 
äidillä alkoi mieluinen harrastus. 
Hän sai iltaisin karstata villoja ja 
kehrätä rukilla lankoja. Monena 
iltana nukahdin rukin hyrinään. 
Äidistä tuli taitava käsityöihmi-
nen ja sen kaikki lapsenlapsetkin 
myöntävät.

Talon lähellä metsän laidassa oli 
kanala, joka Antista ja minusta 
oli jännittävä paikka. Koska siel-
lä oli kanoille viljasäkkejä, oli 
siellä tietysti rottiakin. Muistan 
kerran, kun olimme kanalassa 
rottajahdissa. Kummallakin oli 
kädessä tiiliskivi, ja odotimme 
hämärässä, että rotat tulisivat 

näkyville, silloin iskisimme nii-
tä tiiliskivellä päähän. Ne olivat 
hyvin kookkaita ja paksuja otuk-
sia. Muutaman kerran osui kivi 
rottaan, joka vingahti inhotta-
vasti, mutta hengiltä emme saa-
neet yhtäkään. Enpä silloin ar-
vannut, että muutaman vuoden 

kuluttua tekisin töitä rotil-
la, tosin ne olivat valkoisia 
laboratoriorottia. Sau-
nassa kävimme me lapset 
yhdessä äitien kanssa ja 
miehet saunoivat keske-
nään. Kerran kun olimme 
saunassa, kysyi Antti: ”Val-
ma, saatko hampaat pois 
niin kuin minun äiti saa?” 
Emännällä oli proteesit. 
”En saa”, vastasin Antille. 

Antti tokaisi: ”No, ei sinusta tule 
sitten hyvää emäntää.” Eikä siis 
tullutkaan!

Junnilassa asuimme monta 
vuotta ja sieltä aloitin oppikou-
lun. Niina olisi ollut parempi 
oppilas kuin minä, mutta hän 
lopetti kansakoulun oppimää-
rään. Mynämäen Keskikouluun 
oli matkaa 7 km. Keväisin ja 
syksyisin pyöräilin sen matkan, 
mutta talvella kuljin linja-autol-
la. Pysäkille vei tie Toivolan ohi, 
ja sitten alkoi polku synkän met-
sän läpi. Lumituiskun jälkeen oli 
raskasta kahlata kumisaappaissa 
hangessa. Kun pääsi tien var-
teen, ei saanut enää saappaita 
riisuttua, olivat niin täynnä lun-
ta. Koulussa istuin märissä saap-
paissa koko päivän. Iltapäivällä 
meni linja-auto takaisin päin ja 
usein sain odottaa pitkän aikaa 
auton tuloa.

Niina lähti rippikoulun jälkeen 
Rajamäelle lapsia hoitamaan. 
Sinne oli mennyt edeltä naapu-

Äiti vie maitotonkat meijerin noutolavalle. 
Kuva Valma Karlssonin kuvakokoelmasta.
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rissa asuva Mari. Kyllä meillä oli 
äidin kanssa ikävä Niinaa. Äiti 
oli monta kertaa huolissaan, 
miten hän jaksaa apulaisena per-
heessä. Hän oli vieläkin hento ja 
pieni kooltaan, mutta sitkeä tyt-
tö! Onneksi kirjeet kulkivat, ja 
kun hän tuli käymään, sain aina 
kirjan tuliaisiksi. Olin onnelli-
nen, koska lukemisesta pidin jo 
nuorena. Niinan ostamat Runo-
tyttökirjat ja monet muut ovat 
vieläkin minulla tallessa, ja olen 
lukenut ne moneen kertaan. 
Ihailin isosiskoa ja päätin, että 
menen heti lapsia hoitamaan 
kun pääsen koulusta. Saisin sil-
loin palkkaa ja voisin ostaa kir-
joja.

Junnilaan syntyi 1950 tyttö, 
Erja, ja hänestä tuli kokonaan 
”tättänkulta”. Kun äitini tuli na-
vetasta, oli Erja heti pyrkimässä 
syliin. Hän halusi aina syödä 
”tättän” sylissä ja hänen lautasel-
taan. Hän ikävöi meitä kovasti, 

kun muutimme pois. Olemme 
edelleen hyviä ystäviä, ja hän 
oli myöhemmin monta kertaa 
äidin ”hyvänä enkelinä” ja apuna 
Turussa.

Junnilassa asuessa äidiltä puh-
kesi umpisuoli, joka leikattiin 
Turussa. Silloin pelkäsin todel-
la, että äiti kuolee. Haava rupesi 
märkimään, eikä äiti meinannut 
päästä millään kotiin. Pääsin 
kerran häntä sairaalaan katso-
maan. Itkin ja ikävöin häntä 
joka ilta. Ajattelin, mihin minä 
raukka sitten joudun, kun äitiä 
ei enää ole. Niinalla on paikka 
Rajamäellä, eikä hänestä olisi 
minulle turvaa. Vielä kotona 
haava vuoti märkää, mutta pik-
kuhiljaa se rupesi paranemaan ja 
äiti selvisi.

”Matti lupasi mennä 
kanssani naimisiin, 
kun kasvaa isoksi. 

Mutta ei pitänyt poika 
lupaustaan!”

Vuonna 1951 muutimme äidin 
kanssa Sunilan kartanoon, joka 
sijaitsee muutaman kilometrin 
päässä kirkonkylästä ja Mynä-
mäen asemalta. Nyt oli paljon 
lyhyempi koulumatka kuin 
Kukolasta. Kartanon omistivat 
Palanderit, kaksi vanhaa naista. 
Se oli ihana kartano sisältä ja ul-
koa. Siellä äiti taas meni karjaa 
hoitamaan. Lehmiä oli navetas-
sa monta kymmentä. Asuimme 
vaatimattomassa asunnossa, 
muonamiehen rakennuksessa. 
Naapurissa oli kiharapäinen 
Matti, 5 v. Hän kävi mielellään 
meillä. Minä olin 14. Matti lu-
pasi mennä kanssani naimisiin, 

kun kasvaa isoksi. Mutta ei pi-
tänyt poika lupaustaan!

Vasta Sunilassa jouduimme 
huolehtimaan itse ruuastamme, 
sillä tähän asti kuului talosta 
ruoka, mutta ei palkkaa juu-
ri lainkaan. Se oli ehkä suurin 
syy, miksi muutimme Sunilaan. 
Ruokaa opettelimme yhdessä 
laittamaan. Tosin äiti oli ovela 
ja sanoi: ”Laita sinä ruokaa kun 
osaat paremmin, niin minä ku-
don”. Tietysti menin lankaan ja 
opettelin vielä innokkaampana 
ruokaa laittamaan. Onneksi 
meillä oli silloin koulussa koti-
taloutta.

Olympiavuonna 1952 olin tyt-
tökaverin kanssa Ahvenanmaal-
la ruotsia oppimassa. Se olikin 
rankka kesä! Töitä paiskittiin 
ahkerasti, mutta ruotsia opittiin 
vähemmän.

Tällä väliin Niina oli muuttanut 
Helsinkiin. Aluksi hän hoiti 
perheissä lapsia ja koko huus-
hollin pyykkiä myöten. Myö-
hemmin hän pääsi Maanvilje-
lijän maitokauppaan myyjäksi. 
Kävin häntä Helsingissä tapaa-
massa ja ajattelin, miten hyvä 
hänen elämä oli! Helsingissä 
hän tapasi tumman, komean, 
hämäläisen miehen, Eeron. Kun 
näytin Eeron kuvaa tyttöystävil-
leni, he huokailivat ja ihastelivat: 
”Ihan kuin filmitähti!”

Kertomuksen loppuosa julkais-
taan vuoden 2018 ensimmäises-
sä Inkeriläisten viestissä.

Niina-siskoni pääsi ripille Suomessa 
1948. Minun saparoni on nyt nostettu 
pois heilumasta. Kuva Valma Karlssonin 
kokoelmasta.



Hyvinkään Inkeri-kerho 
kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16) 
kello 14. seuraavat kokoontumiset: 7.1., 4.2., 4.3. ja 8.4. 
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 lut-
her kirkolla, osoitteessa vuorikatu 37.
kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä ko-
kouksessa.
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 kavon-
katu 3, varissuo) parittomina keskiviikkoina kello 15.00 – 17.00. 
Beseda-teehetkiä vetää eero Pellinen. Tarkempia tietoja voi kysel-
lä seuran puhelinnumerosta 045 6687628
Juhlatilaisuudet varissuon kirkolla (kousankatu 6), kello 14 al-
kaen.
Palvelupiste, uudenmaankadulla on toistaiseksi lopetettu. 
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste tiistaisin klo. 10 – 12 (kousanku-
ja 5) ja torstaisin klo. 10 – 12 (katteluksenkatu 1,vuokko). muina 
aikoina neuvontaa saa seuran puhelinnumerosta.
seuran uusi postitusosoite on: lyydia Bazaleva(TsIs ry), Päivän-
nousevanpolku 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

TaPaHTumakalenTerI

suomen Inkeri-liiton ohjelma 
alkuvuodelle 2018

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

Inkeri-iltapäivät pidetään Inkerikodissa karjalatalon 2. kerrok-
sessa ellei toisin ilmoiteta. 
näin pääset Inkerikotiin: osoite on käpylänkuja 1. sinne tulevat 
bussit 52, 56, 65 ja 69. lähin pysäkki on väinölänkuja, 200 m 
karjalatalosta. raitiolinja 1 ajaa joka päivä reittiä eira – Töölö – 
sörnäinen(m) – käpylä, jossa sen päätepysäkki on Pohjolanau-
kio. lisää mahdollisuuksia: alle 1 km kävely käpylän asemalta tai 
Pohjolankatua pitkin mäkelänkadulta, käpylänaukion pysäkiltä.

aikataulu: Inkeri-iltapäivän ohjelma (ellei toisin mainita) alkaa 
klo 13.30 kahvituksella (pientä korvausta vastaan) ja tiedotuksilla. 
Pääesitys alkaa klo 14.00.  

La 13.1. 2018 Martti Luukko
”aikamatka Inkeriin” – johdattelijana martti luukko. 
esitys koostuu seuraavista historian merkkipylväistä: 
alue ja alkuperäkansat: vatjalaiset ja inkeroiset
riitamaa ja kulkutie kaikkiin suuntiin
novgorodin ja moskovan ajat
ruotsin aika, muuttoliikkeet, uusi asutus
mitä tiedetään nevanlinnasta?
katovuodet, nälkä, taudit, sorto ja sodat
Pietari, kaupunki ja kuvernementti
uusi yhteys suomeen, kansallinen herääminen
neuvosto-venäjä, lupaukset ja petokset, kovimmat ajat
Paot ja pakkosiirrot

La 17.2. Reijo Rautajoki
”karanteenileirien ketju”. Inkeriläisten reitit viron kokoamisleirien 
kautta suomen satamien vastaanottoleireille ja edelleen karan-
teenileireille eri puolille suomea.

La 24.3. Kevätkokous 

ennakkoTIeTo kesäJuHlIsTa
suomen Inkeri-liiton kesäjuhlat järjestää lahden seudun 
Inkeri-seura. ne pidetään 14.7.2018 mukkulan kirkossa.
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SINETIT PANNAAN KÄÄRÖIHIN

Sinetit pannaan kääröihin,
ja Joulu salaperäinen
taas suuren kontin tupaan tuo
ja avaa hymyillen.

Ei, kaikkea ei kukaan saa,
jokainen saa vain jotakin.
Kenellä antamista on, 
iloitsee syvimmin.

Toiveita riisuu aika pois,
vaan vuosi vuoden jälkeen vain
enemmän koskee sydämeen
se kaikki, mitä sain.

Muruja annan, rihkamaa,
sirusen jonkin, sirpaleen –
käsiini taitamattomiin
hajoaa, minkä teen.

Rakenna sydän neuvoton,
ja hyvä tahto, työtä tee.
Lähellä lahjain aika on,
hämärä säteilee.

 Aale Tynni


