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Pääkirjoitus
Juhani Valo

UUSI PUHEENJOHTAJA TERVEHTII
TEITÄ
Tervehdykseni kaikille inkeriläisille, heidän jälkeläisilleen ja
inkeriläisten ystäville!

vuosikymmenen suurpiirteiseen
ja kapea-alaiseen tietämykseen.

Itse lukeudun inkeriläisten ystäviin, olen syntyjäni helsinkiläinen ja sukujuureni ovat Hämeessä. Niinpä koen uutena puheenjohtajana toimivani eräänlaisena siltana inkeriläisyyden ja
sen perinteen sekä tietoisuuden
säilymisessä ja jatkumisessa
Suomessa vähintäänkin ennallaan.

YKSIN VAI YHDESSÄ?

Mieluummin lisäisin Suomen
kansan tietoisuutta Inkerinmaasta ja sen vaiheista, sillä
historiasta ja perinteestä tietämätön henkilö ja kansa ovat
helpommin, kuin perinnetietoiset kansan jäsenet, vietävissä
voimakkaiden vaikuttajien tarpeiden mukaisesti näiden toivomaan suuntaan.

”Me olemme enemmän,
kuin yksilöiden summa”
Nykysukupolvellamme on lisäksi suurena rasitteenaan uusimpien tutkimusten mukaan heikentynyt lukutaito ja kun inkeriläisyys tai muu historiaan liittyvä
tieto ei ole mediaseksikäs aihe,
ei olisi ihme, jos historiatietoisuutemme pelkistyisi kuluvan

Yksi vastaus on oikein: Yhdessä!
Yhdessä toimien niin syntyperäiset inkeriläiset, karjalaiset,
savakot, äyrämöiset, yleensäkin
suomenheimoiset viemme perinteen soihtua eteenpäin samalla, kun historioitsijat tuovat
meille uutta tietoa menneisyydestämme!
Yhdessä toinen toisiamme tukien ja myönteisesti sekä valoisasti
tekemiseemme suhtautuen me
olemme enemmän! Me olemme enemmän, kuin yksilöiden
summa. Siten toimiessamme
kykenemme vastaamaan kaikille, joiden äänet kuuluvat ja
ovat vuosikymmeniä kuuluneet
”huutavien ääninä korvessa» ja
hukkuneet maailman hälyyn,
pauhuun ja paukkeeseen.

aktiivin tukea, neuvoa ja opastusta, jotta voimme kanssanne
yhdessä kuljettaa Inkerinmaan
perinnettä tuleville sukupolville.
Me teemme kaiken hyvällä
omallatunnolla; en tee uudenvuodenlupausta, sillä koen sellaisen lupauksen olevan vain oire
huonosta tavasta pääsemiseksi,
ehkä jopa huonosta itsetunnosta,
eikä inkeriläisillä ole eikä pidä
olla huonoa itsetuntoa saati että
inkeriläisyys olisi mikään huono
tapa. Perinnetietoisuus on hyvä
tapa, terveen itsetunnon merkki
ja sitä vaalikaamme. Yhdessä!

Tarvitsen apuanne ja tukeanne,
jotta voin avullanne onnistua
itselleni tärkeässä ja merkityksellisessä tehtävässä, puheenjohtajana. Tarvitsen, ja sanon sen
nöyränä vaan en nöyristellen,
jokaisen Suomen Inkeri-liiton
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KUKA HÄN ON
JA MISSÄ?
Hyvät inkeriläiset ja ystävät,
Inkeriläisten sivistyssäätiö on
käynnistänyt arkistossa olleen
kuva-aineiston digitointityön
ja nyt tarvitaan teidän apuanne
kuvien ja niissä olevien henkilöiden tunnistamisessa.
Kuvat ovat nähtävissä Suomen
Inkeri-liitto ry:n nettisivuilla
osoitteessa www.inkeriliitto.fi
(sieltä vasemmalta valikosta Inkeriläisten sivistyssäätiö ja edelleen Kuvat).
Kuvia on noin 2000 kpl, ne on
numeroitu ja yritetty ryhmitellä
eri aiheiden mukaisesti. Monissa
kuvissa on kuvatekstit, joko niin,
että kuvien luovuttajat ovat jo
merkinneet niitä tai säätiössä
on yritetty tunnistaa mahdollisimman paljon kuvissa olevia
henkilöitä. Kuvateksteissä saattaa olla virheitä, jotka pyritään
oikaisemaan.
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Jokaisessa kuvaryhmässä on
PALAUTE-nappi, jota klikkaamalla avautuu sähköposti, jolla
saa palautteen lähetettyä. Tiedot
voi myös lähettää erikseen sähköpostitse osoitteeseen kuvat@
inkeriliitto.fi.
Merkitkää kuvan numero ja
kuvaan liittyvät tietonne, esim.
kuka/keitä kuvassa on, missä ja
milloin kuva on otettu, mahdollisesti kuvan ottaja ja / tai muita
kuvaan liittyviä tietoja.
Säätiö kiittää etukäteen vaivannäöstänne.

HANKKEEN TAUSTAA
Inkeriläisten sivistyssäätiö on
käynnistänyt helmikuun alussa
kaksivuotisen Inkeri ja inkeriläisyys - muistot talteen, arkistot haltuun -yhteistyöhankkeen
Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran (SKS) ja Kansallisarkiston kanssa.
Hanke on arkisto- ja muistiorganisaatiohanke, jossa pyritään
edistämään arkistoaineistojen

hankintaa haastatteluita tekemällä ja vastaanottamalla inkerinsuomalaisten henkilöiden
alkuperäisaineistoja mm. päiväkirjoja, kirjeitä ja valokuvia.
Henkilöarkistojen lisäksi talteen
pyritään saamaan inkeriläisten
yhdistysten toimintaan liittyviä
arkistoaineistoja.
Hankkeen puitteissa kartoitetaan eri muistiorganisaatioissa
jo ennestään olevia Inkeriin ja
inkeriläisyyteen liittyviä arkistoaineistoja. Aineistoja tullaan
hankkeen myötä järjestämään
ja digitoimaan, jotta niiden saavutettavuus ja käytettävyys paranisivat.
Lisätietoja hankkeesta voi lukea
SKS:n verkkosivuilta osoitteesta: www.finlit.fi/fi/sks/yhteistyohankkeet/inkeri-ja-inkerilaisyysmuistot-talteen-arkistot-haltuun
Seuraavassa Inkeriläisten viestissä tullaan kertomaan hankkeesta tarkemmin.

ISOISÄN ÄITIÄ ETSIMÄSSÄ
Nuori ruotsalaisnainen ei kestänyt isoisänsä kohtaloa ja lähti
metsästämään tämän äitiä.
Emelie Anttonen-Bøe
Suomentanut Riikka
Mahlamäki-Kaistinen
Nimeni on Emelie AnttonenBøe. Olen 34-vuotias kolmen
lapsen äiti ja asun Norjassa.
Olen kuitenkin ruotsalainen ja
niin on Ruotsissa asuva – yhä
hyväkuntoinen – 96-vuotias
isoisänikin. Hän on juuriltaan
myös venäläinen ja inkeriläinen.

Yhtenä päivänä sain vain tarpeekseni. En voinut enää elää
sen ajatuksen kanssa, että isoisäni ei saa koskaan tietää äitinsä kohtaloa. Alku oli hankalaa,
sillä en tiennyt edes Pelagejaisoisoäitini koko nimeä. Häntä
kutsuttiin vain Poljaksi, eikä
isoisäni muistanut koko nimeä.
Neljän vuoden hien ja surun ja
kyyneleiden vuodattamisen jälkeen pystyin lopulta kertomaan

Isoisäni asui Inkerissä lapsuutensa ja pitää itseään tästä
syystä yhtä lailla inkeriläisenä, venäläisenä ja ruotsalaisena. Sodan aikaan hän taisteli
aluksi Neuvostoliiton riveissä,
mutta jäätyjään Sortavalassa
kiinni vuonna 1941 hän liittyi
Suomen puolelle heimopataljoona kolmoseen. Loppu on
historiaa.
Tutkimukseni, jotka alkoivat
neljä vuotta sitten muuttuivat kirjaksi melkein vahingossa.
Aluksi tarkoituksena oli vain
ottaa selvää mitä oli tapahtunut
isoisäni äidille kuluneiden 70
vuoden aikana. Isoisäni sanoi
hyvästit hänelle vuonna 1940
lähtiessään armeijaan, eikä nähnyt tai kuullut hänestä enää
koskaan sen jälkeen. Paettuaan
Ruotsiin hän ei uskaltanut etsiä
äitiään, koska pelkäsi sen olevan
vaarallista yhtälailla itselleen
kuin äidilleenkin.

En voi tässä näin lyhyessä artikkelissa kertoa miten kaikki
oikein tapahtui, koska se veisi
ihan liian paljon palstatilaa lehdestä. Mutta sen voin sanoa, että
matka oli uskomaton ja se sisälsi useita niin odottamattomia
käännöksiä, että niitä on melkein vaikea uskoa todeksi. Sen
lisäksi, että pystyin tutkimuksieni jälkeen kertomaan isoisälleni
hänen äitinsä tarinan, pystyin
näyttämään hänelle myös valokuvia hänen äidistään. Lisäksi olin löytänyt yhden kuvan
isoisästäni, jota hän ei ollut
nähnyt sitten vuoden 1942
jälkeen.

KOTI INKERISSÄ
Suuri Suojalankylä, josta
isoisäni oli kotoisin, kuului
Vuolen seurakuntaan. Tänä
päivänä kylästä ei ole enää
mitään jäljellä. Yritin kävellä
sinne tiheän metsän läpi vuonna 2015. Eri syistä johtuen en
päässyt kuitenkaan perille.
Näin vain alueen laitamat.
isoisälleni hänen äitinsä tarinan
vuodesta 1921 aina vuoteen
1975 asti. Tämä tarina löytyy
kirjastani.

”En voinut enää elää
sen ajatuksen kanssa,
että isoisäni ei saa
koskaan tietää äitinsä
kohtaloa.”

Kaikki alueen asukkaat karkotettiin vuonna 1936. Isoisäni
ja hänen äitinsä menivät Slatinsklajaan Babaevon lähistölle
Volgodan alueelle. Tutkiessani
alueen satelliittikuvia huomasin,
ettei siellä ole enää pystyssä vanhan Suojalan rakennuksia.
Jos tonkisi maaperää puskien
ja maan alta saattaisin löytää
jäänteitä vanhoista kivijaloista.
Ne kertoisivat varmasti tarinaa
siitä kuinka alueella sijaitsi jos5

kus eläväinen pieni kylä. Kuinka
lapset juoksivat ympäri metsää
ja keräsivät pähkinöitä ja meloivat alueen isoissa järvissä (Ollikaisenjärvessä ja Hyppianjärvessä). Ja kuinka naapurit auttoivat
toisiaan kovina aikoina.

Isoisä ja Emelie.
Kylä oli vuonna 1880 syntyneelle isoisäni äidille Pelageja
Pavlovna Antonovalle tärkeä
alue. Hän oli yksin ja varaton ja
sai paljon apua kylässä asuneilta
Rantalaisen ja Pullisen perheiltä.
Pelageja-isoäitini aviomies Timofej Antonov oli kuollut isoisäni syntymän aikaan vuonna
1921.
Sain vasta viikko sitten tietää mitä tapahtui sinä keväänä jolloin isoisoisäni kuoli
Kronstadtin kapinan aikaa. Aavistelen, että hän kuoli kapinan
aikaa komppaniassa. Ajatuksenani on jatkaa tutkimustani
hänen suuntaansa ja kirjoittaa
vielä toinenkin kirjan isoisästäni
ja Inkeristä – tällä kertaa isoisoisäni tarinan kautta.
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KIRJAN JULKAISU
Joulukuussa 2017 Sunnemossa,
Ruotsissa (kotikaupungissani)
julkaistiin tutkimuksiini pohjautuva kirja Ingermanländären (Inkeriläinen). Kirja kertoo isoisäni
elämästä, ajasta Inkerissä, sodasta, hänen äidistään, isästään
ja inkeriläisistä naapureista –
erityisesti Rantalaisen perheestä.
Olen myynyt kirjaa verkossa ja
muutamassa liikkeessä. Kirjasta
otettiin myös vastikään uusi painos. On ollut hienoa huomata,
että inkeriläisten historia kiinnostaa näin paljon ihmisiä. Kirjanjulkaisutilaisuuteenkin tuli yli
120 henkilöä. Se on paljon kun
puhutaan vain noin 250 asukkaan kylästä.
Olen onnellinen siitä, että olen
voinut kirjoittaa inkeriläisen tarinan, sillä se tuntuu joskus vaipuneen ihmisiltä unohduksiin.
En itsekään tiennyt siitä juuri
mitään monien vuosien ajan.

”Olen onnellinen
siitä, että olen voinut
kirjoittaa inkeriläisen
tarinan, sillä se tuntuu
joskus vaipuneen
ihmisiltä unohduksiin.”
Isoisäni signeerasi kirjoja tilaisuudessa yli kolmen tunnin ajan.
Paikalla oli tietysti myös paljon
Anttonen-suvun jäseniä. Olen
saanut kirjasta paljon positiivista palautetta. Se tekee minut
iloiseksi, sillä en ole toimittaja
tai edes kirjoittaja – olen koulu-

tukseltani sosiaalialan toimija ja
työskentelen kehitysvammaisten
parissa.

SEURAAVA SUUNNITELMA
Seuraava suunnitelmani on
kertoa Pelagejan ja Timofejsin
elämästä 1880–1921. Se tulee
olemaan vaikeaa koska isoisäni
tietää niin vähän omasta isästään tai edes siitä mistä hänen
vanhempansa olivat kotoisin.
Sekin hankaloittaa tutkimusta,
että Pelageja ei koskaan edes
maininnut Timofejsin nimeä
pojalleen.
Kirjoitan tähän muutamien ihmisten nimiä, joista toivoisin
saavani lisätietoa. Olisi mielenkiintoista kuulla myös lisää
myös Kronstadtin kapinasta ja
siitä miten olisin mahdollista
löytää lisätietoa ihmisistä, jotka
tulivat surmatuiksi kovalevskij:n
joukkomurhan aikaan.

Tässä lista ihmisistä:
Pelageja Pavlovna Antonova
1880–1975.
Timofej Antonov, kuoli oletettavasti 1921.
Heikki Pullinen, tuli Suomeen
1930-luvulla.
Anni Pullinen (Petrova) 1910.
Eli Novinkan kylässä Hatsinan
alueella 1995.
Mari Pullinen, Ville Pullinen ja
Liisa Pullinen.
Ja jos joku tietää Liisa (1924-) ja
Anna Rantalaisen (1918–2000)
vaiheista Suomessa 1942, kuu-

Asiaankuuluva kakku kirjan julkaisutilaisuudessa.

Kirjailija signeeraamassa teostaan.

lisin siitäkin mielelläni lisää.
Heidän sukulaisiaan olivat Pavel ”Paavo” ja Katri ja sisarukset
Aune, Jussi, Mikko and Matti.
Tiedän jonkun etsineen Inkeriläisten viestissä Liisaa vuonna
1997. Tiedän nyt Liisan kohtalon, joten jos joku häntä yhä
etsii, kannattaa ottaa minuun
yhteyttä. Voin kertoa etsijälle
mitä olen saanut itse selville.
Emelie Anttonen-Bøe
Phone number:
0047 41 25 64 69
E-mail:
emelie_anttonen@yahoo.se
Ps. Jos ruotsiksi, englanniksi tai
norjaksi kirjoittaminen/soittaminen tuntuu hankalalta, voi tietoja
lähettää myös Inkeriläisten viestin toimitussihteerille osoitteeseen
r.mahlamaki@gmail.com tai soittaa numeroon 0505996773

Julkaisutilaisuus 28.12.2017.
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ARMIN JA VALTTERIN YHTEISET ENSIASKELEET
Avioliittoon vihkiminen Hausjärvellä: Armiida Evelia Junnila ja Valtteri Rikkinen. Vihkipappine S.J.
Laurikkala.
Armi Rikkinen
26.4.1952 lauantai-aamulla sovittuun aikaan tulimme Hausjärven pappilaan. Valtterilla oli
uusi, tumma puku ja minulla
valkoinen pitkä morsiuspuku.
S. J. Laurikkala otti meidät ystävällisesti vastaan. Puhelimme
siinä elämämme vaiheista puolin ja toisin, kyynelsilmin kohtalomme kolhuja muisteltiin.

kuluttua Valtterille kirje, jonka mukaan Valtter sai Suomen
kansalaisuuden vuonna 1956
keväällä.
Pelonsekaisia ne alkuvuotemme olivat. Vasta tuo presidentti Kekkosen kirjeposti hälvensi
pelon Valtterin palauttamisesta
Neuvostoliittoon ja elämämme
normalisoitui vuosien vieriessä.

Elämäni suurin suru oli Valtterin kuolema juhannusviikolla,
22.6.2017 Mynämäen Lizeliuskodissa. Saimme olla yhdessä
lähes 70 vuotta. Hyvän miehen
rinnalla oli helppoa elää.
Mynämäessä joulukuussa 2017
Armi Rikkinen os. Junnila, 91
vuotta

Muistan, että Laurikkalan vaimo oli tuolloin jo Ruotsissa ja
Laurikkalan muuttotavarat olivat valmiina seuraavan aamun
lähtöön Ruotsiin.
Pappilan salin ovet avautuivat.
Salin monien pahvilaatikoiden
ja muun tavaran keskellä oli tila
vihkimiselle. Koruton ja harras
muisto jäi mieliimme loppu
elämäksemme. Kaikesta olemme kiitollisia hyvälle ihmiselle,
Laurikkalalle – hän antoi meille
tulevaisuuden ja uskon elämään.
Hausjärveltä matkasimme hääjuhlaamme Karjala T.L.:n Maamiesseurantalolle.
Häämarssi soi ja salin täydeltä
oli häävieraita meitä kahta väsynyttä, mutta onnellista lasta
auringon vastaanottamassa.
Valtter tuli Suomeen lokakuussa vuonna 1943 Paldiskin kautta Hankoon. Presidentti Urho
Kekkoselta tuli vasta vuosien
8

Mandi Junnila, Armi, Valtter ja Anna Rikkinen.

HUOMIO LEHDEN
LUKIJA!
Oletko muistanut uudistaa Inkeriläisten viestin tilauksen vuodelle 2018?
Voit tehdä sen maksamalla tilausmaksun 35,00 euroa tilillemme FI51 8000 1200 3063
64.
Ellemme saa suoritustasi
15.3.2018 mennessä, tulkitsemme ettet enää halua jatkaa
tilaustasi ja poistamme yhteystietosi tilauskannastamme.
Maksamattomia, voimassaolevia
tilauksia on tällä hetkellä noin
satakunta kappaletta.

KOKOUSKUTSU

OIKAISU

Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään

LYHYESTI-osiossa sanottiin
Helena Miettisen kirjan ilmestyneen vuonna 2017. Kirja ilmestyy kuitenkin vasta marraskuussa 2018.

lauantaina, maaliskuun 24. päivänä 2018 klo 14.00
Karjalatalolla Inkerikodissa Käpylänkuja 1 00610 HELSINKI
Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Äänivaltuutettuja ovat v. 2018 jäsenmaksunsa maksaneiden
jäsenjärjestöjen valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet v. 201 jäsenmaksunsa.
Hallitus
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ISOISÄNI NIKOLAI
Hyvinkään kappalaisen, Anne Blomqvistin kertomus Inkeri-iltapäivässä
Eräänä päivänä tuli Nikolain
vuoro toisen vangin kanssa
ryhtyä kaivuuhommiin. Kun
vartioiva saksalainen katsoi
muualle, Nikolai löi häntä
kaikin voimin lapiolla. Vangit lähtivät juosten karkuun
ja toinen ammuttiin. Nikolai
eli metsissä, varasti vaatteita
ja ruokaa. Eräänä päivänä hän
kuuli puhuttavan suomea, tuli
esiin, kertoi olevansa punaarmeijasta karannut sotilas ja
haluavansa Suomeen.

Anne Blomqvist
Isoisäni Nikolai Fedorovich
Alekseev syntyi 26.12.1912
Kupanitsassa. Nikolain sisaruksia olivat Fedja, Anna ja Mari.
Nikolai oli seppä ammatiltaan
Torosovon sohvoosissa. Fedja
kaatui puna-armeijan sotilaana.
Anna katosi Leningradin piirityksessä jäljettömiin. Nikolai oli
vapautettu armeijasta huonojen
silmien takia. Saksalaisten tultua Nikolai kuului aseistettuihin
partisaanijoukkoihin. Saksalaiset
kostivat partisaanien teot tappamalla kylien asukkaita. Nikolain
kivinen paksuseinäinen sepän
paja kelpasi saksalaisten upseerien toimistoksi.
Nikolai joutui saksalaisten vangiksi. Joka aamu otettiin rivistä
miehiä kaivamaan omat hautansa, johon heidät ammuttiin.
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”Nikolai eli metsissä,
varasti vaatteita ja
ruokaa.”
Nikolai pääsi vuonna 1943
Suomeen inkeriläisenä siirtoväkenä. Virkatodistuksen mukaan
Pielisjärven seurakuntaan on
muuttanut 28.8.1943 Nikolai
Paavonpoika Ahvenainen. Kupanitsassa on esiintynyt Ahvenainen sukunimisiä. En tiedä,
oliko hänellä Ahvenaisia sukulaisina vai ottiko tämän sukunimen itselleen. Hän puhui sekä
suomea että venäjää.
Nikolai päätyi Suomessa Pielisjärvelle Sarkkilan hoviin yleismieheksi. Hän oli käsistään
kätevä. 16-vuotias Lempi oli
Sarkkilan hovissa keittäjänä.
Lempi oli iloinen ja nauravainen ja Nikolai hyvin hurmaava

herrasmies. Lempi-mummini
tuli raskaaksi ja hän avioitui
21.10.1944 Nikolai Ahvenaisen
kanssa.
Heille syntyi Niilo vuonna 1945
ja vuonna 1946 Sirkka. Kun inkeriläinen siirtoväki tuli palauttaa Neuvostoliittoon, isoisääni
tultiin heinäpellolle hakemaan.
Koska hän oli perustanut perheen, nimismies antoi luvan
jäädä Suomeen. Nikolai ei kuitenkaan saanut avioliiton myötä
Suomen kansalaisuutta, vaikka
naiset saivat sen avioituessaan
suomalaisen miehen kanssa.
Vuonna 1948 perheeseen syntyi
äitini Raili (k.2005) ja vuonna
1950 Heikki. Mummini synnytti välissä yhden kuolleen tyttölapsen. Nikolai vei neuvottomana vauvan ruumishuoneelle.
Asiasta nousi kohu ja kätilö todisti vauvan olleen syntyessään
kuollut.

”Nikolai vei
neuvottomana vauvan
ruumishuoneelle.”
Vuonna 1953 perhe muutti
Enoon Uimaharjulle. Nikolai
oli työssä kunnalliskodissa ja Uimaharjun sahalla. Nikolai alkoi
haikailla muuttoa takaisin kotiin
Torosovaan omaisten luo.

Kesällä 1957 perhe muutti neljän kouluikäisen lapsen kanssa junalla Vainikkalan kautta
Kupanitsaan. Nikolai rakensi
laudoista laatikot kaikille huonekaluille ja tavaroille. Torosovassa vanha sepän paja odotti
heitä uudeksi kodiksi.

”Sirkka oppi parhaiten
venäjää ja
hänet laitettiin
kielitaitoisena
jonottamaan
kauppaan,
johon kerran
viikossa tuli
leipää ja
jauhoja.”

ka kertoi Nikolaille oppineensa
koulussa sanoja, joita uudet koulutoverit opettivat. Nikolai nauroi, koska ne olivat kirosanoja.
Sirkka oppi parhaiten venäjää
ja hänet laitettiin kielitaitoisena
jonottamaan kauppaan, johon
kerran viikossa tuli leipää ja
jauhoja. Lempi oli päivät sohvoosissa raskaassa työssä ja hän
oli erittäin väsynyt.

Perhe saapui illalla
Torosovaan. Lautalaatikot jäivät yöksi
pihalle ja yön aikana
kaikki laudat olivat
hävinneet. Pajassa
oli kylmä, keittiön
lasit huurteessa ja
vesisanko jäässä.
Nikolai rakensi sinne vähitellen kaminan.
Nuoripari Ahvenainen.
Nikolain äiti babuska Alekseva ja toinen sisko Mari asuivat
sodan ajan Torosovassa. Mari
olisi tahtonut päästä Suomeen,
muttei hän ei enää ehtinyt luovutettavan siirtoväen joukkoon.
Mari-tädille oli sohvoosissa syntyneet lapset Boris ja Nina.
Lapset joutuivat ummikkoina
venäjänkieliseen kouluun. Sirk-

Torosovossa perheeseen syntyi
vuonna 1958 pikkuveli Jukka. Sirkka joutui vanhimpana
tyttönä tekemään kotitöitä ja
hoitamaan Jukkaa. Jukka itki
aina. Kerran tätini laittoi Jukan
tyynylle nukkumaan ja oli helpottunut, koska tämä oli kerrankin hiljaa. Hän pesi astioita
ja kuuli kolahduksen. Jukka oli
pudonnut tyynyltä lattialle ja oli

väriltään sininen. Sirkka juoksi
hakemaan tätinsä Marin.
Jukka kuoli 9 kuukauden ikäisenä. Hänet lähetettiin oikeuslääketieteelliseen tutkimukseen.
Hän oli ollut syntymästä saakka
vammainen, vasen keuhko ei
toiminut lainkaan. Nikolai teki
pienen arkun, jonka perhe vei
kuorma-auton lavalla Kupanitsan hautausmaalle.
Lempi suri kovasti,
ettei lasta koskaan
siunattu kirkollisesti
hautaan. Nikolain usko oli siinä vaiheessa
koetuksella, hän sanoi: ”Jumala on kuin
Lenin, molemmat
keksittyjä juttuja.”
Sohvoosissa oli selkeä ero venäläisten ja
suomalaisten, tsuhnien välillä. Siellä
oli venäläisiä, jotka
olivat taistelleet
puna-armeijassa
Suomea vastaan, eikä
heidän muistonsa
suomalaisista olleet
hyviä. Niilo ei halunnut käydä koulua, hän
kävi koulussa lähinnä
puolustamassa nyrkein pikkusisaruksiaan kiusaajia vastaan ja lähti
sitten omille teilleen.
Niilo toimi vuohien paimentajana ja auttoi isää sepän töissä.
Torosovan sohvoosissa varastettiin toisilta, minkä ehdittiin.
Varkaille kelpasi isän Niilolle
ostamat sukset. Pyykit ja pyykkipojat vietiin narulta. Kupanitsan kirkko oli Neuvostoliiton
aikana hevostallina ja viljava11

rastona. Sirkka oppi sohvoosissa
tietämään, mitä on pelko, kylmä
ja nälkä.

”Niilo ei halunnut
käydä koulua, hän
kävi koulussa lähinnä
puolustamassa nyrkein
pikkusisaruksiaan
kiusaajia vastaan ja
lähti sitten omille
teilleen.”
Koulussa opetettiin, että Suomessa pidetään orjia. Sirkka
väitti vastaan. Nikolai joutui
opettajien puhutteluun. Nikolai
sanoi, vaikka koulussa sanotaan
mitä tahansa Suomesta, te olette

hiljaa.
Nikolai kertoi myös, että jo
ennen sotaa Stalinin aikana
ihmisiä haettiin kodeistaan ja
he katosivat jäljettömiin. Nikolai työsti miehityksen aikaisia
muistoja näyttämällä lapsilleen
paikkoja, joissa hän oli ollut
vankina tai lentokone oli tulittanut. Öisin Nikolai huusi unissaan ja Lempi rauhoitteli häntä.
Sohvoosissa oli köyhää, ankeaa
ja lohdutonta.
Nikolai tajusi Inkeriin tulon
suureksi virheeksi. Nikolai ja
Lempi harkitsivat Suomeen
muuttamista. Se ei ollut mahdollista Nikolaille, joka oli Neuvostoliiton kansalainen. 13-vuotias Sirkka matkusti Leningra-

Nikolai arkussaan läheistensä saattelemana.
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diin äitinsä tulkiksi hakemaan
lupaa Suomen lomalle. Hänen
piti vakuuttaa, että perhe palaa
takasin. He olivat kuitenkin
päättäneet jäädä Suomeen, jos
pääsevät sinne. Nikolai joutui
kirjoittamaan asiasta kirjallisen
vakuutuksen.

”Nikolai sanoi, vaikka
koulussa sanotaan mitä
tahansa Suomesta, te
olette hiljaa.”
Perhe sai kolmen viikon loman
kesäkuussa 1960 Suomeen. Nikolai sanoi Sirkalle: Huolehdi,
ettei äitisi tuo teitä takaisin.
Loikkausaikeet olivat täysin
perheen sisäinen salaisuus. Sirkka muistaa, kuinka isä rautatie-

asemalle silitti hänen päätään,
hän koki se viimeisenä muistutuksena siitä, mitä oli sovittu.

”Hänen piti vakuuttaa,
että perhe palaa
takasin.”
Lempi meni aluksi lapsineen
oman äitinsä Anna-Leenan luo.
Sitten heille järjestyi vuokrahuone sukulaisen luota. Huoneessa
oli kaksi laveripetiä. Jonkin ajan
päästä Nikolailta tuli kirje: ”Kaipaan teitä kovasti, en voi elää ilman teitä.” Mummi alkoi sääliä
miestään ja harkitsi palaamista.
Sirkka sanoi suuttuneensa äidilleen, koska ajatteli, että isä
oli pakotettu kirjoittamaan kirje.
Myös mummin äiti Anna-Leena sanoi, että te ette enää sinne
palaa. Mummi joutui elämään
pesueensa kunnan avun varassa.
Hän oli pari vuotta työttömänä,
kunnes sai työtä kunnalliskodissa. Lapset laitettiin kouluun
kaksi ikävuotta nuorempien
kanssa samalle luokalle.
Nikolai kuoli vuonna 8.11.1962.
Mari-täti kertoi myöhemmin,
että perheen lähdön jälkeen Nikolai eli holtittomasti eikä välittänyt mistään. Kuolemaa edeltävä päivä oli vallankumouksen
muistopäivänä. Osa sairaalan
henkilökunnasta oli vapaalla ja
Nikolai olisi tarvinnut luovutettua verta, mitä ei saatu paikalle.
Kuolinsyyksi on merkitty suoliliepeen verisuonien tukos.

vuoden päästä (1964). Lempi
hankki lapsilleen muukalaispassin, jottei heitä palautettaisi
Neuvostoliittoon. Nikolai ilmoitettiin Suomessa kadonneeksi ja
lopulta kuolleeksi.
Mummi solmi uuden avioliiton
ja sai vielä poikalapsen. Lempi
kuoli sairauskohtaukseen kesällä
1981.
Äitini sisarukset loivat 80-luvulla
yhteyksiä Leningradiin, jossa
sukulaiset asuivat. Vierailtiin
puolin ja toisin. Enoni Heikki
on käynyt Kupanitsassa, kun
Anjalankosken seurakunta on
tehnyt ystävyysseurakuntamatkoja Volossavaan. Hän löysi
Kupanitsasta Nikolain, Jukkavauvan, Mari-tädin ja Nikolain
äidin haudan. Heikki jätti kirjeen haudalle.
Nina-serkku soitti, enon vaimo vastasi puhelimeen ja Nina
sanoi: ”Heikki soitta”. Puhelinnumero jäi vain sanomatta.
Haudalle jätettiin myöhemmin
toinen kirje, mutta siihen ei tullut koskaan vastausta.
Isoisäni Nikolai uhrasi elämänsä perheensä paremman tulevaisuuden vuoksi. Voin vain
kuvitella hänen kokemiensa
traumojen syvyyden. Hänen
uhrinsa kautta sain syntyä tähän rakkaaseen 100-vuotiaaseen
Suomeen, maahan jossa tytötkin
ovat saaneet opiskella jopa papin
ammattiin, jossa olen nyt toiminut 20 vuotta.

Sukulaisten kirje Nikolain kuolemasta tuli Suomeen parin
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SITÄ YÖTÄ EN VOI UNOHTAA KOSKAAN
Tyyne äidin muistelmia, kirjoittanut 20.7.1994 Raahessa

Kirjoittanut Kaarina Pietilä
Sodan synkät varjot levittäytyivät Leningradin ylle kesällä
1941 saksalaisten hyökätessä
Neuvostoliittoon. Minä osallistuin kuten kymmenet tuhannet
sen ajan nuoret Leningradin
puolustukseen.
Olimme maanpuolustustehtävissä, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Opiskelu ja kaikki muu
työ piti jättää. Meidät komennettiin kaivamaan hyökkäysvaunuesteitä. Olin tuolloin 16-vuotias ja muistan että joukossamme oli minuakin nuorempia.
Ensimmäisen komennuksen
saimme Kinkiseppiin lähelle
Narvaa, noin 90 kilometrin päähän Leningradista.
Tuosta komennuksesta muodostui hyvin lyhytaikainen, emme
ehtineet olla kaivannolla kuin
muutamia päiviä kun jouduimme lähtemään pois ja jättämään
työn kesken, koska rintama läheni uhkaavasti. Toisen komennuksen saimme aivan Leningradin laitaan Liigovaan joka sijaitsi 5 kilometriä Leningradista
länteen. Tämä oli Leningradin
alueella viimeinen tankkieste
ja Leningradin puolustuksen
kannalta tärkein, joten tämä työ
oli saatava huolella loppuun.
Työ oli raskasta ja vaarallista,
saksalaiset lentokoneet pommit14

tivat yötä päivää meitä, pudotellen lentolehtisiä ja kehottaen
meitä poistumaan. Minkäänlaisia työkoneita ei ollut apuna,
kaivoimme lapioilla suuria viemäreitä. Enimmäkseen olimme
kaikki nuoria naisia, muutama
vanhempi mies oli joukossa.
Arkkitehti johti tätä operaatiota.
Kesä 1941 oli kuuma sekä helteinen ja oli jatkuva jano. Muistan kuinka kylän kaivoilla oli
jatkuva jono, janoisia ihmisiä.
Oli elokuun 23. päivän ilta
vuonna 1941 ja olimme saaneet
osaltamme työmme päätökseen.
Viimeistelytyön suorittivat pioneerit, miinoituksen ja naamioinnin. Me saimme luvan lähteä
kotiin. Mutta monet näistä nuorista eivät koskaan päässeet kotiin, eivätkä löytäneet omaisiaan.
Perheet olivat jääneet rintaman
toiselle puolelle tai he olivat
menehtyneet pommituksessa.
Rintaman melskeessä ihmiset
eksyivät toisistaan.
Meitä oli viisi tyttöä samasta
kylästä ja me päättäväisin mielin päätimme lähteä kotiimme,
oli tilanne mikä vain. Kotiin oli
matkaa 45 kilometriä.
Menimme Liigovan asemalle
ja ostimme liput hyvin toiveikkaina. Kohta juna tulikin. Emme aavistaneet noustessamme
junaan, ettei tämä juna mene
enää koskaan meidän asemalle.
Eikä mikään muukaan juna tule menemään moneen vuoteen
mihinkään.

”Emme aavistaneet
noustessamme junaan,
ettei tämä juna mene
enää koskaan meidän
asemalle.”
Juna ehti kulkea noin 15 kilometriä, olimme Marjenburgin ja
Hatsinan välillä, kun silloin tuli
kauhea pommitus. Junan veturi
ja monta vaunua tuhoutuivat pahoin, hajoten kappaleiksi. Tässä
pommituksessa ihmisiä kuoli
ja loukkaantui eivätkä ihmiset
saaneet mistään apua. Kaikki oli
vain yhtä sekamelskaa ja matkustajat olivat paniikin vallassa.
Meidän vaunumme, jossa istuimme, jäi onneksemme ehjäksi
ja me juoksimme kauhuissamme pimeään metsään turvaan.
Tilanne rauhoittui vähitellen ja
sairasautoja tuli apuun. Rintama
oli silloin jo hyvin lähellä.
Saimme kuulla, että rata oli rikki
monesta kohti, eikä ollut mitään
toivoa jatkaa junalla matkaa.
Niin lähdimme jalkaisin kävelemään maanteitse, matkaa oli
jäljellä vielä 30 kilometriä.
Hatsinan kaupunkiin saakka
maantiellä oli vielä suhteellisen
rauhallista ja väljää. Mutta sivuutettuamme Hatsinan, alkoi
maantiellä olla tungosta. Vastaantulevia oli jo niin paljon,
että tiellä ei tahtonut sopia kulkemaan. Joka paikasta kuului jyrinää ja kolinaa, itkemistä ja parkumista. Läntinen taivaanranta
oli yhtenä tulimerenä. Venäläiset

sotilaat perääntyivät, maantiellä
oli sotakalustoa, tykkejä, tankkeja, hevosia ja vankkureita. Näiden joukossa raahautui siviiliväestö, naiset ja lapset jotka olivat
paenneet rintaman edellä kohti
Leningradia.

”Läntinen taivaanranta
oli yhtenä tulimerenä.”
Kävelimme maantien ojaa pitkin
jonkinlaisessa letkassa, pidimme
toisiamme käsistä kiinni siinä
pimeässä ja tungoksessa.
Kyselimme vastaantulijoilta onko siellä meidän kyläläisiä, koska ajattelimme jos he olisivat
lähteneet kulkemaan rintaman
edellä. Mutta ei sieltä kylästämme ollut ketään. Niin jatkoimme
uhkarohkeaa matkaamme kohti
saksalaista rintamaa.
Vaikka pelottikin, niin kuitenkin toisaalta tuntui turvalliselta
kun venäläinen sotaväki kulki
vieressä, tosin päinvastaiseen
suuntaan. Kyselimme sotilailta,
onko rintama vielä kaukana?
Sanoivat olevan Volossovassa,
joka oli 10 kilometrin päässä
kotiseudultamme. Sotilaat huusivat; ” lähtekää takaisin, olette
aivan hulluja kun menette kohti
rintamaa. Saksalaisia partioita
ovat metsät täynnä”. Sanoimme
vain että menemme kotiin. Ja
niin jatkoimme tuota vaivalloista ja pelon täyttämää matkaamme, vain ainut päämäärä oli ehtiä kotikylään ennen saksalaisia.
Toive päästä oman perheen pariin, käyköön sitten miten vaan
ja kuinka on Korkein sallinut.

Emme osanneet noissa oloissa
ajatella muuta sen pitempään.
Oikotietä olisimme päässeet
paljon nopeammin kotiin, mutta
emme uskaltaneet poiketa valtatiestä. Pelkäsimme saksalaisten partioitten olevan metsässä
kuten venäläiset sotilaat olivat
meitä varoittaneet. Maantiellä
oli turvallisempaa kulkea kotikylään, koska sotilaat kulkivat
turvana vierellä.
Aamuyöllä kello kolmen aikaan
olin kotona. Kotiväkeni olivat
iloisia ja yllättyneitä tulostani
kun olivat jo ehtineet surra, että
olisin kadonnut ja menehtynyt.
Eivät he osanneet enää uskoa eikä toivoa, että niissä olosuhteissa
näkisivät minua enää koskaan.
Yksi sisaristani oli komennuksella Hatsinan lentokentällä
pommituksen jälkiä korjaamassa. Hän oli tullut illalla kotiin,
vain muutaman tunti ennen minun saapumistani. Nyt olimme
koko perhe koossa, isä, äiti ja
neljä tytärtä. Meidän perheellä oli onnea, kaikilla perheillä
ei ollut yhtä hyvä onni. Monet
perheet hajosivat tuossa myllerryksessä ja katosivat tietämättömiin.
Kotikylään tultuamme meitä
kohtasi täydellinen sekasorto.
Tykkien jyly kuului yhä selvemmin. Haavoittuneita sotilaita
kuljetettiin kylään ensiapuasemalle. Me kyläläiset aloimme
olla jo levottomia kun venäläisiä
sotilaita alkoi tulla kylään, he
olivat perääntymässä. He olivat
surkeassa kunnossa, nälissään ja
väsyksissä, huoltokin oli mennyt
sekaisin. Haavoittuneita tukien
he laahustivat kylän läpi.

Annoimme sotilaille ruokaa,
leipää ja maitoa, sitä mitä niissä
oloissa sattui kotona olemaan.
Sotilaat varoittivat meitä hätäisesti: ”Paetkaa heti jos aiotte
säilyä hengissä, saksalaiset ovat
yhdeksän kilometrin päässä, ja
ovat varmasti jo aamulla täällä”.
Se oli hirveää, ikinä ei tuo yö
lähde mielestäni. Kauhea ampuminen kuului ja koko läntinen taivaanranta oli yhtenä
tulimerenä. Siellä paloivat kylät.
Meidän asemarakennuskin oli
pommitettu ja paloi nyt. Ihmiset
olivat kauhun vallassa. Eikä siinä ollut pelkästään meidän kylän ihmisiä, vaan satoja muualta
tuotuja tankkiesteiden kaivajia.
He olivat avuttomia naisia, jotka olivat yrittäneet mennä koteihinsa mutta eivät olleet enää
päässeet, koska heidän kotikylät
olivat jääneet jo rintaman taakse.
Itkien ja peloissaan he lähtivät
kulkemaan rintaman edellä kohti itää.

”Se oli hirveää,
ikinä ei tuo yö lähde
mielestäni.”
Mutta meidän kylässä päätettiin
että rintaman edelle ei lähdetä.
Kolmen kilometrin päässä metsässä oli suuria Ruotsin sodan
aikaisia taisteluhautoja. Niitä
oli niin paljon, että kaikki kyläläiset, he jotka olivat vielä jäljellä, mahtuisivat niihin. Viestiä
vietiin joka taloon, että ennen
aamunkoittoa olisi oltava metsässä.
Tärkeimpiä tavaroita vietiin kiireesti pommisuojaan. Ajateltiin
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niiden siellä säilyvän, jos yleensä jossakin säilyvät. Hevosia ei
ollut kylässä enää kuin kaksi ja
niiden kyytiin sullottiin pienet
lapset ja vanhukset. Hiljainen
saattue oli valmiina lähtemään
metsän pimeyteen. Pelkäsimme
kamalasti, jos siellä on jo saksalaisia.
Kaikki meni hyvin. Emme olleet
yksin metsässä, siellä tapasimme tuon tuostakin perääntyviä
venäläisiä sotilaita. ”Menkää
kiireesti”, sanoivat sotilaat, saksalaiset tulevat nyt nopeasti”. Jo
ennen aamunkoittoa olimme
kaikki piilopaikoissamme. Paikka osoittautuikin oikein hyväksi
ja se oli tarpeeksi kaukana valtatiestä. Nyt olimme turvassa
ainakin luodeilta, mutta pommi
tai tykinammus tietenkin voisi
osua tänne.
Aamupäivä oli melko rauhallinen. Kauhea jyrinä vain kuului
kun venäläisten hyökkäysvaunut ajoivat ohitse. Ampuminen
oli vähäistä. Siellä venäläiset
perääntyivät ja saksalaiset etenivät. Mutta jo illalla ja seuraavana yönä oli meidän kohdalla
rytinää. Venäläiset ryhtyivät vastarintaan. Siinä käytiin ankaraa
taistelua. Makasimme hiljaa
kuoppien pohjalla ja rukoilimme, muuta emme voineet, ja säilyimme hengissä.
Saksalaiset miehittävät meidän
kotiseudun 25.8.1941. Asuimme kolmatta vuotta saksalaisten
miehittämällä alueella, ja olimme pakkotyössä heillä. Työtä oli
monenlaista, sahatyömaa, kasvitarha, lentokenttätyömaa ja
talvisin lumenluotia maanteiltä
ja lentokentältä. Töitä tehtiin
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kovassa komennossa ja meidät
oli numeroitu.
Saksalaisten alkaessa perääntymään Leningradista vuonna 1943 he evakuoivat Inkerinmaan suomalaisen väestön
Suomeen. Muutto Suomeen oli
monien inkeriläisten elämässä
ratkaiseva vaihe. Muutto tiesi
lopullista eroa synnyinmaasta,
omaisista ja ystävistä ja se jätti
ikävän ja kaipuun.

”Muutto tiesi lopullista
eroa synnyinmaasta,
omaisista ja ystävistä
ja se jätti ikävän ja
kaipuun.”

Tyyne Lehtosen nuoruuskuva
16-vuotiaasta konfirmaatiopäivänä
vuonna 1941. Heitä oli kolme sisarusta
yhtä aikaa ripillä Spankkovan kirkossa.

Tyyne äiti muistelee tässä kirjoituksessa omaa 16-vuotiaan nuoren tytön elämää Länsi-Inkerissä
ajalla 1941–1943. Tyyne Lehtonen os. Laitinen Syntyi Lempaalan Mustilan kylässä 13.3.1925 ja
kuoli Raahessa 16.11.2011
Kirjoittajan lisäys:
Kirjoittamani elämäntarinan
äidistämme voi lukea Naisten
ääni elämäntarinat ja hakusana on Tyyne Lehtonen-sisukas
äitimme. Äitimme kirjoitti
myös itse kirjan Kohtalon lapsia vuonna 1974. Kirja kertoo
heidän perheen elämän monista
vaiheista Inkerinmaalla.
Kaarina Pietilä

Tyyne Lehtosen haastattelu ansiomerkin
vuoksi. Hänelle luovutettiin ansiomerkki
Presidentinlinnassa äitienpäivänä
vuonna 1990.

Urpo Lehtosen ja Tyyne Laitisen
hääkuva vuodelta 1945.

ELINA KORONEN os. KUIVANEN IN MEMORIAM 1917 – 2018
s . 16.7.1917 Hietamäen seurakunta Tielisin kylässä
. 21.1.2018 Porin Ruuskalinnan palvelukoti

Elina Koronen (os. Kuivanen) kävi
kansankoulua Käivärässä ja keskikoulua Leningradin suomalaisessa
koulussa. Ennen sodan alkamista
hän ehti opiskella kaksi vuosikurssia Leningradin tekstiilikorkeakoulua.
Jatkosodan aikana 1942 – 1943
Elina työskenteli siskonsa Laineen kanssa alkeiskoulun opettajana Pietilän kylässä Skuoritsan
seurakunnassa. Vuonna 1943 Elina siirtyi Kloogan kautta Suomeen
jossa hän työskenteli Meltolan parantolassa.
Neuvostoliittoon palautuksen
jälkeen v. 1945 hänet määrättiin
asumaan Pihkovan lääniin josta
hän vuoden päästä käveli jalkaisin
Eestiin. Eestissä elämä vakiintui
ja Elina meni naimisiin Paavali
Korosen kanssa. He asuivat vaki-

tuisesti Keilassa jossa kasvattivat
kaksi poikaansa.
1990-luvulla Elina muutti paluumuuttajana asumaan Poriin,
jossa hän viihtyi elämänsä loppuun asti.
Aleksanteri Kuivanen

VALLUN
VAELLUS
Jatko Inkeriläisten viestissä nro
3/2017 alkaneelle tarinalle.
Valma Karlsonin muistelmien pohjalta muokannut Alina-Sinikka
Salonen

Olympiavuonna 1952 olin tyttökaverin kanssa Ahvenanmaalla 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 huushollin pyykkiä myöten. Myöhemmin hän pääsi Maanviljelijän maitokauppaan myyjäksi.
Kävin häntä Helsingissä tapaamassa ja ajattelin, miten hyvä
hänen elämä oli! Helsingissä
hän tapasi tumman, komean,
hämäläisen miehen, Eeron. Kun
näytin Eeron kuvaa tyttöystävilleni, he huokailivat ja ihastelivat:
”Ihan kuin filmitähti!”

”Meillä oli aina
appelsiineja pöydällä,
koska ne olivat suurta
herkkua siihen aikaan!”
Äiti oli tyytyväinen, että
Niina löysi kumppanin,
mutta minä muistan, että olin
mustasukkainen, kun Eero vei
minulta siskon! Onneksi eivät
Niina ja Eero meitä unohtaneet,
vaan kävivät lomilla tapaamassa. Heidät vihittiin keväällä
1954 Kallion kirkossa. Samalla
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Niinasta tuli Suomen kansalainen. Kansalaisoikeuksia alettiin
myöntää Suomessa hakemuksesta suurin piirtein vuodesta
1954 lähtien, viimeiset inkeriläiset saivat kansalaisuuspaperit
vasta 1970 luvun lopulla.

hän pääsi leipojaksi. Voi sitä iloa,
kun sai vatsansa täyteen tuoretta
pullaa! Kyllä hän kiitti monet
kerrat Jumalaa, että vihdoinkin
sai tuoretta leipää vatsansa
täyteen. Siinä työssä hän oli
eläkeikään asti.

Keväällä 1954 pääsin keskikoulusta, ja oli ruvettava ajattelemaan joko työtä tai opiskelua.
Olin koulussa heikko oppilas,
joten työhön oli pakko päästä.
Kesän olin Tikkurilassa vastasyntyneitä hoitamassa, mutta
se oli todella rankkaa hommaa.
Perheessä oli 3 omaa lasta ja 5
vierasta vastasyntynyttä!

”Inkeriläisten oli
ilmoittauduttava
Poliisilaitoksella kaksi
kertaa vuodessa.”

Syksyllä pääsin Turkuun Lääke
oy:hyn tabletteja pakkaamaan, ja
sain alivuokralaisasunnon Kopposen Liisan luota. Viikonloppuisin kävin kotona ja rupesin
houkuttelemaan äitiäkin Turkuun työhön.
Onnistuimme saamaan asunnon Orikedolta, 5 km Turusta.
Löysimme omakotitalon yläkerrasta huoneen ja keittiön asunnon, mutta äidillä ei ollut työstä
tietoakaan. Minä olin päässyt
labraan työhön, mutta äiti ei
meinannut löytää töitä. Vihdoin
onnisti! Hän pääsi tuttavansa
kautta Nisun leipomoon. Nyt
elämä hymyili. Elimme onnellisina, ja minä opettelin edelleen
ruokaa valmistamaan. Meillä oli
aina appelsiineja pöydällä, koska
ne olivat suurta herkkua siihen
aikaan! Söimme aina puoliksi yhden appelsiinin. Puoliksi
maksoimme ruokamenot ja
vuokran.
Äidin työ oli alussa raskasta ja
rasvaista, mutta myöhemmin

Inkeriläisten oli ilmoittauduttava Poliisilaitoksella kaksi kertaa
vuodessa. Meillä on viimeinen
merkintä 31.12.1956. Koska tilanne oli vakiintunut, ja olimme
olleet jo yli 10 vuotta Suomessa,
rupesimme hakemaan Suomen
kansalaisuutta. Hakemus tehtiin
vuonna 1956, Suomen kansalaiseksi meidät hyväksyttiin virallisesti 16.4.1957. Nyt ei meitä
voisi enää mikään mahti pakottaa Venäjälle!
Oli kuitenkin eräs murhe, meidän sukunimi, joka aiheutti
meissä häpeää ja harmia. Niinan nimi oli jo muuttunut Kaarelaksi, ja me äidin kanssa olimme vielä Susia. Päätimme äidin
kanssa, että muutamme nimemme, ettei koko ajan tarvitse selittää, mistä olemme kotoisin.
Pitkän pohdinnan jälkeen päädyimme nimeen Saistela. Nimen
muutos tuli voimaan 5.9.1957.
Mikä helpotus! Nyt olimme
kuin kuka tahansa suomalainen.
Lääke Oy:stä pääsi laboranttikurssille opiskelemaan Valma
Susi 1957, mutta laborantiksi
valmistui Valma Saistela 1958.

Kesällä 1958 syntyi Niinalle ja
Eerolle tyttö, Maaret. Mummi
sai ensimmäisen lapsenlapsen ja
minä kummitytön! Silloin rupesivat mummin puikot kilisemään ja virkkuukoukku suihkimaan, ja nuttuja tuli kuin turkin
hihasta! Äidillä oli nyt iltapäivät
aikaa tehdä käsitöitä, kun hän
meni töihin jo aamulla klo 6.
Kun minäkin menin naimisiin, jäi äiti vielä Orikedolle
asumaan, mutta sitten löysimme äidille oman yksiön.
Voi sitä riemun päivää! Ei
tarvinnut enää kantaa puita
ja vettä sisälle. Tulisi työstä
aina lämpimään kotiin.
Kun hän sai avaimet uuteen
kotiin, oli hän ensimmäiseksi polvistunut huoneen
nurkkaan ja kiittänyt Jumalaa. Hän oli niin ikionnellinen asunnosta. Hän pääsi
muuttamaan yksiöönsä samaan aikaan, kun minä olin
synnyttämässä esikoistani
Olli-Pekkaa Turussa Heidekenin synnytyssairaalassa
27.10.1962.
Vaikka äidin elämä oli ollut
raskasta ja vaikeaa, sai hän
elää pitkän ja terveen elämän. Kun ihmiset kysyivät
häneltä: ”Helena, kuinka voit
olla aina niin iloinen ja tyytyväinen?” hän vastasi rauhallisesti: ”Kaikki on voitettu, ylhäältä
on annettu voimia”.
Äiti sai iloita neljästä
lastenlapsesta – Niinan tytär
ja minun kolme poikaani – ja
seurata heidän kasvamistaan.
Isomummikin hänestä ehti tulla. Hän oli kaikille meille rakas.

Eikä ihmekään: Hän oli aina
iloinen ja vähään tyytyväinen
ja tasapuolinen kaikkia kohtaan. Koskaan hän ei moittinut
ketään, vaikka joskus olisi ollut
aihettakin.
Eikä hän ollut katkera mistään.
Kun ajattelee, mistä kaikesta

Kiitos, äiti, elämästä: päivistä
ja öistäkin!
Sua muistan tämän tästä,
muistan milloin mistäkin.
Jos en aina ollutkaan rauhaisa
ja tyyni,
sinä olit, kestit vaan; ymmärsit
kai syyni.
Kiitos, äiti, kyynelistä. Niiltä
opin katsomaan.
Rakkaus on näkemistä, ja sinut
näen uudestaan.
olemme selvinneet, niin täytyy
vain panna kädet ristiin ja kiittää
äidin tavoin Jumalaa, että meillä
on nyt kaikki hyvin. Äiti uskalsi
ja jaksoi yksin tehdä rohkeita ja
viisaita päätöksiä. Hän oli yksinhuoltaja vieraalla maalla, mutta
selvisi loistavasti kaikesta.
Vaikka äidin eläessä ei isämme kohtalo selvinnyt, olemme
me tytöt saaneet sen nyt tie-

tää. Olimme odottaneet sitä 67
vuotta. 19.3.2005 meille selvisi,
että isämme tuomittiin Leningradissa, Krestyn vankilassa,
28.4.1938 väärin perustein 10
vuodeksi vankeuteen Siperiaan.
Hänet lähetettiin Syktyvkarin
pakkotyöleirille 1200 km Leningradista Komin tasavaltaan
lähelle Uralia. Kirjeitä sinne
ei saanut lähettää, tai niitä
ei ainakaan toimitettu vangeille.
Emme tiedä, minkälainen
vankileiri se oli. Tiedotteessa myös ilmoitettiin, että hän on kuollut siellä 29.
syyskuuta 1942. Hän oli
vain 40-vuotias kuollessaan.
Onpa miten vaikeaa hyvänsä, silti ihminen tahtoo pysyä
hengissä.
Isä on joutunut varmasti
kokemaan todella kammottavaa elämää. Mitä kaikkea
tuon neljän vuoden aikana
on tapahtunut, on suuri arvoitus. Häntä on siirrelty
paikasta toiseen, jottei vangittuja voisi jäljittää.

”Onpa miten
vaikeaa hyvänsä, silti
ihminen tahtoo pysyä
hengissä.”
Olemme pyytäneet Syktyvkarista isän kuolintodistusta,
mutta sitä ei löytynyt. Sen sijaan Pietarista tuli todistus hänen tuomionsa kumoamisesta.
Nyt hänet on rehabilitoitu eli
todettu syyttömäksi. Maine on
puhdistettu ja palautettu, mutta
isää emme saaneet takaisin. Ai19

ka näyttää saammeko vastauksia
kuolinsyystä ja hautapaikasta,
vai jäävätkö nämä tiedot meiltä
hämärän peittoon.
Ehkä tämän tarinan kautta te
nuoret ymmärrätte, kuinka erilainen on teidän äitinne lapsuus
ollut. Oliko meillä lapsuutta ollenkaan? Pienestä pitäen
olemme saaneet tehdä töitä,
niin muin muutkin sodan läpi
käyneet lapset. Vaikka meillä
ei isää ollutkaan, oli rakastava
ja aina tasapuolisesti lapsistaan
huolehtiva äiti. Vasta aikuisena
itkin sitä, että en voinut muistaa, olenko koskaan istunut isän
sylissä. Niina lohdutti ja kertoi,
että kyllä isä oli pitänyt minuakin sylissään.

Alina-Sinikka Salosen jälkisanat:
Vallun vaelluksen kirjoittamisen jälkeen Valma on joutunut
luopumaan Helena-äidistään
2002, Niina-siskostaan 2009
ja Olli-aviomiehestään 2015.
Kaikki nämä menetykset hän
on kantanut Helena-äitinsä
antaman esikuvan mukaan.
Kiitos, Vallu, että olet antanut
meidän osallistua vaellukseesi!
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Vallun Helena-äiti ja tämän sisar Saima olivat onnistuneet saamaan kodin
Käkisalmesta, jossa siskokset tapasivat vuonna 1965.

KIRJALUETTELO
MYYNNISSÄ OLEVAT KIRJAT
Tässä luettelossa olevia kirjoja ja muita tuotteita
myydään Inkeriläisten sivistyssäätiöstä ja Suomen
Inkeri-liitto ry:stä puh. 045 261 2342. Soita ja sovi
lähetys- tai toimitustavasta. Postitus- ja toimituskulut lisätään tuotteen hintaan.
					
Kuivanen Lilja, Inkerin vuotuisjuhlat
5,Ojala Ella, Ensimmäinen kevät		
5,Pakki Nikolai, Inkerin kylän
lähihistoria taiteessa			10,Pelkonen Hannu, Voihan venäjä
5,Pitkänen Eero, Paimenpoika Inkeristä
10,Pettinen Albert, Oppia, pelata, laulella
5,Pettinen Albert, Lauluja sekakuorolle
(nuotit) 				5,Savolainen Aatu,
Suomalainen sissisodassa I
5,Krifors Lars (ent. Savolainen Aatu),
Oli onnistuttava II			5,Seppälä Mikko-Olavi, Seppälä Riitta,
Hymyily, kyynel, laulu
(Aale Tynnin elämäkerta)
10,Sihvo Jouko (toim.),
Inkerinsuomalaisten kohtalo		 5,-

Sihvo Jouko ja Paaskoski Jyrki,
Inkerin kirkon neljä vuosisataa 		
30,Störgren Aleksander,
Mutkainen tie vapauteen 		5,Suominen Hellin,
Mooses Putron elämäkerta		 1,Survo Arvo, Itku Inkerille
5,Taina Matti, Hyvästi Inkeri		 15,Tuukkanen Saimi, Elämäni helminauha
(muistelmat)				5,MUUT TUOTTEET
Inkerin kartta, Mustonen v. 1933		
12,Uusi tiekartta, Randefeldt v. 1992		
10,Tie- ja kyläkartta Keski-Inkeri,
Randefeldt v. 1993			
10,CD-levy Minä tyttö,
Helsingin Inkeri-kuoro 		
5,Inkerin isännänviiri ulkosalkoon		
60,Inkerin pöytälippu +
salko marmorijalustalla			28,Inkerin pöytälippu			18,Adressi surunvalitteluun			
7,Rintamerkki Inkerin vaakuna		
2,T-paita puuvillaa (koot XXS, M, L, XL) 5,-
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ohjelma
alkuvuodelle 2018

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

Inkeri-iltapäivät pidetään Inkerikodissa Karjalatalon 2. Kerroksessa 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 Pohjolanaukio. 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.

JUHANNUSMATKA INKERIIN
– kohteina juhannusjuhlat, Liissilä, Levassova ja Kronstadt 22.
– 24.6.2018
Lehden mennessä painoon lopullisia tietoja ei ehditty saada. Pietarissa on jalkapallon maailmanmestaruuskisat samaan aikaan,
mikä vaikeuttaa hotellin löytämistä. Siksi tarkkoja tietoja sekä
ajan että hinnan suhteen ei voitu vielä antaa.
Jokaisen, joka vähänkään ajattelee päästä mukaan, tulee ilmoittautua maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoittautuneelle
lähetetään lopulliset tiedot heti, kun ne saadaan. Ilmoituksen
voi siinä vaiheessa halutessaan peruuttaa.

La 24.3. Liiton kevätkokous klo 14.00 Inkerikodissa.

Ohjelman ennakkotiedot
Pe 22.6. Matka taittuu Allegro-junassa alle neljässä tunnissa.
Lähtö on joko 7.20 tai 11.00. Matkapäivänä käymme Liissilän
kylissä, mm. Kuninkaalassa ja Pohissa. Toivottavasti pääsemme
myös vetäjän syntymäkotiin Sablinassa. Ainakin katsomme sen
ulkopuolelta.
La 23.6. (juhannusaatto) Osallistumme Inkerin kesäjuhliin Siiverskajan kauniissa jokimaisemassa.
Su 24.6. (juhannuspäivä) Pakkaamme tavaramme bussiin.
Käymme katsomassa entistä sotilasaluetta, Kronstadtia, jonka
kauniissa kirkossa on saatu restaurointi loppuun. Samalla matkalla menemme myös äärimmäisen surulliseen paikkaan, Levassovaan. Siellä käyntiä ovat hyvin monet matkan johtajalta
pyytäneet.
Kotimatkalle lähdemme Allegro-junalla todennäköisesti samana
iltana 20.30.
Matkan käytännön järjestelyistä vastaa Lähialuematkat, joka hoitaa myös viisumihakemukset (ryhmäviisumi). Matkan johtajana
toimii Alina-Sinikka Salonen.
Ilmoittautumiset sähköpostilla alinasinikka@gmail.com tai
kirjeellä maaliskuun loppuun mennessä:
Alina-Sinikka Salonen
Metsäpurontie 17 D 58
00630 Helsinki.
+358407437042

La 7.4. klo 9.00 – Sukututkimuksen asiantuntijat tavattavissa Inkerikodissa. Sukututkijat jatkavat tarvittaessa Inkeriiltapäiväohjelman jälkeenkin.
La 7.4. klo 14.00 – Nuoriso-ohjaaja emeritus Paavo Ripatti
”Rengasmatka Hirvensalmelta Inkeriin ja takaisin”
Paavo Ripatti kertoo sukutarinan joka avartaa laajasti koko Inkerin historiaa ja tuo siihen uusia näkökulmiakin. Kertomus sivuaa
niin seesteisiä rauhan vuosia kuin sodan melskettäkin – eloa
Spankovan pappilassa ja maakuopassa. Tarina hakeutuu välillä
runomuotoon ja etsii tuntoja joilla oppia ”kuulemaan sitä toista
kuusta…” Puheenvuoro päättyy kuvaesitykseen.
La 26.5. VTT Kari Lampikoski kertoo kirjastaan Inkeriläisparin pako Venäjän vallankumousmelskeistä.
Kirja on fiktiivinen romaani, mutta se pohjautuu historiallisiin
dokumentteihin Inkeristä ja inkerinsuomalaisista vallankumouksellisten puristuksessa.
Tekijän kiinnostus inkerinsuomalaisiin juontuu hänen inkerinsuomalaisesta kummisedästään
Aatami Kuortista. Helsinkiläinen Kari Lampikoski on toiminut
dosenttina ja tutkimusjohtajana, tietokirjailijana ja yrittäjänä
erikoisalanaan innovaatiot ja innovaatiotoiminta.
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KESÄJUHLAT
Suomen Inkeri-liiton kesäjuhlat järjestää Lahden
seudun Inkeri-seura 14.7.2018 Lahdessa, Mukkulan kirkossa.
Aikataulu
Klo 10.00 kahvio avautuu
Inkeriläistenhistoriaa käsittelevä näyttely, sukututkimukseen tutustumista, inkeriläisten taiteilijoiden teoksia.
Juhla alkaa klo 11.30
Klo 13.00–14.00 ruokatauko
juhlat jatkuvat ja päättyvät noin klo 16.00–17.00
Tarkempi ohjelma seuraavassa lehdessä
TERVETULOA!!!
Juhlia koskeviin kysymyksiin vastaavat
Inkeri Ojala puh. 0400 716 727, inkeri.ojala@
gmail.com
Toivo Puronen puh. 050 553 7290

Hyvinkään Inkeri-kerho
Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16)
kello 14. Seuraavat kokoontumiset: su 4.3., su 8.4. ja toukokuun
kokoontuminen on poikkeuksellisesti la 5.5.2018.
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

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

Turun seudun Inkeri-seura
Beseda-teehetket Yhdessä-yhdistys ry:n tiloissa (Nisse Kavonkatu 3, Varissuo) parittomina keskiviikkoina kello 15.00 – 17.00.
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Nuku nuku nuori oksa,
viel on maassa halla.
Kanerva ja koivunoksa
nukkuu lumen alla.
Talven selkä on taitettu ja edessä
ovat pitenevät päivät. Aurinkoisia
ja kevättä enteileviä talvipäiviä
Inkeriläisten viestin lukijoille.
Toivottelee
Lehden toimitus

