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Pääkirjoitus
Juhani Valo

Tervehdys teille, lehtemme lukijat!
Kesää odotellessa meillä on ollut aikaa sulatella sadan vuoden
takaisia traagisia tapahtumia, tai
tarkemmin ilmaistuna, tapahtumia viimeksi kuluneen sadan
vuoden ajalta.
Monestakin asiasta on nimittäin
kulunut tänä ja viime vuonna sata vuotta, mutta kansojen iässä
se on pieni, suorastaan lähietäisyydellä oleva luku. Historialla
on lisäksi tapana toistaa itseään.
Useassa asiassa sata vuotta sitten
alkoi kehitys, joka jatkuu edelleen, niin hyvässä kuin huonossakin mutta aina tapahtumien
keskiössä ovat ihmiset.
Lainaan Pekka Nevalaisen kirjan ”Rautaa Inkerin rajoilla”teoksen takakannen kolmannen
kappaleen ensimmäistä lausetta: ”Kummallisia olivat vaiheet,
joihin inkeriläiset joutuivat Venäjän vallankumouksen jälkeen
kansallista vapautta tavoitellessaan.”
Teos kertoo Inkerin kansallisista
kamppailuista ja Suomesta vuosina 1918–1920.
Kummallisia, ihmeellisiä, järkyttäviä, usein ulkoisista tekijöistä johtuvia, mutta täydellä
sydämellä elettyjä ovat olleet
inkeriläisten kokemukset, mutta samanlainen pohjoismainen,
yhteenkuuluvuutta ja omaa omi-

naislaatuaan ilmaiseva ristilippu,
kuin muuallakin Pohjolassa, on
säilyttänyt tunnuksensa, merkityksensä sadan vuoden ajan.
Tämä ajanjakso, vuodesta 1918
alkaen, aloitti merkittävät muutokset inkeriläisten elämässä ja
elämänpiirissä, eivätkä muutokset ole sen koommin pysähtyneet. Historia ei inkeriläisten
osalta ole vain edennyt sykleittäin sadan vuoden jaksoina, vaan
historia on tullut osaksi jokaista päivää ja sen jokaista tuntia.
Kummallisia ovat olleet inkeriläisten vaiheet kuluneen sadan
vuoden aikana, traagisia, surullisia ja mutta myös voitokkaita
heidän selvittyä koettelemuksistaan elämään ja kokemaan
tätä päivää ja hetkeä. Mikä suku
missäkin päin maailmaa, mutta
inkeriläiset kansana elävät edelleen. Kotikielen muuttuminen
elinympäristön kieleksi on ollut
kyky sopeutua elämään ja jatkaa
elämäänsä.
Inkeriläisten viholliset ovat olleet useinkin ulkoisia vihollisia,
jotka ovat halunneet raadollisesti vain hyötyä heistä ja heidän
rakentamastaan elämästä ja elinympäristöstä painostaen samalla muut itsesensuuriin ja siten
vaikenemaan tai valehtelemaan.
Sain aivoinfarktin tämän vuoden alussa tammikuussa, mutta

sittenkin verrattuna inkeriläisten
värikkäisiin kohtaloihin, kokemukseni oli vain itseeni liittyvä,
kehoni sisäinen kokemus, eikä
osin itseaiheutettuna, ole verrattavissa siihen myräkkään, jossa
inkeriläiset ovat ulkoisista syistä
joutuneet elämään viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana. Toki kokemani olisi voinut päättyä
itseni kannalta huonosti, mutta
sairauteni ”ohjukset”, veritulpat
syntyivät sisälläni.
Nämä ”ohjusiskut” eivät tapahtuneet milloin minkäkin ulkoisen tahon suorittamista syistä,
kuten erilaisia iskuja inkeriläisille ovat monenlaiset tähän
kansaan kuulumattomat eturyhmät tai muut aktiiviset ”oma etu
edellä” - toimijat aiheuttaneet.
Olkoonkin tunnuksenamme
kaikilla yhdessä: ”Näillä eväillä
eteenpäin on mentävä, mutta
yritetään yhdessä!”

Juhani Valo
leewi03@jippii.fi
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INKERILÄISTEN KESÄJUHLA LAHDESSA
Lauantai 14.7.2018
Mukkulan kirkko
Kilpiäistentie 1, Lahti

Ohjelma
klo 9.00 kahvio avautuu ja on auki koko juhlien ajan
- Sukututkimukseen tutustumista
- Arpajaiset
- Myynnissä: inkeriläisten taiteilijoiden tuotteita ja kirjallisuutta sekä juhlakynttilöitä
klo 11.30 JUHLA ALKAA
- Liput saapuvat alkumarssin soidessa
- Yhteislaulu NOUSE INKERI
- Kukkatervehdykset sankarihaudoille ja Karjalaan jääneiden muistomerkille.
- Saatesanat
- Tervehdys sanat, Lahden Seudun Inkeri-seuran puheenjohtaja Toivo Puranen
- Suvivirsi 571
- Seurakunnan tervehdys
- Kaukopartio-kuoro
- Puheenvuoro: Alina-Sinikka Salonen
- Lauluryhmä Orvokit Turusta
- Lausuntataiteilija Helena Linttinen
- Viljan Viljantin kuoro
Ruokailu Ennen ruokailua yhteiskuvaus ulkorapuilla
klo 14.00 JUHLA JATKUU
- Laula Omal Maal
- Suomen Inkeriliiton edustajan puheenvuoro
- Skuoritsan sävelkuoro
- Puhe piispa Aarre Kuukauppi
- Viljandin mieslaulajat
- Suomen Inkerin Sivistyssäätiön tervehdys ja kuvaesitys
- Ansiomerkkien luovutus
- Virsi 577
- Vapaa sana
- Juhlan päätössanat Lahden Seurun Inkeri-Seuran sihteeri Inkeri Ojala

TERVETULOA

Juhlia koskeviin kysymyksiin vastaavat
Inkeri Ojala puh. 0400 716 727 inkeri.ojala@gmail.com
Toivo Puronen puh. 050 553 7290
Kulkuyhteydet: Lahden matkakeskuksesta lähtee bussi numero 32, joka pysähtyy Mukkulan kirkon portilla.
Matkakeskuksesta voi kysellä myös muita mahdollisia vuoroja.
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HAASTE MUISTOJEN TALLETTAMISEKSI
Inkeri ja inkeriläisyys - muistot
talteen, arkistot haltuun -projekti (2018-2020) käynnistettiin
helmikuun alussa Inkeriläisten
sivistyssäätiön, Kansallisarkiston
ja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran yhteistyöhankkeena.
Keskeisenä osana hanketta aiotaan haastatella laajaa joukkoa inkeriläisiä, jotka ovat itse
paluumuuttajia tai jotka voivat valottaa sukunsa tarinoita
Inkeristä ja inkeriläisyydestä
edellisten sukupolvien puolesta. SKS:n arkiston ja Kansallisarkiston kokoelmiin jo
ennestään tallennetut aineistot
saavat merkittävän lisän uusista
haastatteluista ja muista hankkeen aikana arkistoon saatavista
alkuperäisaineistoista. Hienoa
olisi, jos haastatelluilta saataisiin aineistoluovutuksina myös
sellaisia arkistoaineistoja, jotka
toimisivat osaltaan myös haastatteluiden taustoittajina esim.
valokuvia tapahtumapaikoista,
haastateltavista tai niistä henki-

löistä joita muistellaan.
Kun aineistoja tallennetaan
arkistoon, ne ovat paremmassa turvassa esim. ullakkojen
kosteudelta tai mahdollisilta
tulipaloilta. Lisäksi aineistot
ovat arkistossa sukututkijoiden,
opiskelijoiden, toimittajien ja
ylipäätään kenen tahansa asiasta kiinnostuneen saavutettavissa
ja käytettävissä, sen sijaan, että
niitä ei tutkisi kukaan.

” Se, että nämä
ainutkertaiset tarinat
ja aineistot painuisivat
unohduksiin, olisi suuri
tragedia.”
Hankkeen puitteissa olemme
jo saaneet muutamia yhteydenottoja, joissa on ilmaistu joko
innostus tulla haastatelluksi
tai halu tehdä arkistoluovutus.
Haastamme lisäksi nyt kaik-

kia Inkeriläisten viestin lukijoita pohtimaan, olisiko teillä
itsellänne tarina kerrottavaksi
tai kirjeitä, valokuvia tai muita
aineistoja arkistoon tallennettavaksi. Se, että nämä ainutkertaiset tarinat ja aineistot painuisivat unohduksiin, olisi suuri
tragedia.
Hankkeen esite on luettavissa
osoitteessa: www.finlit.fi/sites/
default/files/mediafiles/inkeri_hanke.pdf
TAI
Jos olet kiinnostunut luovuttamaan Inkeriin tai inkeriläisiin
liittyvää aineistoa, haluat tulla
haastatelluksi tai tiedät jonkun haastateltavan, ota yhteyttä hankkeen koordinaattoriin,
SKS:n arkistotutkija
Maiju Putkoseen:
maiju.putkonen@finlit.fi,
040 538 5296

Kuvia inkeriläisten sivistyssäätiön omasta projektista, jossa haetaan tietoa arkiston kuvien henkilöistä ja kuvauspaikoista. Lisää
kuvia osoitteessa: http://inkeriliitto.fi/kuvat/kuvat.html
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INKERINMAAN VANHUKSET
Inkeriläisten sivistyssäätiö sai
lohjalaisen Hilma Karjalaisen
testamenttimääräyksellä varoja,
jotka tulee käyttää Inkerinmaalla asuvien vanhusten hyvinvointiin.
Säätiön hallitus on toteuttanut
testamentintekijän määräystä
vanhusten hyvinvoinnin tukemisesta ja saatujen hakemusten perusteella kunnostanut jo
aiemmin Taaitsan vanhaikodin
saniteettitiloja ja kustantanut
heimoveteraanien kaihileikkauksia. Viime vuonna hankittiin
pyörätuoli tarpeellisine tarvik-
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keineen yhdelle vanhukselle,
joka on menettänyt molemmat
jalkansa diabeteksen seurauksena. Edellisten lisäksi hankittiin
muutamalle kotonaan asuvalle
vanhukselle portatiivit, helpottamaan yöllisiä tarpeita.
Mariakodissa Skuoritsassa asuu
muutamia inkeriläisiä vanhuksia
ja heidän hoitokustannuksiinsa
osallistuttiin kyseisillä varoilla.
Oheisissa kuvissa hymyilevät
vanhukset ovat päässeet osallisiksi Karjalaisen testamenttivaroista.

Lidia Pennosen talo.

Katri Hyyrösen talo

Juho Pokkinen Kaikki kuvat: Viktor Hyyrönen

Anna Himonen ja nyt jo edesmennyt Elsa Kirjanen.
Kirjanen nukkui pois 10.04.2018.

Anna Mononen

Juri Nikolajev ja vaimo Riitta Manninen

OIKAISU

KOKOUSKUTSU
LIITON KEVÄTKOKOUS Kesäjuhla v. 2018 pidetään 14.7.
Mukkulan kirkossa Lahdessa.
24.3.2018
Kokouksen laillisuuden toteamisen jälkeen esitettiin v. 2017
tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tilikertomuksen
ja toiminnantarkastajan lausunnon.
Tilikauden ylijäämä tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 oli
2 085,91 €.
Tilikertomus hyväksyttiin ja
tilinpäätös v. 2017 vahvistettiin
sekä tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017
myönnettiin asianomaisille.

Lahden seudun Inkeri-seuran
edustaja valotti kesäjuhlien ohjelmatarjontaa, joka vielä muotoutuu tarkemmin tulevien kuukausien aikana.
Selostettiin loppuvuoden Inkeri-iltapäivien ohjelmatarjontaa sekä vuoden matkaohjelmat.

Inkeriläisten Viestissä 1/2018
sanottiin virheellisesti, että Helena Miettisen uusi kirja ilmestyisi marraskuussa 2018. Tällaista teosta ei ole tulossa. Miettisen
viimeisin kirja Rajamailla ilmestyi joulukuun 2. 2017.
Toimitus pahoittelee toistuvaa
virhettä.

Ajantasaista tietoa saa liiton
www-sivuilta ja Inkeriläisten
viesti -lehdestä.

MÜLLEREITÄ VAI MYLLÄREITÄ?
Tiedätkö sinä jotain oheisessa
perhepotretissa olevista Müllereistä tai ehkäpä Mylläreistä.
Lukija toivoi apua heidän taustojensa selvittelyyn. Tiedossa
on vain, että he ovat lähtöisin
Inkerinmaalta, Uljanan alueelta ja päätyivät Suomen Sysmän
kautta Viroon.
Jos tunnistat perheen tai tiedät
heistä jotain ota yhteyttä
Helena Marttila
p. 040 540 4173
tai Riikka Mahlamäki-Kaistinen r.mahlamaki@gmail.com
p.050 599 6773
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IRINAN TARINA
Irina Pukari
Lyhennelmä esitelmästä Inkerikodin Inkeri-iltapäivässä 11.11.2017
On kevät vuonna 2016. Istun junassa matkalla kotiin. Ukrainassa sijaitseva kaupunki Luhansk
oli kotikaupunkini melkein kaksikymmentä vuotta sitten. Sen
takia kutsun kodikseni sodassa
kärsinyttä lapsuuteni ja nuoruuteni kaupunkia. Koti on myös
siellä, missä elävät vanhempasi.
Luhanskissa asuu inkerinsuomalainen isäni. Hän on sairas,
hän odottaa minua ja vaistoan
- jäähyväiskäynnille. Kaikki ajatukseni ovat hänen luonaan. Isä,
rakas, odota, jaksa, kohta tulen.
En tiennyt tilannetta silloin,
kun yöjunassa herään soittoon
ja Olga, isän vaimo, puhuu niin
hiljaa, että tuskin kuulen. Silti,
ymmärrän heti - isäni on nukkunut pois...
Päivän koittaessa juna tulee pääteasemalle. Junan matka ei jatku perille asti. Edessä on vielä
yli sata kilometriä. Edessä on
Ukrainan armeijan kolmetoista
tarkastuspistettä. Miten minä,
Suomen kansalainen, pääsen
läpi? Matkalla kuulin erilaisia
pelottavia kertomuksia. On vain
rohkeasti mentävä eteenpäin.
Olga on siellä yksin, ja tiedän,
että hän tarvitsee apuani.
Matkani jatkuu taksilla. Vaihtoehtona on bussi, mutta aika
on kortilla. On vaikea pukea sanoiksi tunteitani, kun aseistautuneet, väsyneet sotilaat osoittavat jokaisessa pisteessä käsimerkein pysähtymään. Pelko?
Epätoivo? Suru? Miksi ihmiset
8

sotivat? Miksi joka päivä jonkun
äiti saa kuolinviestin? Mieleeni
palaa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan romaani. Suomen ja Ukrainan historiassa ja
kohtaloissa on paljon samoja
piirteitä. Siksi uudelleen ja uudellen kysyn - miksi?
Passin tarkastus. Taksinkuljettaja kulkee tätä reittiä useita kertoja päivässä. Hänelle jokainen
passintarkistajien sana on tuttu
jo ennalta. Suomen passi aiheuttaa yllätyksen ja siitä seuraa joka
kerta lyhyt kuulustelu: ”Kuka?
Mihin? Miksi?” Kärsivällisesti
vastaan. Ihmettelen kyllä, kun
keskellä epäinhimillisiä tilanteita kuulen inhimillisiä sanoja
osanotosta.

Olemme taksin päätepisteessä,
Staniza Luhanskajassa. Ukrainan epävirallinen raja on tässä.
Autolla sen yli ei pääse. Minua
odottaa matkan vaikein taival:
kolme kilometriä kävelyä, muun
muassa Donez-joen sillan yli.
Iso ihmisjoukko jonottaa rajatarkastuskoppiin. Jos menen
jonoon, se kestää neljä-viisi
tuntia. Näin paikalliset arvioivat. Minun on tehtävä jotakin,
koska hautajaiset ovat kenties
jo huomenna. Olga ei pysty selviytymään kaikesta yksin. Etsin
rajamiesten johtajaa. Löytyy.
Kerron tilanteeni. Odotan. Saan
luvan etuilla!

”Olga ei pysty
selviytymään kaikesta
yksin.”

Kyynelet silmissäni näenitkevät,
taisteluissa katkenneet koivut ja
puiset ristit, jotka muistuttavat,
että jonkun elämä on päättynyt tähän. Sota lyhensi isänikin
elämän, kun kesällä 2014 perhe
joutui tulemaan toimeen ilman
vettä ja sähköä. Vesi oli haettava
kilometrien päästä ja ikäihmisen
voimat loppuivat kesken. ”Ovatko he elossa?” –pyöri päässäni,
koska pitkään meillä ei ollut
yhteyttä. Ilman latausta puhelin
ei toimi...

Minua hävettää, kun kävelen
johtajan kanssa ohi vanhuksien ja äitien vauvoineen. Silmät
maahan! On mahdotonta selittää sadoille ihmisille. Odotan
loukkaavia huutoja, mutta niitä
ei tule. Sota opettaa. Ihmiset
pelkäävät. Eilen joku avasi suunsa ja raja meni päivän loppuun
asti kiinni. Tällä vallitsee mielivalta.

Matka jatkuu. Tiet ovat kurjassa
kunnossa raskaiden sotakoneiden jäljiltä. Kuljettaja ajaa taitavasti kuoppia väistellen, kunnes
tulee ylipääsemätön kohta. ”Nyt
mennään peltotielle!”- hän ilmoittaa.

Kuljen kantamuksineni ja katson ympärilleni. Tien molemmin puolin on räjähdysten jälkiä ja punaiset kyltit huutavat: ”
Varo miinoja!” Edessä on kaksi
siltaa, toinen on rautatiesilta.
Sodankäynnissä silta on tärkeä

strateginen kohde, siksi taistelu
niistä on ollut kova. Ilman siltaa Luhanskiin tulisi ruokapula,
koska joka päivä sillan yli kulkee kaupunkiin ruokaa. Staniza
Luhanskajan maamiehet ansaitsevat elantonsa myymällä kaupungissa mustanmullan antimia.
Pääsiltaa on pommitettu ja sen
päässä on iso räjähdyskuoppa
- kaksi metriä syvä ja noin viisi
metriä pitkä. Tuhannet ihmiset
taakkoineen päivittäin menevät
kuopan yli heikon puulankun
varassa päästääkseen sillalle. Ei
portaita alas, vain lankku, jossa
on kuluneita rimoja. Monet ovat
saaneet murtumia ja lihasvammoja kuopan ylityksessä. Kiitän
mielessäni sitä, ettei sada. ”Miksi
niin monet ihmiset kulkevat?” –
kysyn. Saan vastauksen: ”Rajan
yli on mentävä, koska eläkkeitä
voi nostaa vain Ukrainan alueelta”. Siksi jonossa on suurin osa
ikäihmisiä. Puhumattakaan siitä,
että usein sukulaiset asuvat joen
eri puolilla.
Vieressäni kulkeva nainen kertoo aamulla tulevansa Luhanskista tänne ja illalla takaisin,
koska hänen vuodehoidossa
oleva äitinsä asuu Stanizassa.
Missä kulkee inhimillisyyden
raja? Kuopan korjaus kestäisi
pari tuntia. Ei saa korjata!
Katson junasiltaa ja, ihmettelen,
kysyn naiselta: ”Miksi sillalla on
juna?”
”Tämä on pysyvästi pysähtynyt
juna, koska sen metalliset pyörät
kiinnitettiin hitsaamalla kiskoihin”. Vihollinen ei pääse sillan
yli, eikä juna.

Vihdoin olen kotona. Olga heti
kertoo pulmastamme. Isälleni
luterilaisuus oli kaikki kaikessa.
Hän usein kertoi, että uskonto
pelasti hänen perheensä toisessa maailmansodassa. Uskonto
oli heidän kantavaa voimavaransa. Kuten monet muutkin
inkerinsuomalaiset, isäni perhe, johon kuuluivat äiti Amalia
ja neljä lasta (isäni oli nuorin,
seitsemänvuotias), siirrettiin
Inkerimaasta vuonna 1943 Viron kautta Suomeen. Perhe asui
puoli vuotta (1944) Orivedellä
maatilalla ja palasi Neuvostoliittoon saman vuoden joulukuun
lopussa. Oli luvattu, että he
pääsevät kotiin, omaan kylään,
mutta toisin kävi. He joutuivat
Tverin alueelle.

”Miten tärkeää onkaan
minulle laulamisen ilo!”
Isäni sielun siunaus on nyt kyseessä. Luhanskista ei löytynyt
luterilaista pappia ja ortodoksipapit lupasivat siunata, mikäli
saavat luvan. Loppuen lopuksi
kaikki papit kieltäytyivät. Ei ole
muuta ratkaisua, kun haudata ilman sielun siunausta. Anna isä
meille anteeksi! Onneksi hautajaisiin tulee isäni työkavereita
ja naapureita. Kuulemme paljon
hänen elämästään ja muistelemme hänen saavutuksia, kuten
Neuvostoliiton ministerineuvoston palkintoa. Inkerinsuomalainen sai korkean tason palkinnon! Aikamoinen saavutus!
Palasin kotiin, Suomeen. Ensin
kotimaani oli Ukraina (äitini
oli ukrainalainen), englanniksi- motherland, äidinmaa, nyt,

inkerinsuomalaisena paluumuuttajana, olen asunut Suomessa yksitoista vuotta. Suomi
on isänmaani.
Harrastan laulua Tuomaskuorossa ja kerroin kuorolaisille haluavani saada isälleni luterilaisen hautaan siunauksen. Miten
koskettavaa oli heidän halunsa
auttaa minua! Eläkkeellä oleva
uskonnonopettaja, pappi Lauri
Eskelinen otti yhteyttä Tampereen piispaan Matti Repoon
ja kysyi toimintaohjeita. Piispa
vastasi nopeasti. Hänen mukaansa isäni olisi mahdollista
siunata poissaolevana.
Puolasta tuli ainoa poikani perheineen. Minäkin olen perheen
ainoa lapsi. Näin isäni kolme
seuravaa sukupolvea oli koolla. Siunaus ja muistotilaisuus
pidettiin elokuun viimeisenä
sunnuntaina Aleksanderin kirkossa Tampereella. Paikalle tuli
ystäviäni. Kuorokaveritkin tulivat! Muisteltiin heidän kanssaan ensimmäisiä messujani.
Kolme vuotta sitten joka virsi
oli minulle uusi. Kuoron johtaja
otti rohkeasti vastaan haasteen.
Korostukseni, huono äänen hallintani, alttostemma... Puutteiden rivi on loputon. Kuorolaiset
uskoivat minuun ja rauhoittivat
minua: ”Vuoden päästä osaat
kaikki!”
Oppiminen jatkuu yhä. Mutta
haluan korostaa, miten tärkeitä
ovat minulle virsien sanat, niiden kautta saan lohdutusta ja
toivoa, niiden kautta olen opiskellut suomea ja suomalaisuutta!
Miten tärkeää onkaan minulle
laulamisen ilo!
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Kirkon sali oli valoisa ja juhlallinen. Istuin jännittyneenä ja
vähän hermostuneena. Edessäni oli erittäin tärkeä tapahtuma.
Isäni saa sielulleen rauhan kolme kuukautta myöhässä. Äkkiä
huomasin perhosen lentävän
kirkkosaliin. Myös kirkkoväki
huomasi sen. Seuraimme tarkkaavaisesti perhosen lentoa.
Hetki oli koskettava, aivan kuin
isäni sielu olisi ollut siinä tilanteessa läsnä.
”Jääkää siis hyvästi, ystävät rakkaat, taivaassa kerran kai kohdataan”- raikuu laulu kirkossa.
Tämä on rakastamani laulu Viimeiset veneet. Mieleeni tuli
kysymykset: ”Kuka minä olen,
mihin olen menossa?” Olen suomalainen, luterilaisuuteen matkalla oleva nainen, joka löysi kotinsa maasta, josta oli haaveillut
lapsuudesta asti. Vieressäni on
rakkaat ystäväni, jotka opastavat
ja auttavat minua elämäni arjessa. Sydämessäni on muistoja...

Irina Pukari kertoi isänsä tarinaa marraskuussa 2017 Inkerikodin
Inkeri-iltapäivässä. Kuva: Anneli Mylläri

” Huominen päivä jos
kädestä Herran joillekin
meistä viel lahjoitetaan.
Rukoillaan rohkeutta
ihmisen verran sielulla
sielua koskettamaan”.
Näin loppuu inkerinsuomalaisten perheen tarina. Perheen viimeinen jäsen, isäni, sai luterilaisen siunauksen hautaan. Mutta
tarina elää minun kertomanani.
”Eivät sitä kuolleet tarvitse vaan
elävät”.

Irina ja hänen poikansa Maksim perheineen. Kuva on otettu siunaustilaisuudessa
28.8.2016 Tampereen Aleksanderin kirkossa. Kuva: Vesa Keinonen.
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INKERILÄISTEN LEIRIKETJU 1943–1944
Reijo Rautajoki
Tiivistelmä esitelmästä Inkerikodin Inkeri-iltapäivässä 17.2.2018.
oli maalattia, niissä oli ahdasta
ja hygienia puutteellista. Taudit
levisivät. Täitä oli riesaksi asti, ja
ne levittivät pilkkukuumetta.

Saksan ja Suomen hallitukset
sopivat inkeriläisten siirrosta Suomeen heti alkuvuodesta
1943. Kuljetukset alkoivat maaliskuun lopussa ja niitä kesti
kesään 1944 asti. Ensi vaiheessa
siirto koski Viroon menneitä inkeriläisiä, mutta laajeni sittemmin kattamaan myös Inkerin
aluetta. Tämä artikkeli käsittelee
inkerinsuomalaisten siirtymisiä
leiriltä leirille Inkerin ja Viron
kautta Suomeen.
Sodan tieltä Hatsinaan
Kun saksalaiset alkoivat piirittää
Leningradia vuoden 1941 lopulla, asukkaiden ei sallittu olla sotaoperaatioiden tiellä, vaan heidän piti siirtyä pois rintaman läheisyydestä. Hatsina oli paikka,
jonne ihmiset pakenivat ja sinne
heitä ohjattiin. Saksalaiset perustivat kaupunkiin leirin, jonne pystytettiin suuria parakkeja.
Niihin sijoitettiin venäläiset ja
myös monet inkerinsuomalaiset pakolaiset. Leirin olot eivät
olleet kummoiset. Parakeissa

Hatsinan leiristä muodostui
paikka, jonka kautta monien inkeriläisten matka Suomeen sai
alkunsa. Kaupungissa oli suomalaisten siirtoviranomaisten
toimisto, jonne Suomeen pyrkijät kävivät ilmoittautumassa.
Toimistossa oli myös suomalainen lääkäri, jonka vastaanotolle
sairastuneet saapuivat.
Klooga – kauhujen leiri
Kloogan leirin kautta kulki
useimpien inkeriläisten tie kohti
Suomea. Klooga sijaitsi 40 kilometriä Tallinnasta länteen, ja siitä oli vielä seitsemän kilometriä
Paldiskin satamaan, josta laivamatka Suomeen alkoi. Saksalaiset huolehtivat inkeriläisten kuljetuksista Hatsinasta Kloogan
kautta Paldiskiin. Matka tehtiin
junalla, ja ihmiset sullottiin härkävaunuihin matkan ajaksi.
Kloogan leirillä siirtoväkeä pidettiin karanteenissa tautien
varalta. Karanteenin kesto oli
minimissään 10 päivää. Pilkkukuumeen ohella pelättiin lavantautia, tuberkuloosia, hinkuyskää
ja kurkkumätää. Osaan taudeista
oli rokotteita. Kloogalla lähtijöistä tehtiin väestönsiirtokortti,
joka oli välttämätön dokumentti
sekä viranomaisille että henkilölle itselleen. Leirillä lähtijät
täyttivät anomuksen, joka osoitti

heidän pyrkivän Suomeen vapaaehtoisesti. Kloogan leiri selviytyi siirtotouhusta kohtalaisen
hyvin – ainakin aluksi.
Lokakuussa 1943 kaikki muuttui. Saksalaisten sotamenestys
oli kääntynyt ja perääntyminen
alkanut. Koko Inkeri tyhjennettiin siviileistä. Suuret määrät inkeriläisiä vyöryi Kloogan leirille.
Tulijoita oli yli kymmenkertainen määrä leirin kapasiteettiin
nähden. Tungos oli suunnaton.
Talvi teki tuloaan. Osa väestä
joutui majoittumaan taivasalle.
Vaatteista ja ruuasta oli puute.
Tilapäisiä suojia saatiin vain vähän. Kloogan leiri oli muuttunut
kauhujen leiriksi.
Paldiskin kautta Suomeen
Ensimmäinen laiva, joka kuljetti inkeriläisiä Hankoon maaliskuun 1943 lopussa, oli m/s
Aranda. Laivaan nousi Paldiskin
satamassa 302 henkeä. Siitä alkaen laivoja kulki Suomeen pari
kolme kertaa viikossa. Muitakin
aluksia saatiin kuljetuskäyttöön
kevään mittaan. Ruuhkainen
hullunmylly Kloogalla loppusyksyllä 1943 johti siihen, että
leiri paisui yli äyräittensä. Paldiskiin jouduttiin pystyttämään
tilapäinen leiri.
Kloogalla ja Paldiskissa ei voitu enää järjestää karanteenia
valtavan tungoksen takia, vaan
ne siirtyivät pidettäviksi kokonaan Suomessa. Aluksia saatiin
lisää helpottamaan kuljetuksia.
Enimmillään laivoja 16, mutta
ei samanaikaisesti. Osa laivoista
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teki vain muutaman matkan.
Hangon vastaanottoleiri
Valtaosa Inkerin siirtoväestä
tuli Suomeen Hangon sataman
kautta. Kaupungin keskustan
toimistossa tulijat kirjattiin, ja
he saivat tilapäiset henkilökortit. Lotat hoitivat muonituksen.
Täisauna ja vaatteiden käsittely
sinihapolla kuuluivat ohjelmaan,
samoin lääkärintarkastus. Sairaat ohjattiin tarvittaessa sairaalaan. Ihmiset viettivät Hangossa
yleensä pari kolme päivää,
minkä jälkeen heidät laitettiin junaan ja lähetettiin karanteenileirille. Kloogan ja
Paldiskin ruuhkan seurauksena uusia vastaanottoleirejä
järjestettiin myös Turkuun,
Raumalle ja Pohjankuruun.

Valtiollinen poliisi Valpo jatkoi
Kloogalla ja Paldiskissa aloittamiaan kuulusteluja. Se pyrki
löytämään poliittisesti epäluotettavat tai kommunistista
propagandaa levittävät henkilöt.
Työhön sijoittaminen
Tavoitteena oli sijoittaa inkeriläiset leirien lähimaakuntiin.
Seudun työantajille lähetettiin
lomakkeita, joilla ne voivat tilata
työvoimaa itselleen. Perheet pyrittiin sijoittamaan kokonaisina

Palautukset
Pian välirauhansopimuksen
jälkeen alkoivat inkeriläisten
palautukset. Kokoontumispaikkoja oli 20 eri puolilla maata.
Junakuljetukset veivät 55 000
inkerinsuomalaista takaisin
Neuvostoliittoon.
Valvontakomission tulkintaan
neuvostokansalaisten palautuksesta alistuttiin Suomessa helposti. Inkeriläisiä ei rohkaistu
millään tavoin jäämään, vaikka
siihen olisi ollut mahdollisuus. Olivathan he tulleet
vapaaehtoisesti Suomeen.

Neuvostoupseerit kiersivät ahkerasti inkeriläisten
keskuudessa taivuttelemassa heitä palaamaan. Jotkut
upseerit käyttivät houkutKaranteenileirit
telua, osa painosti ja uhkaili. Epätietoisuus tulevasta
Näitä karanteenileirejä oli
ja Suomen viranomaisten
15 eri puolilla maata, pääosa Kloogalla täytettiin väestönsiirtokortti jokaisesta
passiivisuus vaikuttivat merlounaisimmassa Suomessa. 15 vuotta täyttäneestä.Kansallisarkisto.
kittävästi monien ihmisten
Pohjoisin leiri sijaitsi Oupaluupäätöksiin. Koti-ikävä
lussa, suurimmat olivat Lohja ja samaan kohteeseen. Myös am- vaivasi ja paluu kotiseudulle
Loimaa. Esimerkiksi Lohjalla matin mukaista työtä pyrittiin houkutti.
leirin käyttöön oli varattu useita löytämään.
suuria rakennuksia, mm. NuoInkeriläisten paluukuljetus
riseurantalo, Suojeluskunnanta- Tyypillisimmät työpaikat olivat Etelä-Venäjälle ohi Inkerin oli
lo ja Harjun kansakoulu, jonne maatilat, joihin valtaosa inkeri- petos, johon Neuvostoliitto syylsijoitettiin inkeriläisten sairaala. läisistä sijoittui. Olihan Inkerin listyi. Samalla se oli jatkoa sille
Leirin tiloja oli myös Numme- väestö pääosin talonpoikais- hitaalle kansanmurhalle, jota
lassa ja Mustiolla.
lähtöistä. Muita merkittäviä neuvostohallinto oli harjoittanut
työnantajia olivat esimerkiksi inkerinsuomalaisia kohtaan koKaranteeniaika leireillä oli kol- rautatiehallituksen puuvarastot, ko Stalinin hallintokauden ajan.
me viikkoa, mutta joskus ih- Lapuan patruunatehdas, Panmiset joutuivat odottamaan kakosken tehtaat Lieksassa ja Reijo Rautjoen esitelmää Inuseitakin viikkoja sijoituspaik- valtion tykkitehdas Jyväskyläs- keri-kodissa oli saapunut seukaansa pääsyä. Jokaisella leirillä sä. Itä-Karjala, Lappi ja ruotsa- raamaan yli 20-päinen yleisö.
oli sairastupa, lääkäri ja hoitaja laiskunnat olivat alueita, joihin Keskustelu oli vilkasta. Tapahsekä erityiset valistusohjaajat, inkeriläisiä ei sijoitettu.
tumassa kuultiin myös useiden
jotka antoivat käytännön tietoa
kuuntelijoiden omakohtaisia
Suomen oloista ja tavoista.
muistikuvia matkan leireistä ja
oleskelusta Suomessa.
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NELJÄN SUKUPOLVEN RENGASMATKA
Inkeriläisten identiteetin säilyminen vuosisatojen ajan.
Pietarin kaupungin merkitys ja vaikutus Inkerin kansan ja Suomen vaiheisiin.
Ripatin suvun vaiheita Hirvensalmelta Inkeriin ja takaisin Suomeen.
Paavo Ripatti
Lyhennelmä esityksestä 7.4.2018 Inkeri-iltapäivässä.
Miten oli mahdollista Inkeriläisten identiteetin säilyminen
vuosisatoja toisen kulttuurin
puristuksessa. Monet seikat
ovat ehkä meille niin itsestään
selviä, ettemme niitä tule edes
ajatelleeksi. Luettuani historiaa
ja elämäkertoja se tuntui kuitenkin aivan ainutlaatuiselta.
Siksi kokosin joitakin asioita,
liittäen mukaan silloin kun olen
eri yhteyksissä pitänyt esityksiä
heimomme historiasta.
Sama hallintoalue
Suomi ja Inkerinmaa ovat kuuluneet melkein koko historiansa
ajan joko Ruotsille tai Venäjälle.
Liikkuminen on ollut vapaata ja
tapahtunut usein poliittisen tai
taloudellisen tilanteen mukaan.
Lisäksi muuttoliikettä suosittiin
valtiovallan taholta. Haluttiin
asuttaa reuna-alueita omalla väestöllä.
Katovuodet ja tilojen jääminen aina vanhimmalle pojalle
laittoivat toiset etsimään uutta
paikkaa ja viljava Inkerinmaa
oli oivallinen kohde. Tämän toteaminen on mahdollista koska
jo 1500-luvulla pidettiin tarkkoja veroluetteloja ja maakirjoja
ja esim. erään tilaston mukaan
jo silloin Inkerissä asui 67000
henkeä.

Kieli ja uskonto
Jo 1300-luvulla kerrotaan perustetun saksalainen luterilainen
seurakunta, mutta vasta myöhemmin ruotsalaiset alkoivat
perustamaan niitä. Lempaalan
seurakunta perustettiin 1611 ja
ensimmäinen piispa oli Henrik
Stahell. Hän loi kirkkojärjestyksen ja teki Inkerin kirkolle oman
käsikirjan. Merkittävä murros
oli Juhana Getzelius nuoremman nimitys Inkerinmaan järjestyksessään kahdeksanneksi
superintendentiksi. Hän on otti
periaatteeksi, että luterilaisuus ja
Suomen kieli kuuluvat yhteen ja
toimi niin voimaperäisesti, että
ruotsikielinen aatelisto valitti
kuninkaalle, etteivät voi käydä
kirkossa kun siellä saarnataan
vain suomeksi.

” aatelisto valitti
kuninkaalle, etteivät
voi käydä kirkossa kun
siellä saarnataan vain
suomeksi.”
Inkerin ja Suomen siirryttyä Venäjän vallan alle, tsaarit sallivat
luterilaisen uskon ja Suomen
kielen. Omaa koulutusta ei ollut, papit ja johtohenkilöt tulivat
Suomesta. Tämä säilytti kirkol-

liset tavat ja kielen. Samoin kirkollinen kirjallisuus, virsikirjat,
raamatut sekä rippikoulu.
Kolppanan opettajaseminaari
perustettiin 1860, jonka ansiosta suomalaisuus vain vahveni.
Toki inkeriläisillä oli muiden
Suomen heimojen tapaan omat
murteensa ja venäjä oli virallinen
kieli. Bolsevikit saivat aikaan
alasajon. Vaikka he vakiinnuttivat valtansa 1922, Kolppanen
seminaari lopetettiin jo v. 1917.
Kirjoja kuitenkin saatiin, mutta viimeiset katkismukset, raamatut ja virsikirjat yht. 8000
kpl tulivat Suomesta v, 1927.
Vallankumouksen alkaessa pyhäkoulunopettajia oli 2000 ja
pyhäkoululaisia 14000.
Inkerin viimeinen piispa
S.J.Laurikkala karkoitettiin
Suomeen 1937 ja niin lakkasi
300 vuotta vanha Inkerin kansankirkko olemasta.
Kulttuuri, tavat ja perinne
Inkerin kulttuuriperintö on vanha ja rikas. Ilmeten kaikilla elämän alueilla, tavoissa, puvuissa,
ruuissa, kansantansseissa, musiikissa ym. Erityisesti runoperinne säilyi puhtaana.
Kalevalaan kerättiin Inkerinmaalta mm. runot Kanteleen
13

synty ja Kullervon laulu, jota
laulettiin kaikissa Inkerin heimoissa. Siksi Inkeriläisiä kutsutaan myös Kullervon kansaksi.
Erityisesti on tässä yhteydessä mainittava Larin Paraske.
On luonnollista, että voimakas
kulttuuri säilytti, se myös eristi. Avioliitotkin solmittiin vain
omauskoisten kesken. Erään
tutkijan mukaan niin voimakkaana tunnettiin ”toisen lauman
haju”.

”Kalevalaan kerättiin
Inkerinmaalta mm.
runot Kanteleen synty
ja Kullervon laulu”.
Pietari, elämän ja kuoleman
kaupunki
Pietari perustettiin 1703. Voi
sanoa, että samalla ratkaistiin
myös Inkerin kansan kohtalo.
Ruotsin kuningas oli heikko ja
niinpä vahva tsaari alkoi tehdä
satamakaupunkia ruotsalaisten
maalle suomalaisella työvoimalla. On sanottukin, että kaupunki
perustettiin suomalaisten luille,
koska työssä menehtyi valtavasti
tekijöitä.
Nimen kaupunki sai apostolin,
ei keisarin mukaan niin kuin
usein virheellisesti sanotaan.
Kaupungista tuli upea leveine
katuineen, komeine palatseineen ja puistoineen. Kaupunki
asutettiin tuomalla sinne taiteilijoita, ylimystöä, sotaväkeä, hallintovirkamiehiä ym. tehtiinhän
siitä myös pääkaupunki. Kohta
se olikin Euroopan kolmanneksi
suurin. Siksi sinne muutti myös
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suomalaisia käsityöläisiksi ja
palvelijoiksi.
Ympäröivä Inkerinmaa myi
sinne elintarvikkeita ja heidän
vaurautensa kasvoi. Venäläiset
suhtautuivat pääkaupunkiin ristiriitaisesti. Olihan se maan äärilaidalla. Puskin ylisti sitä ajalle
tyypillisen lyyrisesti ja inkeriläisetkin saivat osansa:
”Onko täällä sivistystä liian vähän kun se ei saata ympäröiviä
tsuhneja (inkeriläisiä/suomalaisia) venäläistymään. Ja vaikka
Pietari huomispäivänä katoaisi
Suomenlahden aaltoihin ei elämä Venäjällä muuttuisi. Ja tsuhnat pysyisivät samoina tsuhnina
kuin ennen sen perustamista.
Eikö tämä ole loukkaavaa”.
Sitten tulivat uudet keisarit tekivät jälleen kerran Euroopan
uusjaon, jossa Napoleon lupasi Aleksanteri II:lle Suomen:
”etteivät Pietarin kauniit naiset
häiriinny ruotsalaisten tykkien
jyskeestä”. Alkoi Suomen sota, jonka jälkeen Inkerinmaa ja
Suomi liitettiin Venäjään. Pietari vaurastutti edelleen ympäristöään.
Vallankumouksen jälkeen Inkerinmaa alkoi tyhjentyä pois
muuton ja kyyditysten vuoksi.
Muuttajana Suomeen oli myös
Aale Tynni, joka purki tuntojaan
runossa Tyhjät taskut:
Kolmivuotiaana/vedin perässäni
kelkkaa/lumisella pihalla lumisessa maassa./Se maa ei mahtunut isäni taskuun./Hän taskussaan toi/epätoivon ja toivon,/
epäuskon ja uskon ja niistä hän
eli/murtumaton

Sitten alkoi maailmansota. Pietari oli todellinen kuoleman
kaupunki, mutta selviytyi. Suomeen tuotujen inkeriläisten tie
kotiin oli tukossa. Kun Stalin
”halusi lapsensa takaisin” heidät
vietiinkin muualle ja viskattiin
kuin akanat tuuleen.
Myöhemminkään ei saanut
muuttaa 200 kilometriä lähemmäs suuria kaupunkeja. Ja valtion rajankin tuli olla kaupungista entistä kauempana toteamuksella rauhanneuvotteluissa
Paasikivelle; ”maantieteellehän
me emme voi mitään”

”Pietari oli todellinen
kuoleman kaupunki,
mutta selviytyi.”
Ripatin suvun rengasmatka
Suomessa oli 1800-luvun lopulla nälänhätä. Paremman elämän
toivossa Hirvensalmelta Kilkin
kylästä lähti Topias Kristianinpoika Ripatti vaimonsa Matleenan kanssa päätyen Inkerinmaalle Spankovaan Seppälän
kylään. Mukana oli talutettu
myös tuleva isoisäni Vihtori.
Hän avioitui Inkerissä.
Isäni Armas syntyi vuonna
1920, meni naimisiin äitini
kanssa ja sodan alussa kaatui
puna-armeijassa. Muita lapsia
ei ehtinyt syntyä. Sodan alettua
meiltä otettiin talo pois ja meidät sijoitettiin pappilaan, koko
iso perhe pappilan saliin.
Vuosisadan vaihteessa Spankovassa oli ollut kirkkoherrana
Rantasalmen kappalainen Juho

Saarinen. Hänen pojastaan tuli
arkkitehti ja hän oli piirtänyt
tämän pappilan. Matkallaan
Amerikkaan hän sitten kuulemma piirsi myös Helsinkiin
asemarakennuksen.
Saksalaisten tultua nämä ottivat
suuren talon esikunnan käyttöön
ja meidät laitettiin asumaan
maakuoppaan.
Ruokaa oli niukalti ja tätini
kertoman mukaan tehtiin pitkiä
kerjuumatkoja Viron puolelle.
Mutta pyytäjiä oli paljon eikä
sitä riittänyt aina jakaa. Ne jotka
otettiin saksalaisille töihin saivat
pienen ruoka-annoksen.

Sain vielä kolme sisarpuolta.

” söimme talon tuvassa,
talon väki, äiti ja minä
sekä kaksi sotavankia.”
Kansakoulun jälkeen lähdin
työn perässä Helsinkiin. Tapasin
nuoren tamperelaistytön, perustimme perheen ja saimme kaksi
lasta tytön ja pojan. Lastenlapsia on kaksi. Elämäntyömme teimme molemmat Töölön

seurakunnassa. Vaimoni toimi
ylivahtimestarina ja itse olin
nuorisonohjaaja. Avioliitossa
olimme 55 vuotta ja pari vuotta
sitten vaimoni nukkui pois. Työ
oli hyvin antoisaa ja kun on nelisenkymmentä vuotta samassa
paikassa, tulee valtava määrä ihmisiä tuttavapiiriin joiden kanssa olen jatkuvasti yhteydessä.
Tällainen oli Ripatin tämän sukuhaaran rengasmatka ja lyhykäisyydessään tämän inkeriläispojan tarina.

Paavo Ripatti
puhumassa Inkeriiltapäivässä.

Suureen muuttoon Suomeen v.
-43 osallistuivat minun ja äitini lisäksi kaksi tätiäni ja iäkkäät
isovanhempani. Meidät sijoitettiin Jokioisiin ja heidät Hämeenlinnaan. Isoisän Vihtorin
lähdöstä Hirvensalmelta oli kulunut viitisenkymmentä vuotta
ja oli nyt paluumuuttaja.
Meidän sukumme rengasmatka
oli melkoisen lyhyt. Jokioisilta
muistan kuinka kaikki söimme
talon tuvassa, talon väki, äiti
ja minä sekä kaksi sotavankia.
Kaikki samaa ruokaa. Pojat olivat nuoria, lapsenkasvoisia, jotka
piti laittaa yöksi saunakamariin
ja ovi lukkoon. Sitä ei tehty, pitihän poikien päästä tarpeilleen.
Kerran he karkasivat. Silloin kun
sanottiin, on tullut rauha, pääsette kotiin. He pelkäsivät kotiinpaluuta, koska urhoollisesta
puna-armeijasta ei jäänyt vankeja. Äitini toimi karjanhoitajana
ja muutimme useitakin kertoja.
Hän tapasi elämänkumppaninsa
ja asetuimme Lopuksi Urjalaan.

TULE INKERI-ILTAPÄIVIIN!
Kuten sivuilta 8-15 näkyy, Inkeri-kodissa kuullaan mielenkiintoisia esitelmiä inkeriläisyydestä. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tapahtumakalenterista löydät tarkemman tiedon tulevista esitelmistä.
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KERTTU SUSI IN MEMORIAM
Kerttu Susi oli syntynyt 20.8.1925 ja kuoli 92-vuotiaana 2.2.2018 Laakson sairaalassa Helsingissä.
Hän oli syntynyt Venjoella ja tuli Suomeen 1943 Hangon kautta äitinsä kanssa, isä oli aiemmin
vangittu ja teloitettu.
Elämäntyönsä Kerttu teki toimistovirkailijana Kansaneläkelaitoksella (nyk. Kela).
Kun Helsingin Inkeri-kuoro perustettiin 1960-luvun alkupuolella, Kerttu oli kuoron perustajajäsen ja yksi upeaäänisistä kantavista voimista toimien kuoron
puheenjohtajana kymmenien
vuosien ajan.
Kun Inkeriläisten sivistyssäätiö
perustettiin vuonna 1965, kuului Kerttu ensimmäiseen hallitukseen vuoteen 1968 asti ja
uudelleen hallitukseen vuosina
1991–2010.
Kerttu Sudelle myönnettiin säätiön ansiomerkki kunniakirjoineen vuonna 1992 ja Suomen
Inkeri-liiton kunniajäseneksi
hänet kutsuttiin 2014.
Kerttu Susi toimi aktiivisesti Inkeriläisten yhdistyksen (nykyisen Suomen Inkeri-liiton) Helsingin paikallisosastossa ja 1994
jälkeen Helsingin seudun Inkeri
seurassa. Aivan muutaman viime
vuoden aikana ikä ja sairaus kuitenkin rajoittivat hänen osallistumistaan liiton toimintaan.
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MARIA JA JUHO
Tarina vanhempieni elämästä
Kirjoittaja Maija Talonpoika
Vanhempieni elämätarinan
ajatteleminen ja siitä tietojen
kerääminen sekä kirjoittaminen
on ollut varsinainen aikamatka
yli sadan vuoden takaiseen Inkeriin ja sieltä Suomen Turkuun.
Tarina syntyi ajatuksesta saada
kirjattua Marian ja Juhon poikkeuksellinen tai toisaalta ikävä
kyllä, oikeastaan hyvin tavallinen inkeriläinen elämätarina.
Kirjoittaessa suretti sen julman
ankarat vaiheet, mutta toisaalta
lohdutti heidän sinnikäs selviytymisensä, jossa elämänilollakin
oli sijansa. Mitenkähän nämä
heidän elämänvaiheensa vaikuttivat heidän pakomatkalla
mukana olleisiin lapsiin ja tuleviin lapsiin sekä seuraaviin sukupolviin?
Inkerin yli 300 vuotta vanha elämäntapa ja suomalaiskulttuuri
tuhoutuivat heidän elämänsä
aikana ja siitä on myös perustellusti käytetty ilmaisua kansanmurha.
Jos Maria ja Juho eivät olisi päätyneet lastensa kanssa pakoyritykseen, joka onneksi onnistui,
niin Juho olisi ilman muuta teloitettu kuten lähes kaikki inkeriläiset miehet hänen ikäluokastaan. Maria olisi liittynyt lasten
kanssa kauas Neuvostoliittoon
karkoitettavien surkeaan joukkoon. Kuolleisuus heidän keskuudessaan oli korkea.
Metodistikirkon verkostolla uskoisin olleen suuren merkityksen pakopäätöksessä. Heillä oli

pakko olla uskallus ja luottamus
siihen, että tehdyt ratkaisut olivat oikeita.
Olen kirjoittanut asioista, joita
muistan joko kerrottuna tai itse
mukana olleena. Paljon henkilökohtaista tietoa on heistä jo
hävinnyt historian hämärään ja
niinhän kuuluu oikeastaan tapahtuakin. Kansakuntien lähihistoriaa kuljetin siinä mukana
niveltäen Marian ja Juhon elämää siihen. Toivottavasti pahoja asiavirheitä ei ole lipsahtanut
mukaan.
Kun lähisukulaisia oli Ruotsissa ja Neuvostoliitossa niin alkoi
kielimuuri rakentua ihmisten
väliin. Meidän ihmisten yhteydenpito ja vuorovaikutus perustuu hyvin paljon puheeseen tai
esimerkiksi kirjeitten kirjoittamiseen ja tämä ei nyt enää aina
onnistunut. Kaikkien kanssa ei
enää pystytty kommunikoimaan
luontevasti. Pelkästään hymyileminen ja ystävälliseltä näyttäminen ei oikein riitä.
Kirjoitan siis siitä mitä muistan
ja siitä mitä minulle on heidän
elämästään kerrottu. Kirjoitan
myös siitä millaisia mielikuvia
minulle on syntynyt heidän elämästään. Kiitän myös jokaista,
joka on kertonut tästä menneestä maailmasta omia muistojaan.

MARIAN
TARINA

JA

JUHON

Heidän avioliittonsa kesti 43
vuotta. Kuopuksen näkökulmasta se oli melkoisen onnistunut
juttu. Mitään suureellisia riitoja
en muista koskaan olleen. Juhon kirjeitten perusteella Maria
harrasti joskus ns. mykkäkoulua
saadakseen tahtonsa läpi. Maria puolestaan sanoi tietävänsä
Juhon sierainten asennosta tämän mielialan. Välillä pilkahti
ulkopuolisellekin kaunis hellyys
heidän välillään.
Pohdin vielä heidän elämäntapansa perintöä meille. Vahvimpana tuli mieleen heidän luottavainen rohkeus tehdä ratkaisuja
ja se, että tiukan paikan tullen he
ilmiselvästi kysyivät ja vastaanottivat toisten apua.
Turvallinen ja tavallinen arki oli
arvossaan. Luonto ja musiikki
olivat myös vahvasti läsnä heidän elämässään.
INKERI
Maria syntyi Inkerissä Järvisaaren pitäjän Starostinan kylässä 25.12.1902 Eeva (s.1871)
ja Erik (1861) Mustosen viisilapsiseen perheeseen.
Juho syntyi Inkerissä Markovan pitäjän Haittalan kylässä
11.2.1891 Maria (s.1856) ja Juhana (s. 1861) Talonpojan kahdeksanlapsiseen perheeseen.
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Marian ja Juhon vanhemmat
olivat inkeriläisiä. Inkeriläisten alue eli Inkerinmaa sijaitsi
Suomenlahden itäpohjukassa
Narvajoen ja Laatokan välisellä
alueella. Pinta-alaltaan noin 18
000 neliökilometrin alue ulottuu
Suomen vanhana rajana toimineeseen Rajajokeen sekä idässä
Lavajokeen ja etelässä Solbovan
rauhan rajalle. Rajat vakiintuivat
1600-luvulla, jolloin Inkeristä
tuli Ruotsin kuningaskunnan
Itäinen maakunta ja tätä aikaa
kesti virallisesti 1617–1721.
Inkeriläisiksi kutsuttiin edellä
kuvatulla alueella asuvia suomalaisia, jotka olivat muuttaneet Suomesta lähinnä Savosta
ja Karjalasta tähän maakuntaan
1600 luvulla Stolbovan rauhan
aikoihin. Alue oli silloin ollut
lähes tyhjentynyt ihmisistä, sillä
suurin osa alueen aikaisimmista asukkaista oli paennut sodan
jaloista. Muuton aikoihin seutu oli ollut kauttaaltaan aikansa
mukaista maaseutua.
Suomalaisten muutossa mukana
seurasi Suomen kieli ja Suomen
mieli sekä evankelisluterilaisen
kirkon usko. Inkerin kirkko
vietti tänä vuonna 400-vuotista taivaltaan, sillä Lempaalan
seurakunta perustettiin vuonna
1611. Näistä kolmesta edellä mainitusta suomalaisuuden
peruspilarista on aina pidetty
tiukasti kiinni. Taas Stolbovan
rauhan jälkeen käytiin sotia ja
Ruotsin raja siirtyi takaisin lännemmäksi. Inkeri jäi silloin Venäjän valtapiiriin.
Pietari Suuri päätti 1700-luvulla rakentaa valtakunnan
pääkaupungin Nevan suulle ja
18

niin myös tapahtui. Alkoi suuri rakennustyö ja aikaa myöten
loistava kaupunki ja runsas venäläinen väestö asettui keskelle
Inkerin suomalaisasutusta. Siinä
taisi maaseudun rauha olla pahasti uhattuna.
Inkeriläiset sopeutuivat tilanteeseen. Asuivat kylissään, viljelivät maata ja pitivät suomalaisuudestaan edelleen tiukasti
kiinni. Raja venäläisyyteen eli
heidän kieleensä, kulttuuriinsa
ja uskontoonsa pysyi paikallaan.
Inkerissä oli suomalaisia kyliä
ja venäläisiä kyliä. Ilmeisesti ei
avioliittoja solmittu juurikaan yli
kulttuurirajan. Muuten ei ole selitettävissä tilanne aikakautena
jolloin Marian ja Juhon elämän
alkoi.

” Ilmeisesti ei
avioliittoja solmittu
juurikaan yli
kulttuurirajan.”
Inkerissä puhuttiin suomea ja
murre oli hyvin lähellä karjalan
murretta. Alueella toimi Kolppanan seminaari 1863 - 1913
ja siksi mahdollistettiin sen aikaisissa kouluissa lapsille myös
suomenkielinen opetus. Venäjän kieli oli myös tärkeänä
oppiaineena, sillä muuten eivät
inkeriläiset selviytyneet virallisten asioitten hoidossa. Vanhempani kertoivat, että miehet
olivat parempia venäjän kielen
taitajia ja naiset kotikylissään
osasivat huonommin puhua,
mutta ymmärsivät suurimman
osan puheesta.
Kolppanan seminaari ehti val-

mistaa toimintansa aikana lähes 250 opettajaa. Opettajien
tärkeänä aatteellisena tehtävänä
oli olla kansallistunnon kasvattajana ja heidän toimestaan järjestettiin mm isoja laulujuhlia.
Näin kirjoittaa Aale Tynni kirjassaan Inkeri Inkerini.
Kirkko oli keskeinen vaikuttaja
ja ilmeisesti sen sisällä evankelinen liike oli hyvin edustettuna.
Ihmiset asuivat kylissä ja viljelysmaat olivat talojen ympärillä.
Lypsykarja oli hyvin tärkeä tulonlähde ja siitä pidettiin hyvää huolta. Kesäpäivät se kulki
paimenen kaitsemana niityillä
ja metsissä. Talvikauden heinät
korjattiin ulkoniityiltä. Maidosta tehtiin myös rahkaa, smetanaa ja voita. Tuotteet kaupattiin
Pietarissa ja pääasiassa tietyllä
torilla, joka on edelleen entisellä paikallaan ja jolla olen jopa
käynyt. Pietarissa oli myös tinkimaitotaloja, jonne toimitettiin
tuotteita.
Hyvälaatuisina pidettyjä maitotuotteita saatiin kaupaksi
Pietarissa niin paljon kuin niitä
pystyttiin tuottamaan. Vossikkaajot kaupungissa oli monen perheenpään ammatti. Silloin piti
olla säädösten mukaisen ajopelit
ja hyviä hevosia sekä Pietarissa
piti olla tallipaikka. Maksullisia
kesävieraita pidettiin.
Haapalastuista tehdyt kukat eli
”lintit” olivat kysyttyä kauppatavaraa. Myös monenlaista muuta
kauppatavaraa kuljetettiin kaupunkiin. Inkerin kautta vanhan
kartan mukaan kymmenisen
rautatietä ja tavallista tietä kulki
Pietariin ja tämä oli hyvä kul-

kuväylä kuljettaa tavaroita. Tämä
kaupankäynti ja erilaiset palvelut
Pietariin toivat ympäröivään inkeriläiseen maaseutuun varallisuutta.
Tuntuu kuin Inkeri olisi jäänyt
rajaseutuna elämään omaa elämäänsä ja siitä olisi vähitellen
tullut jonkinlainen suomalaisuuden ulkoilmamuseo. Runolauluperinnekin säilyi siellä pitkään ja
sitä käytiin keräämässä itäiseen
Suomeen tehtyjen matkojen yhteydessä.
Eurooppa eli vuosituhannen
vaiheessa levottomia aikoja. Ensimmäinen maailmansota teki
tuloaan ja sodan jälkeen alkoi
Venäjällä sosialistinen vallankumous. Tiedonkulku oli tietenkin aivan toista siihen aikaan ja
maaseudulle suuret tapahtumat
alkoivat vaikuttaa viiveellä.
Inkerissä asui ennen toista
maailmansotaa n 150 000 inkeriläistä. Vallankumouksen jälkeen valkoisten ja bolsevikkien
taistelurintama kulki osaksi Inkerin kylien läpi. Jälkimmäisten
voitettua ja vallankumoukset
aatteet levisivät vähitellen myös
Inkeriin.
Osa väestöstä innostui sosialismista, osa unelmoi lähes itsenäisestä Inkeristä Suomen
naapurina, osa odotti, että mitä
muutoksia tulee tapahtumaan
ja onko niihin pakko myöntyä.
Kollektiivisoinnin alkaessa ja
kolhoosilaitosten toteutuessa
monet vauraammat maanviljelijät yrittivät jatkaa itsenäisinä,
mutta aina vaan raskaammat verot tekivät sen mahdottomaksi.

Henkinen ilmapiiri muuttui
myös vähitellen. Kirkko ja kaikki hengellinen toiminta tuli
yhteiskunnallisesti vaaralliseksi
ja suomalaisuus yleensäkin epäluotettavaksi.

”Henkinen ilmapiiri
muuttui myös
vähitellen”
MARIAN LAPSUUDENKOTI JA NUORUUS
Marian vanhemmat olivat Järvisaaren pitäjän Starostinan kylässä asuivat Eeva o.s. Tani s.1871
ja Erik Mustonen s. 19.6.1861.
Sukututkijaystäväni on löytänyt netin ihmeellisestä maailmasta Inkerissä syntyneitten
luettelon ja sieltä Marian isän
Erikin vanhemmat: ” isä: bauer
(talonpoika) Matias Salomonianpoika Mustonen ja äiti Annan
Antintytär o.s. Huittari ”. Annan
o.s. on epäselvästi kirjoitettu ja
saattaa olla myös Hutteri, sillä
tämä sukunimi esiintyy Marian
muistitiedon mukaan tehdyssä
sukupuussa.
Syntyneitten kirjasta löytyi
myös Marian äidin Eevan vanhemmat: ”isä: bauer (talonpoika)
Matias Paulipoika Tani ja äiti:
Anna Matiaantytär Wainonen”.
Sukupuussa Matias on Matti ja
Pauli on Paavo. Pappi tai kirjuri
on ilmeisesti ollut saksalainen.
Marian äidin Eevan syntymäajaksi on merkitty 1.4.1872
abend. Äitini Maria syntyi 1902
ja hänen tarinansa jatkuu myöhemmin.

Jonkilainen mielikuva ja käsitys
on tullut serkkuni Tyyne Zimerinovan kirjoituksesta ja kertomasta Mustosten elämästä Starostinan kylässä. Myös siitä mitä
Marian itse kertoili joskus tästä
ajasta on jäänyt tuntumaa.
Kotitalo oli kuten Inkerissä ja
itäisessä Suomessa tavallisesti
olivat eli talot olivat kylässä ja
päärakennuksen pääty katsoi
kylän raitille. Tarha eli puutarha
kuului pihapiiriin. Kotieläiminä
kuului olla lähes omavaraistalouden mukaisesti, kuten lehmiä, sikoja, lampaita ja kanoja.
Kissat ja koirat todennäköisesti
luokiteltiin hyötyeläimiksi. Ja
sitten tietenkin oli hevosia.
Maria suhtautui aina luontevan lempeästi kaikkiin eläimiin.
Hevosten kova kohtelu raskaissa
töissä ja varsinkin humalaisten
rääkättävänä tuntui hänestä
tosi pahalta ja siksi hän kerran
totesikin, että ”tunteettomat”
autot sopivat hyvin hevosten tilalle. Erik-isä ajoi vossikkaa Pietarissa. Isot hevoset ja säädösten
mukaiset komean tuntuiset kulkupelit ihastuttivat pientä tyttöä.
Kerran Erikillä oli ollut kaupungista tuomisinaan joko peräti
piano tai ainakin urkuharmooni.
Jotenkin muistan Tyyne puheista, että kyseessä olisi ollut piano.
Tuntuu kyllä hieman uskomattomalta. Joka tapauksessa Marian innostus ja taito soittamiseen
alkoi tästä. Maria muisteli joskus
tsaarin aikaisia Pietarin matkoja
jolloin oli päässyt suureen ortodoksikirkkoon. Palvelun laulut,
komea kuoro ja varsinkin jyrisevät bassot, kynttilöitten valtava
määrä ja kultaiset ikonit tekivät
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syvän vaikutuksen. Siinä oli kaikille aisteille annettavaa.

”Isot hevoset ja
säädösten mukaiset
komean tuntuiset
kulkupelit ihastuttivat
pientä tyttöä. ”
Erik-isä oli paljon poissa ja
silloin vastuu talosta oli Eevaäidillä. Talonpidossa on paljon työtä ja Maria oli kaikessa
mukana niin kuin toisetkin. En
muista hänen koskaan valittaneen mitään tai oikeastaan edes
muistelleen lapsuuttaan. Kai
elämä toi niin paljon kaikkea
raskasta, että tämä aika varmaan
hautautui jonnekin muistojen
hämärään.
Lapsuudenkodin henki on ollut uskonnollinen. Ahkeruus ja
hyvät tavat ovat olleet tärkeitä.
Voisin ajatella Marian lapsuuden olleen tavallisen ja turvallisen. Rauhallinen ja harkitsevainen tempperamentti muovautui
varmaan jo silloin.
Serkku Tyyne Zimerinova kertoi seuraavaa Marian äidin, Eeva
elämänvaiheista. Eeva oli elänyt
Matti poikansa perheen kanssa.
He olivat jääneet pahasti toisen
maailmansodan aikana saksalaisten ja venäläisten rintamalinjojen väliin. Saksalaiset olivat evakuoineet heidät muitten
inkeriläisten mukana Viroon ja
sieltä laivalla Suomeen. Eeva oli
silloin yli 70-vuotias ja Tyyne oli
n 6-vuotias.
Tyyne muistaa pakolaisten kul20

jetusjunaa pommitetun ja kaikki jotka saattoivat suojautuivat
radan penkkapuskiin. Eeva oli
istunut koko tapahtuman ajan
lapsi sylissä junan oviaukossa
ja näyttänyt aivan madonnalta.
Tämä vahva muistikuva oli Tyynelle jäänyt.
He asuivat muutaman vuoden
Suomessa, mutta kun inkeriläisten palautus tuli sodan loppusopimuksen perusteella lähes
pakolliseksi Eeva ja Matin perhe
lähtivät takaisin toiveena päästä
luvatusti kotiin Inkeriin. Käytännössä inkeriläiset narrattiin
palaamaan itään katteetomalla
lupauksella päästä kotiseudulle.
Toinen tärkeä peruste lähtöön
oli ollut sodan melskeissä kadonnut Topi-poika. Eeva toivoi,
että keuhkosairas Topi olisi vielä
elossa ja löydettävissä. Ei ollut.
Sisareni Inkeri muistaa Eevan ja
Matin perheen Neuvostoliitton
palautuksen tapahtuneen Suomen itsenäisyyspäivänä 1944
ja palautettavien kokoontumispaikkana oli ollut Turussa Raunistulan koulu.
Silloin Maria näki äitinsä Eevan
viimeisen kerran. Synnyin tammikuussa 1945 ja olin näitten
kahden naisen välissä heidän
viimeisessä halauksessaan. Kastenimeni on Eeva Maria.
Palautettujen inkeriläisten juna
ajoi ohi Leningradin jonnekin
syvälle suuren Venäjän sisämaahan.
Eeva sairastui ja syöminen sekä
juominen vaikeutuivat ja lopulta
ei onnistunut lainkaan. Tuskal-

listen aikojen jälkeen Eeva kuoli. Hänet on haudattu jonnekin
Venäjällä jollekin kummulle,
josta avautuu kaunis näköala.
JUHON LAPSUUDENKOTI
JA NUORUUS
Juho Talonpoika syntyi Markkovan pitäjän Haittalan kylässä
11.2.1891.
Vanhemmat olivat Juhana Talonpoika s. 31.3.1860 ja Maria
o.s. Haponen s.1856.
Sukututkijaystäväni oli löytänyt
netistä Markkovassa syntyneitten luettelosta lisäksi Juhana
Talonpojan vanhemmat: ” Antti
Juhananpoika Talonpoika ja Katariina Matiaantytär o.s. Ikka”.
Myös Juhon äidin Marian vanhemmat löytyivät: isä Yrjö Samuelinpoika Haponen ja äiti
Anna Eerikintytät Särki
Juhon asevelvollisuusajasta Venäjän tsaarinarmeijasta olen
kuullut kertomuksia. Jo valokuva, joka on otettu ilmeisesti vuonna 1911 kertoo paljon.
Kuvassa Juho aloittelevana sotapoikana on saanut valokuvastudiosta lainaksi komean töyhtöhatun ja vanhempi velipoika
Pekka näyttää myös tyytyväiseltä tark´ampujamitaliensa kanssa. Pietari Paavalin linnoitus oli
ollut ainakin osan aikaa Juhon
palvelupaikkana.
Sitten alkoi ensimmäinen maailmansota 1914. Armeijan mukana Juho siirrettiin Saksan
rintamalle. Ilmeisesti jo ensimmäisen taistelun aikana Juho jäi
saksalaisten sotavangiksi. Koko

vankeutensa ajan hän oli ollut
töissä saksalaisessa maalaistalossa. Kohtelun on pitänyt olla
suhteellisen kohtuullisen, sillä
mitään kauhukertomuksia ei
hän tästä ajasta ole kertonut.
Melko toimiva saksankieli tarttui nuoreen mieheen ja välillä
vuoskymmenienkin päästä kuului tiukassa paikassa «donnerwetternmankelbretter”. Mitähän
se tarkoittaa?
Rauhan palasi ja myös Juho palasi takaisin Inkeriin ja siviilielämä alkoi taas.
Pietarissa oli levotonta ja
sosialistinen->bolsevistinen>kommunistinen vallankumous
alkoi 1917 muokata maata ja
tavallaan koko maailmaa täysin
uuteen uskoon.
Missä vaiheessa tämä vallankumous alkoi vaikuttaa Inkerissä
on hankala selvittää. Maaseutu
pysyi ilmeisesti melko pitkään
ennallaan ja ihmiset seurasivat
tapahtumia mitenkuten saivat
niistä tietoa.
Kun vallankumous alkoi olla riittävän järjestäytynyt, se
mahdollisesti vasta sitten alkoi
muokata systemaattisesti myös
Inkerin kirkollisia ja yhteiskunnallisia rakenteita. Silloin tässä
prosessissa oli mukana Suomesta paenneita punaisia ja pieni
osa myös inkeriläisistä lähti aktiivisesti mukaan.
Juho ja hänen veljensä olivat
innokkaita lähtemään metsälle
ja metsästäjähän tarvitsee tietenkin hyvän metsästyskoiran.
Metsästyksen kohteena olivat

kanalinnut ja turkiseläimet, joista sai tuloa. Mistään suurriistasta kuten karhuista ja susista en
muista kuulleeni. Hirvieläimiä
en myöskään muista mainitun.
Toimellisia metsästyskoiria piti
olla ja niitä sai itse kasvattamalla.
Rotumääritelmistä on vaikea
saada mitään selkoa, mutta
karjalaisittain koira, jolla oli
täplät silmien yläpuolella on
hyvä metsästyskoira. Se näkee
näkevillä silmillä ja sen lisäksi
näkee näkymättömiä. Uskoisin
ulkomuotovaatimuksena olleen
pysyt korvat, suunnilleen kippuran hännän, hyvän turkin ja
terhakkaan oppivaisen metsästyskoiraluonteen. Juhon viimeinen metsästykoira oli narttu Pili.

”Tyyne Zimerivona
kertoi tapahtuman
olleen paikkakunnilla
varsinainen ”love story.”
Myös Pietarista tuotiin koiria
Juhon koulutettavaksi. Talossa
oli oikein koiratarha rakennettuna.
Jossain vaiheessa oli vielä Graniitissa olemassa Juhon koirankouluttajan diplomi. Teksti
oli venäjäksi joten sen tarkkaa
sisältöä en tiedä.
Kaukaiset mielikuvat toisten
puheista kuvasivat Marian ja
Juhanan perhettä kovin vilkkaaksi ellei hieman villiksi? Joku
perheen jäsenistä oli syyllistynyt
tappoon n 1920- luvulla ja siitä
syystä yksi sedistäni istui vanki-

lassa muutaman vuoden ennen
kuin asianomainen itse sai tunnustettua.
Millainen oli Juhon luonne ja
tempperamentti. Ainakin hyvää
toimellisuutta ja selviytyväisyyttä siinä oli paljon kuten jatkossa
selviää.
YHTEINEN ELÄMÄ INKERISSÄ 1923–1935
Kukaan ei taida enää tietää, että missä ja miten Maria ja Juho
tapasivat. Sitä ei edes enää voi
saada mistään selville - harmi.
Jossain he olivat tavanneet ja
jotenkin he saivat jatkettua yhteydenpitoa. Pitäjät Järvisaari
ja Markkova näkyvät kartoissa
Laatokan alalaidalla mukavasti
vierekkäin, mutta tietoa kylien
sijainnista en ole löytänyt. Todennäköisesti haitallista ja sinnikkyyttä vaativaa välimatkaa
oli ollut.
Tyyne Zimerivona kertoi tapahtuman olleen paikkakunnilla varsinainen ”love story”.
Marian vanhemmat, varsinkin
Eeva äiti, olivat ankarasti vastustaneet koko seurustelua.
Perusteluna oli ollut liian suuri
ikäero (11 vuotta) ja Talonpoikien kovin kyseenalaisen maine.
Mutta kukaan ei voinut mitään
tälle suurelle rakkaudelle ja niin
heidät vihittiin keskellä epävarmoja aikoja ja keskellä talvea
27.12.1923. Maria oli pari päivää aikaisemmin täyttänyt 21
vuotta ja Juho täytti seuraavaksi
helmikuussa 32 vuotta. Nuoripari muutti Markkovan pitäjän
Haittalan kylään Talonpoikien
suvun naapuruuteen. Heille
rakennettiin iso talo. Mitään
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tarkkaa muistitietoa näistäkään
vuosista ei ole enää saatavilla.
LAPSET
Ensimmäisen lapsen, pojan syntymäajasta ei ole tietoa, mutta
todennäköisesti ensimmäinen
Tauno-poika syntyi ja kuoli
1924–1925. Hänen elämässä olo
ajastakaan ei ole enää saatavilla
tietoa.
Sitten syntyi toinen lapsi, tyttö
31.1.1926 ja sai kasteessa nimen
Tyyne.
Toinen Tauno niminen poika
syntyi syksyllä 1927 ja Rikhard
(Riku) syntyi 29.8.1929.
Siihen aikaan annettiin usein
kuolleen lapsen nimi seuraavalle
mahdolliselle lapselle. Inkerissä
käytettiin tavallisesti yhtä etunimeä. Nettisukuluettelojen mukaan lapsille annettiin kasteessa
perinteisiä suomalaisia nimiä
kuten pojilla Matti, Pekka, Juhana jne. ja tytöille Maria, Eeva,
Katri jne. Ilmeisesti satakunta
vuotta sitten kansallisromanttiset, toivottuja ominaisuuksia
kuvaavat nimet kuten Lempi ja
Tyyne tulivat suosituiksi nimiksi. Jostain mahdollisesti amerikkalaisesta vaikutuksesta tuli
Robert, Rikhard ja Albert jne
taas poikien nimiksi
Perheessä elettiin sen aikaisen
lapsiperheen työteliästä arkea.
Marian asenteita lapsiin kuvaa
kaksi hänen usein käyttämää
sanontaa: lasta pitää aina katsoa
kauniisti ja lapsi on kuningas pienestä lapsesta pitää pitää kaikenaikaa huolta.
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Riku oli vauvana ollut kova
parkumaan ja Maria oli saanut
usein öisin lähteä saunaan rauhoittelemaan lasta jotta muut
talossa saisivat nukuttua. Maria
oletti raskausajan tunnetilan vaikuttavan syntyvän lapsen luonteeseen. Näinhän myös nykyisin
ajatellaan uusien tutkimustulosten mukaan.
Inkerissä Markkovan pitäjän
Haittalan kylässä koko elämisen
epävarmuushan alkoi vaikuttaa
kaikkeen ja miniän osa ei myöskään aina taitanut olla helppo.
Juho on todennäköisesti jatkanut joko ammattimaisesti tai
hyvänä lisäansiona metsästystä.
Ja tehnyt kaikkea muuta mitä
maalaistalossa tulee tehtäväksi.

”Mikä on aikuisten
vastuu jos jotain menee
pahasti pieleen”
Sosialistisen vallankumouksen
vaikutus alkoi tuntua Inkerissä.
Itsenäiset maanviljelijät oli saatava suostumaan kolhoosiin eli
yhteistalouteen maataloudessa.
Tavoitteena oli silloin saada
pellot yhteisiksi ja hevoset ja
lehmät tulivat myös yhteisomistukseen. Hyvä jos talo ja tavarat
jäivät kokonaan perheen omaan
käyttöön.
Alkuun propagandakoneisto ilmeisesti toivoi, että valistus olisi riittänyt tähän muutokseen.
Vaan ei aina valistus riittänyt
ja vastaan hangottelusta seurasi
kovat raskaat verot ja kun rahat
enää riittäneet maksamisiin niin
silloin oli vapaaehtoinen pak-

ko liittyä kolhoosiin. Vuodesta
1928 ei enää ollut vaihtoehtoja
ja sosialistinen yhteiskunta otti
kovat keinot käyttöönsä.
Samasta vuodesta eli 1928 alkaen myös evankelisluterilaisen kirkon toiminta vaikeutui
ja loppui Inkerissä kokonaan
viimeistään 1930-luvun alussa.
Aale Tynni kuvaa kirjassaan sukunsa liittymisestä pakolaisvirtaan, joka pääsi vielä poistumaan
Inkeristä 1920-luvun lopulla.
Samalla romahti aktiivisten ja
valveutuneitten ihmisten toivo
Inkerin hyvästä tulevaisuudesta.
Koko poliittinen ja henkinen
tilanne Inkerissä jatkoi kärjistymistään 1930-luvulla samaan
aikaan kun koko maailmanpoliitikka alkoi taas tulla levottomaksi. Inkeriläisiä vangittiin.
Osa palasi kotiinsa ja osa ei koskaan palannut. Juho mietti varmaan ankarasti - mitä pitäisi ja
mitä voisi tehdä. Uhkarohkeissa
yrityksissä aikuiset aina selviytyvät paremmin, mutta miten
selviytyvät pienet lapset. Millainen riski on kohtuullinen? Mikä on aikuisten vastuu jos jotain
menee pahasti pieleen ja miten
kestää syyllisyys sen jälkeen.
Mitä on Juhon ja Marian neuvonpito ollut kaikesta tästä niin
siitä ei ole enää kukaan kertomassa. Mutta heidän on ollut
pakko luottaa vahvasti toisiinsa
tässä yhteisyrityksessä.
Kylässä liikkuvien huhujen mukaan jo Juhonkin turvallisuutensa oli uhattuna. Häntä oli jo
käyty kyselemässä kuultavaksi,
mutta Juho oli silloin sattunut
olemaan poissa kotoa. Tästä

eteenpäin hän alkoikin olla paljon metsällä ja kävi vaivihkaan
kotonaan.
Maria kertoi tästä ajasta ja tilanteesta, jolloin hänen oli pakko mennä hoitamaan jotain virallista asiaa johonkin tärkeään
toimistoon. Maria oli jättänyt
vihkisormuksen kotiin. Jos hänet nyt pidätetään ja hän häviää,
niin lapsilla on ainakin sormus
muistona.
Maria ja Juho päättivät yrittää
Suomeen pakenemista. Mukana
olisi kolme alle 10-vuotiasta lasta ja Anni Tani. Juho piti pientä povitaskussa kulkevaa kirjaa,
johon hän kirjoitti ajatuksiaan.
Lyijy- ja kosmonkynän jälki
on epätarkkaa ja tekstikin on
osaksi viitteellistä. Pidätyksen
yhteydessä kyseinen päiväkirja olisi ollut hyvin vaarallinen.
Yksinäisten matkojensa aikana
miettiessään eri vaihtoehtoja
kirjoittaminen on ollut hyvä tapa selkeyttää ajatuksia. Kauniisti
hän kirjoittaa Mari-kullasta ja
pienistä lapsosista. Miten heidät saisi turvattomista oloista
turvaan!?
Juhon metsästysretket olivat ilmeisesti suuntautuneet laajalle
alueelle ja hän pystyi jatkamaan
liikkumista ilman, että olisi herättänyt epäilyksiä. Nyt hänen
matkansa suuntautui Kantalahteen, joka on Muurmanskin alareunassa Vienan meren rannalla
suunnilleen Suomea ajatellen
Sallan korkeudella.
Mukana hänellä oli runsas varasto teetä ja korppuja, joita hän
kätki mahdollisimman vesitiiviisti metsää.

Lyyti Pegonen muistaa, että aikuiset supattivat huolestuneen
näköisinä jotain salaisuuksia
Marian ja Juhon kotona ja lapset häädettiin aina harmillisesti
kauemmaksi. Ja sitten tämä lapsiperhe katosi jäljettömiin. Tyhjäksi jäänyt iso talo muutettiin
koko kylän kouluksi, joka jatkoi
toimintaansa muutaman vuoden
ajan.
PAKOMATKA
Ja oli syyskuu 1935 kun tämä
perheen katoaminen tapahtui.
Perhe ja Anni olivat nousseet
junaan ja ajaneet Leningradiin,
jossa vaihtoivat Kantalahden
junaan. Höyryveturien aikakaudella noin tuhannen kilometrin
matkaan kului varmaan paljon
aikaa. Mahtoiko yksi vuorokausi riittää?
He istuivat epämukavilla penkeillä, nuokkuivat, söivät eväitään ja aikuiset pitivät lapsista
huolta. Matkatavaroita oli suhteellisen vähän jo senkin takia
etteivät muut matkustajat olisi
ihmetelleet heitä. Neuvostoliittolainen urkintasysteemi oli aina
otettava huomioon. Matkalippu
oli Kantalahteen, mutta pakolaiset jäivät pois junasta yhtä asemaa aikaisemmin.
Niin Maria 33 v., Juho 44 v.,
Tyyne 9 v., Tauno 8 v. ja Riku 6
v. sekä Anni Tani lähtivät vaeltamaan. Heidän edessään oli
linnuntietä mitattuna noin 140
kilometriä synkkää umpimetsää. Soita piti ylittää, kankaita
kulkea ja alkavan tunturialueen
vuoria vaeltaa. Todennäköisesti
metsään mennessä heidän piti tarkkailla ympäristöä. Oltiin

varmaan niin kuin perhe olisi
ollut leppoisasti marjastamaan
menossa. Kukaan ei lähtenyt
heidän peräänsä eikä ilmeisesti
tehnyt heistä ilmoitusta.
Miltä tuntui aikuisista ja miltä
tuntui lapsista. Mitä Juho ajatteli? Mitä Maria ajatteli? Oliko
koko uhkarohkea yritys järjetön?
Ankaraa vaellusta kesti viikon
verran. Osaksi reitti oli Juhon
valmiiksi suunnittelema ja piilossa olevat ruokatarpeet olivat
korvaamattomia. Muistitiedon
mukaan Juholla oli ase mukana
ja matkalla hän ampui kanalintuja kattilaan pantavaksi. Syksyisessä metsässä oli vielä paljon
marjoja syötäväksi.

Juholla oli ase mukana
ja matkalla hän ampui
kanalintuja kattilaan
pantavaksi.”
Kun ajattelee sen aikaisia vaatteita ja jalkineita niin kulkeminen syksyisessä vetisessä metsässä oli varmasti kylmää ja märkää.
Puistattaa kun ajattelee öitä.
Nuotio oli mahdollinen ennen
rajavyöhykkeelle tuloa ja tulihan
lämmittää ja sen loisteessa voi
kuivata varusteita. Kuuma tee
myös lämmitti.
Nukkumapaikka rakennettiin
metsäiseen tapaan oksista ja
olikohan heillä mukana joku
vaate, jonka saattoi levitetään
yhteiseksi suojaksi. Varmaan
käpertyivät kaikki lähelle toisiaan säilyttääkseen vähäisen
lämmön ja saadakseen levättyä
seuraavaa etappia varten.
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Rikun Ritva kertoo Rikun muistelleen toisinaan matkaa. Lapsi
6v. oli aikoinaan ihmetellyt, että
aikuiset puhuivat marjastamaan
menemisestä, muttei mitään
marjoja poimittu. Tosin niitä
syötiin välillä, mutta jätettiin
hyvät marjapaikat ja taas jatkettiin raskasta kulkemista. Eikä
selitetty edes mitään syytä. Riku muistaa myös ehdottoman
hiljaisuuden vaatimuksen kun
pakolaiset lähestyivät rajavyöhykettä.
Tauno sairastui matkalla kuumeeseen ja ei millään olisi jaksanut kävellä - mutta oli pakko. Tosin välillä häntä oli joku
aikuisista kantanutkin ja tämä
harmitti Rikua 6v. Ilmeisesti
Tauno ei ole kertonut paljon
tästä vaiheesta. Yksi matkalaukun tapainen kantamus hukkaantui matkalla.
Kun lähestyttiin rajavyöhykettä
niin silloin ei enää voinut tehdä edes tulia. Jonain viimeisenä metsäyönä satoi räntää,
mutta onneksi ei niin paljon,
että kulkijoitten jäljet olisivat
paljastuneet. Rajavyöhykkeellä
heidän piti hyvin olla tarkkana.
Venäläisten vartijoiden kulkiessa ohi pakolaiset olivat voineet
haistella ilmavirran kuljettamia
mahorkan hajuja.
Juhon piti arvioida se hetki jolloin he saattoivat ajatella voivansa ylittää rajavyöhykkeen ja
niin he tekivät sen ja astuivat
Suomen maakamaralle. Vielä
oli metsää taivallettavana.
Kun he saapuivat asutuksen lähelle niin Juho lähti varmistamaan tilannetta ja muut jäivät
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vielä metsän suojaan. He olivat
aivan varmasti Suomessa. Kylästä soitettiin virkavaltaa paikalle
ja niin koko perhe pääsi turvaan.
Ja Anni Tani myös.
VÄHÄ HÄMEENKATU 14
Ja niin perin uupunut, likainen
ja helpottunut perhe: Maria,
Juho, Tyyne, Tauno, Riku sekä
Anni Tani olivat Suomessa. Varallisuudeksi voi laskea rankasta
pakomatkasta hengissä selviytyneet ihmiset, mutta kaikkinaista
materiaalia oli tosi vähän ja ilmeisesti rahaa ei ollut ollenkaan.
Miten tästä eteenpäin?
Juhoa kuulusteltiin kuten kuuluu kuulustella luvattomasta
valtakunnan rajan ylittämisestä.
Ilmeisesti Suomessa oli jo silloin
jonkilainen valmius ottaa vastaa
pakolaisia ja pitää heistä huolta.
Oulun Maikkulassa oli paikka,
jossa perhe aloitti. Miten kauan
he siellä viipyivät, siitä ei taida
enää olla tarkkaa tietoa. Lapset
kävivät mahdollisesti koulua,
sillä Tauno on kertonut epäystävällisestä opettajasta.
Turku valikoitui jostain syystä
heidän asuinpaikaksi. Vaihtoehtona ollut Viipuri jäi onneksi
vain kokeiluasteelle. Muutenhan olisi ollut uusi muutto taas
edessä.
Juholla oli ollut jo Inkerissä yhteyksiä Metodistikirkon työntekijöihin ja näitten yhteyksien
avulla alkoi heidän asettuminen
uuteen kotimaahan.
Perhe sai ensimmäiseksi kodikseen Turun suomalaisen Me-

todistikirkon keittiön. Kirkon
huoneisto oli Vähä Hämeenkadulla vastapäätä nykyistä
Kerttulin vanhainkotia. Talossa
oli muurattu alakerta kivijalkakauppoineen ja puurakenteinen
toinen kerros, jossa tavallisten
asuntojen lisäksi myös kirkkosali sijaitsi.
Nyt maalaiselämään ja avaraan
elinpiiriin tottuneet ihmiset
asettuivat asumaan kaupungissa
hellahuoneeseen. Keittiössä taisi myös olla pieni makuualkovi.
Vesivessa ja suihku olivat sen
ajan suuria mukavuuksia. Tämä
saniteettitila oli kaikkien yhteiskäytössä.
Inkeri syntyi 7.12.1936.
Minulla on sellainen mielikuva,
että suhteellisen pieni seurakunta otti tulijat hyvin vastaan.
Juholla oli jo Inkerissä elämisen ajoilta syntynyt yhteyksiä
Metodistikirkon ihmisiin ja nyt
nämä yhteydet olivat kullan arvoisia. Puolin ja toisin tiedettiin
ja tunnettiin. Kaikkea tarpeellista kotiin tarvittavaa tavaraa alkoi
kertyä ja kaikki meni myös tosi
tarpeeseen. Keittiökaappi, astioita, Sorsakosken ruokailuvälineet ja monet muut taloustavarat ovat edelleen olemassa.
Juho oli varmaan myös jo silloin
huutokaupoissa kulkija. Voisi
näin jälkeenpäin ajatella, että
Metodistikirkon ihmisillä oli
keskeinen osa Marian ja Juhon
perheen sopeutumisessa uuteen
maahan. Jo hyväksyvä vastaanotto oli hyvin tärkeää, taloudellinen apu oli hyvin tärkeää ja
henkinen sekä hengellinen vuo-

rovaikutus oli hyvin tärkeää. Nykyinen sana kotoutuminen toimi
näin jo parhaalla mahdollisella
tavalla. Tietenkin yhteinen kieli
ja ajattelu helpotti uudessa kotipaikassa.
Ehkä edellä mainituista syistä
johtuen en muista vanhempieni koskaan haikailleen takaisin
Inkeriin. Heidän oli tietenkin
pakko hyväksyä, että mennyt
on mennyttä. Tunneside uuteen
kotiseutuun kasvoi hyvässä ympäristössä vahvaksi.

” en muista
vanhempieni koskaan
haikailleen takaisin
Inkeriin.”
Seurakunnan jäsenistä tuli perheen tukijoita ja ystäviä. Siksi
myös syntyvien lasten kummit
löytyivät näistä ihmisistä. Jatkoa ajatellen merkitykselliset
Toivoset liittyivät jotenkin myös
Metodistikirkon toimintaan ja
minulla onkin mielikuva Uuno
Toivosen vaimon Mairen olleen
linkkinä.
Juho sai nimittäin töitä Uuno
Toivosen kivilouhimosta, joka
sijaitsi Kärsämäen Graniitissa.
Kivityömiehen ammatti tuli
merkinnäksi virallisiin papereihin.
Työ oli raskasta ja likaista ruumiillista työtä. Kalliopora ärisi,
dynamiittia pakattiin porattuun
reikään. Eskolini huusi kovaa:
AMPU TULEE - PALAA JO
!!! Ja sitten posahti. Käsikäyttöisellä kraanalla siirrettiin lohkareita eteenpäin. Syviä kiuluja

syntyi kun haettiin mahdollisimman hyvälaatuista ja yhtenäistä kiviainesta. Syntyi myös
korkeita rääpekasoja huonolaatuisesta kivestä. Jossain vaiheessa kivilouhimolla ollessaan
Juho loukkasi jalkansa, mutta
luunmurtuma nilkassa parani
onneksi hyvin. Työtapaturmakorvaukset taisivat olla tuntemattomia silloin.
Viimeisinä työvuosinaan Juho
oli hiomassa mustaa graniittia
kauniin kiiltäväksi. Siitä tuli
pohja hautakiviin, sankarivainajapatsaitten jalustoja ja Puutorin
OPn talon perustaa. Koska tämä
Juhon tärkeä työsuhde alkoi niin
siitä ei taida olla enää muistitietoa. Verottaja ehkä tietäisi?
Matka Turun keskustasta, Vähä Hämeenkadulta Kärsämäen
Graniittiin oli pitkä, lähes 10
km ja raskas polkea sen aikaisella miestenpyörällä. Kesät ja talvet, kaikissa keleissä hänen piti
jaksaa sotkea soratien rahistessa
pyörän renkaitten alla. Työpäivät
olivat pitkiä ja raskaita ja koko
perheen tavallinen elämä hakusessa.
Päiväkirjassaan Juho kirjoittaa
ajatelleensa joskus uupuneena
Kärsämäen hautausmaan kohdalla: siellä olevien vaivanaika
on jo takana.
Kouluikäiset kävivät koulussa
ja Kerttulin kansakoulu oli ihan
naapurissa. Tyyne jatkoi oppikouluun eli Turun tyttölyseoon
ja ilmeisesti Tauno olisi myös
päässyt oppikouluun, mutta
maailmantilanne muuttui niin,
että tämä mahdollisuus jäi käyttämättä. Toinen maailmansota

oli alkamassa.
Maria pyöritti kotitaloutta.
Kaikki käyttötavarat ja vaatteet
tulivat jostain? Miten vähäinen
käytettävissä oleva raha riitti
kaikkeen?
Perhe sai Suomen kansalaisuuden niin pian kun se oli mahdollista. Siitä oli varmaan myös
päätös olemassa, mutta sellainen
on varmaan hukkaantunut kaikissa muutoksissa? Muistikuvan
mukaan hovioikeuden juristi
auttoi myös heitä kansalaisuusasian hoidossa ja inkeriläisten
yhdistyksellä oli yhteyksiä tähän
juristiin myös 50-luvulle saakka.
Muistan olleeni kyseisen yhdistyksen mukana hänen kesähuvilallaan Ruissalossa.
Sota alkoi ja Turkua pommitettiin. Vanhemmat ja neljä lasta
olivat asuneet jo viitisen vuotta
väliaikaiseksi tarkoitetussa hellahuoneessa keskellä Turkua ja Juhon työpaikka oli pitkän matkan
päässä Kärsämäen takana.
Jostain kehittyi ajatus ja mahdollisuus keskellä sotavuosien
rakentaa talo Kärsämäkeen lähelle Graniittia Toivosten vuokraamalle tontille.
MARIA JA JUHO - TURKU
17, GRANIITTI
Miten ihmeessä keskellä sotaaikaa, 1940-luvun alkupuolella,
on saatu rakennettua talo? Uuno Toivonen vuokrasi tontin, rakennusmateriaalia oli saatu jostain hankittua ja jotenkin saatu
vielä maksettuakin. Heidän on
olut pakko saada paljon taloudellista apua ja lisäksi käytännön
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talkooapua. Tauno ja Riku olisivat varmaan muistaneet paljon
tästä rakennusvaiheesta, sillä
apupoikina he olivat varmaan
innolla mukana kaikessa. Maalauksessa näkyy lopputulos.
Maaperä Graniitissa oli melko köyhää. Ravinteita ja humusta tarvittiin ehdottomasti
lisää. Kunnon kierrätys alkoi
kun haravoitiin runsaasti lehtiä
lautaseinäiseen kompostiin ja
varastoon vielä kehän ulkopuolelle. Sitten tehtiin kerroskakku
ulkkarin tuotoksesta ja lehdistä.
Maaseudun ihmisinä he osasivat puutarhanhoidon perusteet.
Juhon ystävä oli Piikkiön maataloustutkimuslaitoksella töissä
ja häneltä välittyi omanapuun
taimia ja marjapensaita. Perunamaa ja mansikkamaa kuuluivat
tietenkin perusjuttuihin. Kukkaset niin yksivuotiset kuin perennatkin saivat oman paikkansa.
Keskikäytävä oli pihan poikki
saunalle sekä santakuopalle ja Tkäytävä itään kivilouhimolle ja
lännen suuntaan kaivolle ja siitä
ohi Kärsämäkeen, jossa oli kolmen kilometrin päässä Hellaksen vieressä ”Keltaisen vaaran”
eli linja-auton pysäkki. Vuosien
mittaan pihasta tuli kaunis ja
hyödyllinen puutarha.
Oletettavasti alusta alkaen oli
myös kotielämiä. Ainakin kissa
ja koira kuuluivat peruseläimiin.
Kaneja oli ollut ja niistä tuli sekä
hyvää ja tarpeellista ruokaa että
Marialle komea turkki.
Kanat muistan ja varsinkin äreän kukon, jota sai pelätä. Pojat
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eivät olleet voineet vastustaa
kiusausta härnätä kukkoa ja niin
se määritteli kaikki ihmiset vihollisikseen.

on tärkeää. Aika mielenkiintoinen mielipide.

Jossain vaiheessa oli myös sika tai muistanko tämän jutun ihan
oikein? Vähitellen vuosien kuluessa Graniitissa saatiin nykyisittäin ajatellen varsinaista luomu
- ja lähiruokaa. Tosin Bladania
ja DDTtäkin kului, mutta tarpeeseen.

Toinen maailmansota loppui
1944. Suomessakin selviteltiin
vielä sodan jälkijuttuja ja ponnisteltiin epävarmoissa ja niukoissa oloissa. Isä oli töissä, äiti
piti kotitaloudesta huolta, lapset
kävivät koulunsa ja kaikki olivat
tavallisen terveitä ja tolkullisia.
Olettaisin meidän edustaneen
melkoisen keskitasoista suomalaista perhettä siinä maailmanajassa.

”Bladania ja
DDTtäkin kului,
mutta tarpeeseen.”
Mutta sota-aika jatkui ja elämä
oli kaikille suomalaisilla edelleen hyvin epävarmaa ja niukkaa. Vuosi 1942 oli ollut koko
Suomessa vaikea elintarvikkeitten vähäisyyden takia. Turkua
pommitettiin. Miltähän Mariasta ja Juhosta ja lapsista tuntui
kun tämä oma koti valmistui ja
elämä alkoi hiljalleen rakentua
tavalliseksi?
Perhe: Maria 39 v. Juho 50 v.
Tyyne 15 v. Tauno 14 v. ja Riku 12 v. ja Inkeri 4 v., pääsivät
ilmeisesti syksyllä 1941 muuttamaan! Metodistikirkon ihmisiä
tuli Graniittiin pommituksia
pakoon.
Tyyne jatkoi lukioon ja asui
viimeisten kouluvuosien aikana
Kaijaloitten luona. Pojat päättivät kansakoulunsa ja hakeutuivat
töihin. Inkeri aloitti Kärsämäen
kansakoulussa. Juho oli ollut sitä
mieltä, että pojat pärjäävät aina
fyysisesti vahvoina työelämässä
mutta tyttöjen kouluttaminen

TASAISET VUODET

Eeva Maria syntyi 21.1.1945.
Tyyne 19 v. oli kirjoittanut ylioppilaaksi, Tauno 18 v. oli töissä - Punomossa?, Riku 16 v. oli
varmaan myös jo töissä, Inkeri 8
v. oli kansakoulussa ja Maijaksi
kutsuttu vauva oli kotolaisena
äidin kanssa.
Juho jatkoi töitä Graniitin kivilouhimossa. Jossain vaiheessa
pystykorva Pili tuli perheeseen.
Se haukkui osaavasti oravia ja
kanalintuja. Juholla oli mahdollisuus metsästää ja aseena oli joko haulikko tai pienoiskivääri ja
hyvin tarkka tähtäyskäsi. Kettuja
pyydettiin lippusiiman avulla.
Pili sai muutaman kerran pentuja, jotka olivat varsin söpöjä
kuten kaikki pennut ovat. Koira
osasi kuunnella sadan metrin
päässä olevan kivifirman työn
ääniä ja kun se totesi, että nyt
työpäivä loppui se lähti heti,
vaikka kesken nokosia, lirputtamaan polkua pitkin isäntäänsä
vastaan. Lämmin jälleennäkemisen ilo läikähti molemmilla.

Ilmeisesti koiraparka söi rotille
tarkoitettua myrkkyä, oli hetken kovin sairas ja kuoli. Kaikki
läsnäolevat, myös Juho, parkuivat onnettomina kuolleen koiran ympärillä. Koira haudattiin
asianmukaisesti ja sille tehtiin
kivihiomossa hautakivi, jossa oli
kuva männyn alla istuvasta terhakkaasta pystykorvasta, oksalla
keikkuvasta oravasta ja värssy:
Nuku oma Pili-kulta, sun kuolo kolkko otti multa, tää honka
sulle huminoi ja oksalla orava
ilkamoi.

”Koira osasi kuunnella
sadan metrin päässä
olevan kivifirman työn
ääniä”
Juho kuunteli aina ruokatunnillaan putkiradiosta CCCPn eli
Neuvostoliiton uutisia. Tuhahteli ja murahteli ankarasti ja totesi
valheen olevan voimissaan. Politiikasta ei paljon puhuttu - se
ei ollut merkityksellistä, mutta
äänestämässä käytiin. Helsingin Sanomat tulivat aina. Kansa
taisteli -lehti tuli myös melko
pitkään.
Toinen tärkeä yhteisö vanhemmille oli Inkeriläisten yhdistys.
Turun seudulla oli virkeää toimintaa ja ihmiset tapailivat toisiaan niin yhdistyksen toiminnassa ja kuin myös paljon muuten. Minulle on jäänyt mielikuva
rattoisasta kyläilystä ja runsaista
puhelemisista.
Kuoron esiintyminen vaati harjoittelua. Kamarin harmoonin
kanssa otettiin ääniä ja treenattiin neliäänisiä lauluja. Kuoroa

johti myös lähes ammattilaiset,
mutta välillä Juho oli johtajana.
Hänen musiikkiuransa huippu
oli johtaa valtakunnallisissa Inkeriläisten juhlissa tätä kuoroa
ja vieläpä Turun konserttisalin
lavalla.
Mehiläisten hoito tuli rakkaaksi
harrastukseksi 1950 ja 1960 luvun tienoilla. Pesiä on parisenkymmentä, tarpeelliset hoitokapineet hankittuna ja hunajaa
riitti myytäväksi saakka. Juho
oli jonkin aikaa Turun mehiläishoitajien yhdistyksen sihteerinä ja silloin suunniteltiin puhelimen hankkimista Graniitiin.
Juttu jäi muutosten alle.
Mehiläiset ovat sinänsä ihan
mukavia, mutta helposti kiukustuvia. Juhoa ne saivat pistää
vaikka miten. Mutta kaikki naiset olivat enemmän tai vähemmän allergisia ja turpoilivat ankarasti jokaisen piston jälkeen.
Ei ollenkaan hyvä.
Juho oli kova lukemaan. Kaunokirjallisuus eli keksityt jutut
eivät kiinnostaneet, mutta historia ja elämäkerrat kylläkin. Kotitaloustyöt työllistivät Marian.
Ruokatalous oli tavallista sen aikaisen mittapuun mukaan. Kärsämäen Tarmola oli lähin ruokakauppa ja ostokset piti niin,
että selviää kesät ja talvet ilman
jääkaappia. Nykyisin ajatellen
sellainen tuntuu tosi vaikealta.
Sakeita soppia, perunaa ja soosia, laatikoita ja kiisseliä päälle
– semmoista nykyisin perinneruoaksi määriteltävää. Maria
leipoi marja- ja rahkapiirakoita.
Umpipiirakkana tehtiin kaalipiirakkaa tai muna-riisipiirakkaa.

Kahvikakku kuului kahvipöydän perusjuttuihin pullapitkon
lisäksi.

”Sakeita soppia,
perunaa ja soosia,
laatikoita ja kiisseliä
päälle.”
Puutarhan hoidosta riitti tekemistä ja sadosta saatiin paljon
talteen talven varalle. Hillot
ja mehut säilyivät lattian alla.
Myös metsämarjoja poimittiin.
Vanhaksi mieheksi Juho kulki
metsässä kuin nuori hirvi hakiessaan hyviä marjapaikkoja.
Suolasieniä käytettiin paljon ja
lähimetsistä löytyi syksyisin sopivia sieniä runsaasti. Perunat
olivat myös omasta takaa.
Mattojen kutominen taisi olla
Marian mielipuuhaa. Hän oli
hyvä sommittelemaan värejä ja
kuvioita. Matonkuteet oli leikattu vanhoista vaatteista ja niitä
hän osaksi myös värjäsi saadakseen yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Tyyne muutti Tukholmaan,
kouluttautui sairaanhoitajaksi
ja perusti siellä perheen. Tauno
muutti Göteborgiin, oli töissä
Volvolla ja avioitui Irjan kanssa. Riku kiersi koko maapallon 1950-luvulla, mutta palasi
Kärsämäkeen ja Hellakseen.
Avioitui Ritvan kanssa. Inkeri
valmistui sairaanhoitajaksi 1963
ja avioitui Ismo kanssa. Maija
opiskeli Tampereen Yliopistossa
ja työura oli TYKSissä.
Juho kuoli 20.7.1966
Maria kuoli 4.9.1983
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Molemmat haudattiin Turun
Kärsämäen hautausmaalle.
Juho teki kiviveistämöllä valmiiksi oman hautakivensä ja
vain kuolipäivä puuttui siitä. Kivi oli vuosikausia vintillä voimapaperiin käärittynä odottamassa
käyttöä. Kiveen hän oli valinnut
tekstin Filippiläiskirjeestä 1:21
”Sillä elämä on minulle Kristus
ja kuolema on voitto”.
Marian muistokirjoituksessa
Rauhan Sanomissa kerrottiin
hänelle olleen tärkeän kohdan
raamatussa psalmi 62:6 -7 ”Hiljene, sieluni, Jumalan edessä!
Hän antaa minulle toivon. Hän
on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en
horju”.

Lähdeluettelo:
www.inkeri.fi/Otavan yksiosainen tietosanakirja 1960/Aale
Tynni INKERI Inkerini/Jussi ja Liisa Tenkun päiväkirjat
1943–1944: INKERILÄISIÄ
SIIRTÄMÄSSÄ/Jouko Grönholm, Turun Sanomat 2011:
Inkerin kirkko taistellut toistuvasti asemastaan/Vesa Karonen,
Helsingin Sanomat 22.9.2011:
kirja-arvostelu Pekka Kauppila:
Paluu vankileirien tielle. Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1935–1955.
Kuunneltu inkeriläisten kertomuksia.
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Kuva vuodelta 1911. Aloitteleva sotapoika Juho on saanut lainaksi komean
töyhtöhatun. Vierellä velipoika Pekka.

Vaikka äitienpäivä menikin jo,
on aina hyvä hetki julkaista runo äidille. Ohessa Raili Nymanin runo nyt jo edesmenneelle
Tyyne Lehtoselle.
ÄITI
Äiti oli lapsuuden tuki ja turva
ja nuoruutemme vahva puu.
Teki työtä aamusta iltahan
useinkin naurussa suu.
Hän lauloi lapset nukkumaan
ja lehmätkin lellitti lauluillaan,
jaksoi päivästä toiseen.
Jos nuoruuden haaveet eivät
toteutuneet
jätit jälkeesi jotain, joka lisääntyy vaan
suvun suuren ja lapsista rikkaan
Me muistamme äitiä laulaen
ja Inkerin ihmeistä kertoen
polvelle seuraavalle.
Minä toivon Luojamme taivainen
lepo lempeä äidille anna
laita kultaiseen tuoliin istumaan
kutsu paikalle Inkerin kansaa.
Ja juhlikaa tuttua tulijaa
joka päässyt on matkansa päähän.
kirjoittanut Raili Nyman

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 ja Seppälä Riitta.
Hymyily, kyynel, laulu (Aale Tynnin elämäkerta)		
10,Sihvo Jouko. (toim.) Inkerinsuomalaisten kohtalo
5,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, XXL)		
5,-
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ohjelma
loppuvuodelle 2018
La 1.9. FM, arkistotutkija Maiju Putkonen, Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -hankkeen projektipäällikkö valottaa kaksivuotisen yhteistyöhankkeen taustoja.
Miksi hankkeeseen on ryhdytty juuri nyt? Ja miksi aineistoa ollaan
kartuttamassa sekä SKS:n arkiston että Kansallisarkiston kokoelmiin, sekä haastatteluin että aineistoluovutuksin?
Lisäksi hän kertoo mitä aineistoille tehdään, kun ne saapuvat arkistoon. Ja kuinka varmistetaan, että ne päätyvät sukututkijoiden
ja muiden Inkeristä kiinnostuneiden tutkittavaksi.
La 29.9. Larin Paraske, Länsi-Inkerin laulajat ja paikalliset
laulun lajit. Tutkija Kati Kallio kertoo Länsi-Inkeriin keskittyneen työnsä sekä Senni Timosen Larin Paraskea käsittelevien
tutkimusten pohjalta siitä, mitä laulajat eri puolilla Inkeriä kertoivat lauluistaan. Vaikka vanhaa runoa saattoi periaatteessa esittää
millä runosävelmällä hyvänsä, määrittivät laulajat esitystapojen
ja sävelmien valinnoilla laulamisen tunnelmaa ja laulujensa lajia.
La 27.10. Liiton syyskokous klo 14.00 Inkerikodissa.
La 17.11. Sukututkimuksen asiantuntijat Risto Toivonen ja
Pekka Wikberg tavattavissa klo 9.00 alkaen.
Samana päivänä klo 14.00 Risto Toivonen kertoo Virossa, Tallinnan
Rahvusarhiivissa, tekemiensä tutkimusten tuloksista.
Tallinnassa, Viron silloisessa Riigiarhiivissa eli nykyisessä Rahvusarhiivissa on Saksan Sicherheitspolizein ja Sdn (Sicherheitsdienst) noin 1941–1944 tekemät Herdhaltungsliste nimiset asiakirjat, joissa Saksan miehittämän Inkerin alueen (Leningradin
oblast) asukkaat on kirjattu rajoonittain, kunnittain, kylittäin,
taloittain jne. Luettelot ovat luonteeltaan henkikirjoja.
Sukututkijat jatkavat tarvittaessa Inkeri-iltapäiväohjelman jälkeenkin klo 17.00 asti.

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

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
Inkeri Ojala 040 071 6727 inkeri.ojala@gmail.com
Lahden seudun Inkeri-seura ry tilinumero:
FI62 1298 3000 0247 22
Turun seudun Inkeri-seura
Beseda-teehetket Yhdessä-yhdistys ry:n tiloissa (Nisse Kavonkatu 3, Varissuo) parittomina keskiviikkoina kello 15.00
– 17.00. Beseda-teehetkiä vetää Eero Pellinen. Tarkempia
tietoja voi kysellä seuran puhelinnumerosta 045 6687628
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kousankatu 6), kello 14 alkaen.
Palvelupiste, Uudenmaankadulla on toistaiseksi lopetettu.
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste tiistaisin klo. 10 – 12 (Kousankuja 5) ja torstaisin klo. 10 – 12 (Katteluksenkatu 1,Vuokko). Muina aikoina neuvontaa saa seuran puhelinnumerosta.
Seuran uusi postitusosoite on: Lyydia Bazaleva(TSIS ry), Päivännousevanpolku 13 B 57, 20610 Turku.
Helsingin seudun Inkeri-seuran tapahtumia
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai p. 050-565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa (Käpylänkuja 1,
Helsinki) Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894
MUUTA JÄRJESTETTYÄ OHJELMAA:

La 1.12. Joulujuhla klo 14.00 Inkerikodissa.
HUOM! Inkeriläisten Kesäjuhlat Lahdessa 14.7. (kts sivu 4)
Hyvinkään Inkeri-kerho
Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16)
kello 14.
Tiedustelut: Outi Mäkelä p. 040 708 1999
outi.makela@kolumbus.fi
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INKERIN MATKA
Suomen Inkeri-liiton jäsenet ja ystävät ovat tervetulleita Viipurin
Linnan Ritarien matkalle Inkeriin 3.–6.9.2018.
Matkan kohteet: Kronstadt, Hatsina, Novgorod ja Viipuri
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Pohjolan Matka

Alustava matkaohjelma:
Maanantai 3.9.
Lähtö klo 09.00 Helsingistä Kiasman edestä bussilla kohti Vaalimaata, jossa on mahdollisuus nauttia välipala omalla kustannuksella.
Rajanylityksen jälkeen Terijoella paikallinen opas tulee mukaan.
Matka jatkuu patotietä pitkin Kronstadtiin, jossa meillä on lounas.
Oranienbaumin jälkeen jatkamme keskelle Inkerinmaan historiallista aluetta ja Venäjän keisarien asuinpaikkoja. Majoitumme
Hatsinassa uudehkoon Gatschina Hotelliin. Illallinen syödään hotellin ravintolassa. Sitten on mahdollisuus tutustua kaupunkiin
omatoimisesti.
Tiistai 4.9.
Aamiaisen jälkeen vierailemme oppaan johdolla Hatsinan palatsissa. Uusklassinen palatsi valmistui vuonna 1781, vaurioitui
pahoin toisessa maailmansodassa. Sitä on restauroitu laajasti
vuodesta 1970 alkaen. Palatsi puistoineen on yksi Pietarin seudun maailmanperintökohteista. Pysähdymme Hatsinan kirkossa, jossa toimi Suomalainen seurakunta vuoteen 1938 saakka ja
toimii jälleen.
Matka jatkuu kohti Novgorodia. Lounastamme matkan varrella.
Novgorodissa on opastettu kaupunkikierros sekä tutustuminen
ruhtinas Jaroslavin perustamaan Novgorodin Kremliin, josta on
ensimmäinen maininta v. 1044. Se toimi hallinnollisena, yhteiskunnallisena ja uskonnollisena keskuksena.
Majoitumme keskustassa Hotelli Volkhoviin. Illallisen nautimme
kaupungilla.
Keskiviikko 5.9
Aamiaisen jälkeen ajamme ensin Terijoelle, jossa syömme lounaan. Sieltä ajamme Viipuriin ja majoitumme Hotelli Victoriaan.
Saamme vapaata aikaa kaupunkiin tutustumiseen ja ostosten
tekemiseen. Illallinen syödään uudelleen rakennetussa Espiläravintolassa.
Torstai 6.9.
Aamiaisen jälkeen tutustumme Viipurin nähtävyyksiin. Lounaan
nautimme kaupungilla. Iltapäivällä Viipurin Linnassa Linnan uudet jäsenet lyödään juhlallisesti Ritareiksi.
Kotimatka Suomeen tapahtuu Vaalimaan kautta. Rajalla on mahdollisuus tehdä verovapaita ostoksia.
Paluu Helsinkiin on noin klo 19.00.
Viisumi
Matkalle tarvitaan henkilökohtainen turistiviisumi, jonka hakemisesta saat tarkemmat ohjeet ilmoittauduttuasi. Muistathan,
että passin on oltava ehjä ja voimassa 6 kuukautta viisumin päättymisen jälkeen.

Matkan hinta
Matkan hinta on 495,00 €. Se sisältää bussimatkan, hotellimajoituksen kahden hengen huoneessa aamiaisineen sekä matkaohjelman mukaisen ohjelman opastuksineen, ruokailuineen ja
sisäänpääsymaksuineen, sekä viisumin.
Matkan hinta omalla viisumilla matkustavalla on 420,00 €. Yhden
hengen huoneen lisämaksu on 77 €/henkilö.
Matkalla on oltava vakuutus, jota tilattaessa pitää ilmoittaa, että
matka suuntautuu Venäjälle. Vakuutusfirmat tietävät, että Venäjällä on omat vaatimuksensa.
Ilmoittautuminen ja matkan maksaminen
Ilmoittaudu ensi tilassa ja viimeistään 30.6.2018 mennessä
Martti Luukolle sähköpostilla martti.luukko@saunalahti.fi tai p.
0500-200514. Ilmoita hänelle, että olet A-S Salosen ryhmää ja
lähetä ilmoitus tiedoksi alinasinikka@gmail.com. Matka maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen osa 200 € kesäkuun loppuun
mennessä ja loppuosa 295 € 31.7.2018 mennessä yhdistyksen
tilille Nordea FI51 2339 1800 020667.
Toivotamme Ritarit puolisoineen sekä kaikki uudet ja vanhat ystävät tervetulleiksi mukaan matkalle!
Jorma Koistinen
Pertti Joenpolvi
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
puh. 050 570 4872 puh. 040 087 1033
****
KARJALAN KIERROS 19.9.–22.9.2019
Petroskoi- Kiži-Ruskeala-Kinnermäki
Matka kauniiseen Karjalaan sisältää mm. vierailun Kinnermäen
kylässä ja puukirkoistaan tunnetulla lumoavalla Kižin saarella,
Kantele-yhtyeen konsertin ja tutustumisen Ruskealan marmorilouhokseen.
Matkan hintaan 600 € sisältyy kuljetus, hotellimajoitus 2 hengen
huoneessa (yhden hengen huone 65 € lisämaksusta), aamiainen,
puolihoito, Kižiin ja muihin retkikohteisiin sekä lippu Kanteleyhtyeen konserttiin ja ryhmäviisumi. Omalla viisumilla matkustavilla matkan hinta on 538 €. Retkikohteissa ja koko matkalla
on suomenkielinen opastus. Matkaoppaana on Toivo Tupin, joka
tuntee Karjalan historian ja paikkakunnat vähintään yhtä hyvin
kuin omat taskunsa.
Matkan toteutuminen edellyttää 20 matkustajaa. Vastuullinen
matkanjärjestäjä Pohjola Matkat.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Mooses Putron muistosäätiö
koivujatahti@inkeri.fi.
Katso myös www.inkeri.fi.
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KURKOLANNIEMI
Hakaja oli hauska kylä,
Konnun kylässä kokoonnuttiin
Kiiskolassa kiisteltiin,
Yhdessä kaikki neuvoteltiin
Miten saisi illan tullen
Aikansa viettää paremmin.
Kaipaalas’ oli kauniit tytöt,
Punaposket, kassapäiset.
Kurkolaan he kurkistivat –
Sieltäkö saisi kosijat.
Vierisikö veitikat Venänkyläst’,
Kiirehtisikö kilisten Kiiskolsta,
tai kompuroisiko Konnulta kokonaan?
Ehk’ onnensa löytäisi Hamalast’?
Kirjamon emännillä oli kiire –
Heil’ pojat olivat komeat,
Ne halailivat tyttöjä naapurikylistä,
Miniäks’ haluttiin vain tyttöjä omia.
Vipiässä tytöt oli vilpittömät,
He häpeilivät liiaksi,
Ei uskaltaneet naimisiin mennä,
Siksi jäivätkin vanhoiksi piijoiksi.
Pärspään kylässä pärsköteltiin,
Toiset naamastaan jo muuttuivat.
Ei heistä saatu mitään selvää,
Siksi tiedot sieltä puuttuivat.
Ne ajat olivat onnelliset,
Ei tule ne enää takaisin.
Kansamme on loppuun pirstoiteltu
Sekoitettu veriin vieraisiin.

01.02.1992 Heli Inkeroinen / Juhkanen
- syntyisin Kosemkinan Kulkulan kylästä
Tämä hersyvä Kurkolanniemen kronikka hautautui
vuosiksi papereitten joukkoon. Nyt se vihdoin löysi
tiensä lehden sivulle.

Inkeriläisneitoja ja nuoriamiehiä. Konfirmaatio Kelton
hautausmaalla 1957. Kuva Simo Torikka nuorempi.

